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FATORES QUE INTERFEREM NO CRESCIMENTO DE 

CIANOBACT€RIAS DE VIDA LIVRE, FIXADORAS DE NITROG~NIO, 

E O ISOLAMENTO DE MUTANTES ESPONTÂNEOS. 

RESUMO 

Quatro 

AUTORA: Rosane Maria de Aguiar 

ORIENTADORA: Prof~. Dr~. Sui Mui Tsai 

espécies de cianobactérias, 

heterocistadas, fixadoras de nitrogênio: Uestiellopsis 

yengarii, Mostoc pUnc.tiTorme, Mostoc. musc.orum e Nostoc. 

c.ommune foram isoladas e clonadas a partir de solos de 

várzea da região AmazÔnica e dos tabuleiros irrigados 

cultivados com arroz do Vale do Paralba, São Paulo. 

Uma espécie de Mostoc. sp. ATCC 29133, 

isolada da raiz de Hacrozamia lucida (Linnaeus), adaptada 

à regi5es de clima temperado, foi utilizada neste trabalho 

como parâmetro de comparação entre cianobactérias de solos 

temperados e tropicais. 

As ta>:as de crescimento das cianobactérias 

foram avaliadas em termos do conteúdo de clorofila a.. em 

experimentos onde a temperatura, o pH, a salinidade e a 



x 

concentração de fósforo foram variáveis. 

A temperatura ótima para o crescimento das 

cianobactérias de solo tropical variou entre 25° e 35°C e 

para Nostoc sp" de solo temperado, foi de o pH 

ótimo para o crescimento foi igual a 7,9. 

o crescimento das cianobactérias em meio 

salino mostrou que 14, muscorum apresentou a maior 

tolerância e Nostoc s p. foi a espécie mais sensí ',leI à 

concentração de 0,2M de NaCl, com reduções no crescimento 

iguais a 637. e 977., em relação ao controle, 

respectivamente. 

o crescimento em meio de cultura deficiente 

em fósforo(P) mostrou que 14, muscorum teve a menor 

redução no crescimento (527.), enquanto N. commUíle, a 

espécie mais sensível a deficiência de P, teve uma redução 

de 72%. 

Estimativas da fixação biológica do 

nitrogênio, às temperaturas de 20°, 25° e 35°C, através do 

método de redução do acetileno, indicaram uma baixa 

atividade da nitrogenase, no período amostraI, que variou 

de 4,87 nmol -~ -~ CZH4o.J..lgCla. .min em N. 

I C H c , -:1 . -~ 14 t à ">::SoC • 0,88 nmo Z 4o.J..lg .La.. .ml.n em os: oc s: p ~ A 

temperatura ótima t-egistrada para a atividade enzimática 

f .. I 2SoC. Ol. l.gua a 

Mutantes espontâneos de N. punctirorme e N. 



musco rum foram obtidos a partü- do crescimento em 

substâncias análogas ao L-glutamato (L-metionina-DL-

sulfoximina, MSX) e à citosina (5'-fluorocitosina, 5FC), 

respectivamente, suplementados ao meio de cultura. Os 

clones resistentes foram testados juntamente com o tipo 

selvagem, sendo que a caracterização da mutação espontânea 

somente foi obtida para N6 muscorum (+5FCR
), em presença 

do análogo uracil, 5' Fluorouracil (5FU). Uma estimativa 

da atividade da nitrogenase mostrou que os mutantes 

espontâneos fixaram Nz a taxas mais elevadas que os 

respectivos tipos selvagens. 
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FOLlr species of nitrogen fi>üng 

hetet-ocys tous cyanobacteria: IlJest i ell o psi s vengarii~ 

No:.=>toc punct i TO rme, Nos1:oc musco rum and No:.=>toc commune 

were isolated from soils of varzea (low floaded land) of 

the Amazon region and floaded rice fields inside the 

Valley Paraiba, São Paulo state. Fot- the comparison the 

tempera te soil species Nost:oc sp - ATCC 29133, taken from 

the raots of Hacrozamia lucida (Linnaeus) was also 

included in this stLldy as a control of comparison between 

cyanobacteria from tempera te and tropical soil. 

The growth rate of cyanobacteria were 

evaluated based on Clorophyll ~ content in one experiment 

where temperatLlre, pH, salinity and phosphoroLls 

concentration were variable.The optimal temperature for 



>:iii 

gt-o~>Jth of cyanobacteria from tropical t-egion ranged from 

the optimal 

pH for growth was equal to 7.9. 

Growth of cyanobacteria in saline medium 

showed that N.muscorum had greater tolerance and Nostoc sp 

was the species more sensitive to 0,2M of NaCl, L-Jith 

growth reduction of 637. and 977., respectively. 

Growth on medium with phosphorous (P) 

deficiency sho\o'Jed that N. mUSCOFum had a lower growth 

reduction (527.) while N. commune~ the more sensitive 

specie to phosphorous deficiency had a 727. reduction 

in growth. 

Biological nitrogem fixation estimative at 

L • f 20°: t..empera1:ure o ~ using the acetylene 

F"eduction methods indicated an activity range for 

ni trogenase during the sampling period variable between 

4,87 nmol 

0,88 nrnol 

C H J..lg 
2 4 

-i -1 Cla, min for N. musco rum at 

C H J..lg Cla,-i 
2 4 

-i o mio for Nostoc sp at 35 C. 

optimal temperature for enzymatic activity was 250 C. 

to 

The 

E>~pontaneous mutants of N. punct i TO rme and 

N. musco rum were achieved when growing in cul ture medium 

suplemented IoJi th substance I ike L-g lutamate (L-methionine-

DL-sulphoximine-MSX) and cytosine (5'fluorocytosine, 5FC) 

F"espectively. Resistent clones were isolated, selected and 

tested at the same time wild type and the characterization 
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of the e>~pontaneous mutation was achieved only for N. 

I 
muscorum in the presence Df 5' fluorouracil (5FU). 

Nitrogenase activity estimative showed that 

e>~pontaneous mutants 

compared to wild types. 

fi>:ed N at a 
2 

higher rate when 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
/ 

Cianobactérias são organismos procariontes, 

fotossintetizantes, igualmente às 1 algas . eucari6ticas e 

plantas superiores, apresentan~o, ,adicionalmente, a 

capacidade de fixar nitrogênio atmosférico (N2) (LOURA et 

a 1 i i, 1987 j • 

Na a fixação biológica de 

ni trogênio é uma caraçteri stica especi fica dos organismos 

pt-ocariontes, e entre estes, as cianobactérias. A 

eficiência da fi>~ação de Nz, nas cianobactérias 

filamentosas, é atribuída a alguns fatores tais como: 

ocot-rância . de heterocistos, os quais são células 

especializadas que est~o estrutural e bioquimicamente 

adaptadas para fornecer um ambiente parcialmente 

anaeróbio, em que a nitrogenase pode se manter ativa; e a 

ocorrência de uma separaçã:o temporal dos processos de 

fixação de N2 e fotossintese em células vegetativas 

(STANIER & COZEN- BAZIRE, 1977; STEWART, 1978; WOLK, 1980; 

MURRAY et alii, 1984; STAL & KRUMBEIN, 1987). 

Esta capacidade fotoautotr6fica e fixadora 

de nitrogênio tem despertado o interesse dos pesquisadores 
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pelas cianobactérias que, de modo especial, tOt-nat-am-se 

atrativas como fontes de biofertilizantes nitrogenados 

( RAJ ALAKSHN I , 1985; STEL>JART et alii, 1987; 

FERNANDEZ-VALIENTE LEGANES, 1989) • Tais atributos 

permi tem, a estes ot-ganismos, Lima notável diversidade 

ecológica, uma ampla distribuiç:ão nos diferentes 

ecossistemas: 

Em ecossistemas aquáticos, marinho e de 

água doce, as cianobactérias s:ão os principais organismos 

responsáveis pela fixaç:ão de nitrogênio, sendo muito 

estudadas quanto as caracterizações fisiológicas e 

atividades da ni trogenase (JUTONO, 1973; STEWART, 1971, 

1978; ROUND, 1983; STAL et y •• 
a.Lll, 1984; BOLD & WYNN, 1985; 

STAL & KRUMBEIN, 1985). 

No ecossistema de campos limpos das regiões 

Ártica e Antártida, as cianobactérias e as algas 

eucarióticas são colonizadoras primárias destes solos, 

constituindo a maior parte da população (DAVEY, 1988; 

DAVEY & CLARKE, 1991). Este fato permite aumentar a 

estabilidade do solo pela agregaç:ão das parti cuIas, 

promovendo o estabelecimento de outros vegetais, como por 

exemplo os musgos (WYNN-WILLIAt1S, 1990). Nestes ambientes 

de baixas temperaturas, as cianobactérias fixadoras de N2 

parecem ser as reponsáveis pela entrada de "novo" 

nitrogênio, devido as bai}~as taxas de decomposiç:ão 

(Alexander, 1975, citado por PONTES, 1988). 
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Entretanto, é no ecossistema solo, e 

principalmente, nos campos cultivados com arroz irrigado, 

que as cianobactérias contribuem, substancialmente, para a 

economia de nitrogênio. Estes ambientes são altamente 

favoráveis ao crescimento e ao estabelecimento destes 

ot-ganismos, de-,;-ido aos seus t-equet-imentos de luz, água, 

temperatura elevada e disponibilidade de nutrientes. 

Porém, foi observado que, nos campos tropicais da índia, 

Filipinas, Mali, Tailândia e Ásia, cultivados com arroz 

irrigado, a biomassa algal e a fi>~ação de N2 variaram 

intensamente com alterações dos fatores físico-quimicos, 

bi6ticDs e climáticos (i'1acRAE & CASTRO, 1966; WHITTON & 

CATLING, 1986; BISOYI & SINGH, 1988). 

Fatores abi6ticos e bi6ticos interferem, 

decisivamente, no crescimento das cianobactérias. Entre os 

fatores abi6ticos, a intensidade luminosa, a temperatura, 

o pH, a salinidade, e o f6sforo são muito importantes para 

o estabelecimento das cianobactérias, tanto de solo, 

quanto de culturas mantidas em laboratório (HOLM-HANSEN, 

1968; WATANABE & YAMAMOTO, 1971; JUTONO, 1973; SAHA & 

MANDAL, 1979; ROGER & KULASOORIYA, 1980; ROGER & REYNAUD, 

1982; STEWART et alii, 1987; BISOYI & SINGH, 1988). 

A temperatura ótima para o crescimento de 

cianobactérias situa-se entre sendo estas 

temperaturas mais elevadas do que as requeridas por algas 
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eucarióticas (ROGER & KULASOORIYA, 1980; RIPPKA et alii, 

1981; e PONTES, 1988). Entretanto, temperaturas elevadas 

(acima de 40°C) têm efeito deletério sobre a fi~{ação de 

ni trogênio e a fotossí ntese de cianobactérias (ALLEN & 

STANIER, 1968; HOLM-HANSEN, 1968; FOGG et alii, 1973; 

STEWART, 1978; ROGER & KULASOORIYA, 1980; RIPPKA et alii, 

1981; VU et alii, 1986; WATANABE & SANTIAGO-VENTURA, 

1989). Algumas cianobactérias, especialmente as espécies 

termófilas de Syüechococcus, apresentam uma acentuada 

capacidade de tolerar temperaturas de 45°C em laboratório, 

e geralmente, não crescem abaixo de 30°C. Tais espécies 

termófilas podem ct-escer em temperaturas acima de ...,...,..0,...,. 
.I"':~ L.r 

(MEEKS & CASTENHOLZ, 1971). 

Alta temperatura (acima de 40°C) associada 

a alta intensidade luminosa constituiram 

limitantes da atividade da nitrogenase em cianobactérias 

de solos da Áft-ica do Sul. Uma diminuição acentuada nas 

ta>~as de fi>:ação, dL\rante o período noturno, foram 

ocasionadas pela queda de temperatura no período, conforme 

JONES (1977). A variação diur-na da redução do acetileno 

por cianobactérias de solos do cerrado demonstrou a 

ocorrência de uma atividade máxima de redução no período 

vespertino, sendo a temperatura e a intensidade luminosa 

os fatores controladores da atividade enzimática (PONTES 

et alii, 1989) . Portanto, as condiçC'5es ambientais 
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encontr-adas no campo, geralmente ~ resul tam em taxas de 

fixaç~o de nitrogênio sub-ótimas, visto que, na natureza, 

as condiç5es de luz, temperatura e disponibilidade de água 

s~o ótimas somente em curtos periodos de tempo (HENRIKSSON 

et alii, 1975; BISOYI & SINGH, 1988). 

ROGER & REYNAUD ( 1982); ROGER & WATANABE 

(1986) e WATANABE (1986) mostrat-am que, entre os fatores 

que limitam o estabelecimento das cianobactérias no solo, 

somente o pH e a disponibilidade de fósforo têm sido 

estudados. Em adiç~o à temperatura, o pH é cet-tamente o 

fator que mais claramente afeta a distribuiç~o de 

cianobactérias. Muitas espécies crescem em ambientes que 

var-iam de neutro a alcalino (ROGER & REYNAUD, 1979; e 

RIPPKA et • o o 

a.L~.I , 1981); e em cul tLUo-as de laboratório o 

valor de pH considerado ótimo situa-se entre 7,5 e 10,0; 

estando os limites minimos entre 6,5 e 7,0 (HOLM-HANSEN, 

1968). O efeito seletivo do pH sobre a flora algal 

autóctone e as mudanças ocorridas na população, isto é, 

espécies de cianobactérias crescidas em solos ácidos, 

geralmente, diferem das espécies crescidas em solos 

alcalinos, demonstraram que o crescimento é favorecido em 

valores de pH mais elevados, acima de 7,0 (ROGER & 

KULASOORIYA, 1980). 

HOLM-HANSEN (1968) e FOGG et alii (1973) 

demonstraram que os requet-imentos nutricionais das 
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cianobactérias são iguais aos das plantas superiores em 

que são exigidos macronutrientes como o o 

potássio, o magnésio~ o enxofre e micronutrientes como o 

cálcio, e ferro, o boro, o molibdênio, o manganês, o sódio 

e o cobalto. 

o fósfor~ tem sido considerado o principal 

nutriente que controla o desenvolvimento das populações 

naturais de cianobactérias. Isto é, dependendo da 

concentração de fósforo este pode atuar como um fator 

limi tante do crescimento ou, por outro lado, promover o 

aparecimento de "bIeoms" (MARCO & ORÚS, 1988). 

A forma de fósforo comumente absorvido 

pelos organismos autótrefos parece ser o ortofosfato. Sob 

condições normais de fornecimento de fósforo, a absorção 

pelas cianobactérias é uma função hiperbólica em relação a 

concentração externa de fósforo, mas geralmente esta 

absorção é modificada em condições de deficiência de P 

(HEALEY, 1982; SUTTLE & HARR I SON , 1986; MARCO & ORÚS, 

1988) .Em cianobactêrias, paralelamente ao rápido 

decréscimo no estoque de P, têm-se observado alterações na 

composição das principais macromoléculas, decréscimo das 

taxas fotossintética, respiratória e de de 

nitrogênio (MARCO & ORÚS, 1988). 

Outro fator que deve ser considerado, por 

interferir na distribuição e estabelecimento de 
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cianobactérias no solo é a salinidade. Esta afeta, 

apro>dmadamente, cerca de 30% das terras it-t-igadas do 

Planeta e os microrganismos dos solos {JHA et alii, 1987}. 

A salinidade do solo é um problema agricola 

importante. O conteúdo elevado de cloreto de s6dio é o 

principal fator limitante ao crescimento de plantas em 

habitats salinos. Em geral, as cianobactérias exibem 

considerável tolerância ao sal ou ao estresse osm6tico 

( THot1AS 8< APTE , 1984 ). Segundo APTE e tal i i ( 1987) a 

recuperação de solos salino/s6dico utilizando-se esses 

organismos têm sido empregado com algum sucesso. 

as bases fisiol6gicas e bioquimicas da 

adaptação osm6tica ainda não estão totalmente elucidadas, 

segundo publicações de THOMAS & APTE (1984) e REEDY et 

alii (1989) • Estas consistiriam de no mínimo três 

processos básicos: acúmulo osm6tico intracelular na forma 

de i Dns inorgânicos ou solutos orgânicos; processos de 

transporte de íons e ajustamento metab6lico. 

LEFORT-TRAN et alii (1988) investigando as 

respostas 

lacustre 

estruturais 

Synechococcus 

e funcionais 

6311, frente 

da cianobactéria 

a um estresse 

ambiental com aI ta salinidade, demostraram que esta era 

capaz de sobreviver às súbitas mudanças do meio, em que a 

concentração de sal era igual a O,5M de NaCI (pr6xima a 

concentração de sal da água do mar). As alteraçêíes 
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ocorreram à partir da entrada rápida do sódio na célula, 

implicando na alteração temporária da liberação de 02 

fotossintético e diminuição do nível de nucl€::oti deos 

trifosfatos. As células exibiram elevada troca de 

sódio/próton, aumento do limite de plasmólise e aumento de 

concentração intracelular de osmoreguladores (sacarose, 

glucose, potássio e glicogênio). 

Contudo, as cianobactérias apt-esentam um 

requerimento especifico de sódio para o crescimento (ALLEN 

~~ ARNON, 1955). A ausência de sódio no meio promove 

modificações na fotossintese, na assimilação de nitrato e 

na fixação de N2 (APTE et alii, 1987; FERNANDEZ-VALIENTE 

et alii, 1988; j\HEVA 

FERNANDEZ-VALIENTE et alii 

et 1 - -
a~.1.1 , 1990}.Segundo 

(1988) estas alterações 

metabólicas resultam, subsequen teme:i te , em um decréscimo 

no conteúdo de pigmentos fotossintéticos e na morte 

fotooxidativa das células. A inibição da fotossintese, 

segundo o autor, é o primeiro efeito da deficiência do 

sódio sobre o metabolismo, precedendo as aI terações de 

assimilação de nitrogênio. O requerimento do sódio para a 

fotossintese foi sugerido resultar do envolvimento do 

sódio no transpot-te ati-" .. o de carbono inorgânico. Também 

existem ct-escentes evidências de que o requerimento de 

sódio para o crescimento e fotossintese pode ser 

substituído pOr níveis elevados de C02, ou baixo valor de 

pH do meio. 
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Desde 1928, através dos trabalhos de DREWES 

(citado por STEWART, 1973) é sabido que as cianobactérias 

fL·;am ni tl'-ogênio em cul turas puras de Nostoc e Anabaena 

sp., exibindo um aumento no conteúdo total de nitrogênio 

no meio de cultura onde n.o havia nitrogênio combinado. 

No sistema biológico, o processo de fixaç.o 

de nitrogênio, catalizado pela enzima nitrogenase, 

consiste na convers.o do nitrogênio molecular (N2) em 

amônia (NHa) • Uma das caracteristicas importantes da 

reaç.o é a quantidade de energia consumida, Q. qual 

.J __ 

Uct através da quebra da molécula de 

çliccss, ou de outros carboidratos, fornecendo energia na 

forma de ATP. A amon1a resultante do processo de fixaç~o 

de nitrogênio poderá ser excretada ao meio, nesta forma, 

ou como nitrogênio orgânico combinado, podendo 

assimilada pelas plantas superiores, algas, fungos ou 

bactérias (FRITZ-SHERIDAN, ~988). 

Pesquisas sobre a fixaç.o biológica do 

nitrogênio têm despertado o interesse especial dos 

pesquisadores pelas cianobactérias, principalmente aquelas 

de solos cul tivados com arroz irrigado, que têm revelado 

contribuir, substancialmente, para a economia de N 
/ 

nos 

solos, e ao mesmo tempo, contribuindo para diminuir a 

demanda de fertilizantes nitrogenados. 

Algumas publicaç~es têm demonstrado a 
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impo~tância das cianobactérias e sua utilização como 

biofertilizantes nitrogenados em campos de arroz irrigado, 

nos Pai ses onde o arroz faz parte da dieta diária da 

população 

THOMAS et 

(VENKATARAMAN, 

a 1 i i , 1990) • 

1981; STEWART et 

Algumas destas 

alii, 1987; 

espécies de 

cianobactérias que prosperam nos campos de arroz inundado 

liberam pequenas 

fertilizante, a 

porém, a maior 

quantidades do 

amônia, durante o 

principal 

crescimento 

parte dos produtos fixados 

produto 

ativo, 

estão 

disponiveis, 

decomposição 

principalmente através da aut6lise e da 

microbiana. Sob essas circunstâncias, 

torna-se diflcil controlar o flu>!o de compostos 

ni trogenados necessários ao desenvolvimento da planta de 

arroz. 

STEWART (1978) apontou como desvantagens 

para o uso de cianobactérias como biofertilizantes o fato 

de que: primeiro, o nitrogênio fixado será liberado 

somente quando o organismo morrer; segundo, a forma de 

liberação do nitrogênio pode não ser prontamente 

assimilada pela cultura; terceiro, o nitrogênio liberado 

não estará disponivel apenas para a cultura para a qual a 

cianobactéria foi crescida. Uma posslvel solução apontada 

recentemente por THOMAS er alii (1990) é a de produzir 

espécies mutantes de cianobactérias, capazes de liberar 

continuamente amônia ao meio, permitindo seu uso mais 

eficiente como biofertilizante. 
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Estudos sobre a seleção de espécies de 

cianobactérias fixadoras de nitrogênio, com potencial para 

atuarem como biofertilizantes nitr:ogenados, promovendo o 

aumento da produtividade agr1 cola, têm sido ressal tados 

por STEWART et a1tt (1987). Segundo os autores, as 

espécies selecionadas dotadas de tais potencialidades, os 

mutantes, para serem usados no campo devem possuir algumas 

características pr6prias como: (a) capacidade de 

crescimento rápido em meio contendo o N2 como fonte de 

nitrogênio; (b) capacidade de reduzir compostos de 

en>!ofre, como também água, para fornecer elétrons para a 

fotossíntese; (c) eficiente hidrogenase que previna o 

desperdício de H2 gerado pela nitrogenase; (d) capacidade 

de crescer autotr6fica, heterotr6fica e 

fotoheterotroficamente; (e) capacidade de estocar o 

e>: cesso de carbono f i xado na presença de 1 uz , a f im de 

sustentar a atividade da nitrogenase no escuro; (f) 

tolerar amplas variaç5es de temperatura, salinidade e pH, 

suportar a dessecação, herbicidas e predação; (g) 

capacidade para continuar a fixar N2 em presença de 

elevadas concentraçaes de nitrogênio combinado ex6geno. 

Entre todas as características citadas acima, três têm 

merecido atenção especial dos pesquisadores, segundo os 

pr6prios autores. Para uso no campo á importante . . (1) 

obter mutantes de cianobactérias que fixem nitrogênio, 
,1 -
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mesmo em presença de doses elevadas de nitrogênio 

combinado. Este fato é especialmente importante, visto que 

as cianobactérias são utilizadas como um suplemento dos 

fertilizantes qui micos 

comuns, nestes casos, 

ni tr0genado~.,. 

têm sido 

Os procedimentos 

produzir mutantes 

defeituosos quanto a atividade da 88 (glutamina 

sintetase)" u,tilizando-se substâncias análogas, tais como 

metilamônio, etilenodiamina e o análogo L-glutamato, 

L-metionina-DL-sulfoximina Entretanto, o maior 

problema a ser enfrentado é que tais mutantes, em geral, 

crescem lentamente e não têm condiçpes de competir com as 

espécies selvagens do campo; (2) obter mutantes 

resistentes aos herbicidas mais comumente usados, os quais 

inibem a transferência de elétrons nb processo 

fotossintético, ocasionando a morte da flora 

cianobacterial no solo, e reduzindo o 11 input" de 

nitrogênio biológico; (3) obter mutantes tolerantes à 

salinidade e a dessecação. 

Mutantes de Anabaena variabilis e Hostoc 

muscorum, resistentes ao análogo L-glutamato, L-metionina-

DL-sul fo>~imina (M8X) têm sido relatadas em diversas 

pesquisas (CHB.,~MAN & MEEKS, 1983; GURUDUTTA et alii, 1987; 

CHAPMAN 8< MEEKS, 1987; STEWART et alii, 1987; REGLINSKI et 

alii, 1989). THOMAS et alii (1990) tem ressaltado que a 

reinoculação de mutantes que excretam amônia em seus 
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ambientes de origem têm demonstrado melhores resul tados, 

em termos de competitividade e reestabelecimento, do que 

os mutantes derivados de habitats diferentes. 

Condições ótimas para a produção de 

mutantes em cianobactérias, utilizando-se o análogo 

5' -f luoroci tosina (5FC), foram determinadas em Anacyst i s 

nidulans; Aphanocapsa sp. 6714, e Plectonema boryanum por 

HERDMAN I!~ CARR ( 1972); AST I ER e tal i i ( 1979) e Sing h & 

Kashyap em 1977 citados por CHAPMAN & MEEKS (1987). Para 

Anabaena variabilis, CHAPMAN & MEEKS (1987) definiram como 

condições ótimas de mutação o tratamente preliminar com N-

meti l-N' -oi tro-ni trosoguan i,dina (MNN~~ seguido por uma 

seleção positiva para a 
I 

análogo S'-fluorocitosina 

resistência utilizando-se o 

(5FC) • Estes trabalhos, 

entretanto, mostraram que tais mutantes auxotr6ficos, 

resistentes aos análogos, ainda não têm merecido a atenção 

dos pesquisadores em um estudo sistemático., 

Os progressos na área de genética, à partir 

da obtenção de mutantes de cianobactérias, são escassos, 

este fato se deve, em parte, as dificuldades no ásolamento 

dos mutantes especificas para análises genéticas 

subsequentes pela transformação ou conjugação (WOLK et 

a 1 i i, 1984). 

Quanto aos fatores biót1cos que limitam o 

crescimento e o estabelecimento de cianobactérias em 
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campos de arroz inundada, incluem-se: os patógenos 

(bactérias, fungos e vi rus), as relações antagoni sticas 

entre os organismos, e o "grazing". Dentre estes, o 

"grazing" têm sido o mais estudado. O desenvolvimento de 

populações de zooplâncton, como Cladoceras, Copépodas, 

Ostracodas, larvas de - ... 
mosqu~l...o, etc. , impedem 

estabelecimento do inóculo causando o desaparecimento de 

"blooms" de cianobactérias dentro de apenas uma a duas 

semanas (ROGER & KULASOORIYA, 1980; ROGER & REYNAUD, 1982; 

ROGER & WATANABE, 1986). 

No Bt-asil, estudos que caracterizem 

fisiologicamente o das cianobactét-ias 

fixadoras de nitt-ogênio, em ecossistemas terrestres, de 

modo especial em solos irrigados cul tivados ou não com 

arroz, são praticamente inexistentes. Tais pesquisas são 

de fundamental impot-tância para a compreensão dos 

organismos, sob o ponto de vista fisiológico, permitindo 

um manejo adequado destes no ecossistema. Dentro desta 

linha de pesquisa é importante ressaltar o trabalho 

pioneiro de PONTES (1988), em solo de cerrado e casa de 

vegetação, sobre a contribuição do N biologicamente fixado 

por cianobactérias de vida livre, que mostrou a 

importância do papel desempenhado pelas cianobactérias na 

contribuição de nitrogênio para o solo, e como 

biofertilizante para a cultura de arroz irrigado. 
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1.1.. Objetivos 

o presente estudo visou os seguintes 

objetivos: 

Isolar, selecionar e cultivar clones 

axênicos de cianobactérias do solo de diferentes habitats; 

- Estudar o crescimento das cianobactérias 

em função da temperatura, do pH, da salinidade, e da 

deficiência de f6sforo; 

- Analisar os efeitos da salinidade, e da 

deficiência de f6sforo sobre a produção de acinetos; 

- Estimar afixação bio16gica do nitrogênio 

em culturas axênicas em função da te~peratura; 

e caracterizar mutantes 

espontâneos de cianobactérias. 
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2. MATERIAIS E METODOS 

2.1. Obtenç~o de cianobactérias 

2.1.1. Local e método de coleta 

As cianobactérias foram obtidas a partir de 

amostras de solo representativas de duas áreas distintas: 

A) Vale do Paraiba - São Paulo 

Em 30 e 31 de janeiro de 1990 foram feitas 

coletas de solo em tabuleiros cultivados e não cultivados 

com arroz irrigado, situados em Pindamonhangaba/SP. 

As amostragens foram feitas em duplicatas, 

sendo que repetiçêSes em um mesmo local ocorreram quando 

observou-se crescimento colonial diferenciado. As amostras 

foram obtidas utilizando-se uma espátula e retirando-se 

uma camada superficial de solo Úmido de aproximadamente 2 

cm. Este material foi, ent~o, acondicionado em placas de 

Petri forradas com pape I de f i I tro umedecido .com água 

destilada, a fim de evitar o ressecamento das amostras. 

Estas placas foram devidamente 
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identi f icadas e acondicionadas em geladeiras de isopor, 

com gelo, e transportadas para o Laboratório de Plantas 

Inferiores da Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-t1G, 

onde foi feito o isolamento dos organismos, em um periodo 

de 48 horas imediatamente após a coleta. 

B) Várzea Amazônica 

As amostras de sedimentos de várzea 

representativas de áreas diferentes da região amazônica 

foram coletadas pelos pesquisadores da Seção de Hidrologia 

do Centro de Energia Nuclear na Agricul tura (CENA/USP), 

Piracicaba, SP, entre os anos de 1982 e 1985. As amostras 

permaneceram guardadas em sacos plásticos devidamente 

identi ficados. Foram vários locais de coleta entre os 

munici pios de Santo Antonio do Içá (AM) e de õbidos (PA); 

entretanto, neste trabalho, apenas as cianobactérias 

isoladas nas várzeas de Mari e Paura foram estudadas. 

Com a finalidade de promover a germinação 

dos acinetos, as amostras de solo seco de várzea foram 

homogeneizadas individualmente com água destilada e 

colocadas em bandejas plásticas, cobertas com fi16 duplo, 

a fim de evitar a colonização por insetos. Este sistema 

foi deixado em repouso em casa de vegetação (CENA/USP), a 

temperatura de 25°C e fotoperiodo de 12 horas de 

luz/escuro, para o estabelecimento das cianobactérias. 
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Após o aparecimento dos organismos, o que ocorreu em 

aproximadamente 10 a 14 dias, o solo foi utilizado no 

isolamento de cianobactérias heterocistadas, no 

laboratório da Seç~o de Microbiologia, CENA/USP. 

2.1.2. Isolamento de cianobactérias do solo 

Para o isolamento das cianobactérias, tanto 

do Vale do Paraíba quanto da Várzea Amazônica, utilizou-se 

a técnica de dilLliç~o em série (ALLEN, 1973), em que .1.g 

do solo homogeneizado foi retirado e adicionado em 9 ml de 

meio BG-l.1. liquido (ALLEN & STANIER, 1968, modificado por 

PONTES, 1988). 

O meio BG-.1.1 foi utilizado sem adiçã:o de 

nitrogênio combinado, visando obter somente cianobactérias 

aer6bias fixadoras de nitrogênio. 

-j, 
Foram feitas diluiç~es em séries de 10 a 

-!5 10 , em tubos de ensaio, de acordo com a metodologia 

descrita por PONTES (1988). Os tubos foram colocados em 

câmaras de crescimento sob condiç~es fotoautotróficas, ou 

seja, à temperatura de 25°C e iluminação constante de 7.0 

-2 Wm , provenientes de lâmpadas frias fluorescentes. 

Após 2 semanas, cada tubo de diluição em 

série foi examinado macroscopicamente, a fim de se 
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constatar visualmente a existência de colônias de 

cianobactérias. Estas foram retiradas com o auxilio de uma 

pipeta de Pasteur, transferidas para placas de Petri 

contendo meio BS-ll solidificado com 1,2% (P/V) de âgar. 

As placas foram vedadas com "parafilm" e incubadas nas 

mesmas condiç~es anteriores de luz e de temperatura. 

Semanalmente, com o auxilio de uma alça de platina, foram 

isolados aqueles organismos que apresentavam crescimento 

diferenciado. Estes in6culos eram transferidos para novas 

placas com meio BS-l1 s6lido, utilizando-se técnicas 

bacteriol6gicas padrão. Ap6s a obtençã:o destes isolados, 

os mesmos foram enviados para o Instituto de Botânica, Sã:o 

Paulo, onde foi realizada a identificaçã:o taxonómica dos 

organismos. 

2.1.3. Purificaç~o das cianobactérias selecionadas 

Os isolados obtidos em condições 

n~o-axênicas foram purificados através da fragmentaçã:o de 

filamentos, e o estriamento das células de acordo com 

ENDERLIN (1986). 

A obtençã:o de clones axênicos de 

cianobactérias foi feita colocando-se 1 a 2 ml de uma 

suspensã:o de células, em meio basal liquido AA (ALLEN & 
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ARNON, 1955 Tabela 1.) com aproximadamente 20 /-lg de 

clorofila ~/ml.Os filamentos foram fragmentados, durante 3 

min., usando um aparelho de ultra-som (Branson Cleaning 

Equipment Co.; modelo B-1.2; Shelton, CT), até a obtençã:o 

de uma média de 2 a 4 células por filamento, conforme 

determinaçã:o microscópica. A cul tura fragmentada foi 

lavada 3 vezes através da suspensão em meio AA diluido 4 

vezes (AA/4) e esterilizado. A cada lavagem a suspensão 

era centri fugada durante 5 minutos a 1.000 Xg. Ap6s a 

úl tima centrifugaçã:o , o sedimento obtido de cada espécie 

foi estriado em meio sólido AA suplementado ou não com 

NH4CI. O enriquecimento do meio consistia em adicionar 2,5 

mM de e tamponá-Io com 5 mM de MOPS 

( 3- ( N-mot-fo 1 ino ) ácido propanosulfônico; Sigma) , 

ajustando-se o pH para 7,9 com NaOH 1,0 N. A 

complementação do meio de cultura com NH4CI evita o 

decréscimo do número de células viáveis (WILCOX et alii, 

1975). Para a solidificação do meio utilizou-se ágar 

purificado conforme a metodologia desenvolvida por BRAUN & 

WOOD (1962). As placas inoculadas foram incubadas em 

condiç~es fotoautotr6ficas durante dez dias. 
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Tabela - 1. Composiç~o e preparo do meio basal líquido -

AA - de ALLEN & ARNON (1955). 

REAGENTES 

I. -Pi soluç~o estoque 

1) MgSO .... 7H2D 

2) CaC12.2H2D 

3) NaCl 

4) Micronutrientes 

QUANTIDADE 

20g/500 ml 

6g/500 ml 

20g/500 ml 

Para obtenç~o da soluç~o estoque de -Pi~ combine todas as 

soluçeses estoque na proporç~o de 1: 1: 1: 1, e guarde em 

geladeü-a a 4°C. 

Soluç~o estoque de micronutrientes 

1) H20 destilada e deionizada 1090 ml 

2) Soluç~o A & A Fe-EDTA (ver abaixo) 160 ml 

3) MnC12.4H20 360 mg 

4) MoOs 857. de pureza, ou: 36 mg 

Na2MoO .... 2H20 (997. de pureza) 611 mg 

5) ZnSO .... 7H20 44 mg 

6) CuSO .... 5H20 15~8 mg 

7) HaBOa 572 mg 

8) NH ... VOa (NH: metavanadato) 4,6 mg 

9) CoC12.6H20 8 mg 

Adicionar todos os componen tes na ordem listada. Aguardar 

a total dissoluç~o de cada um. Agitar sempre antes de 

usar. 
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Solução A & A Fe-EDTA 

1 )Dissolver 5.2 g de KOH em 186 ml de á.gua destilada e 

deionizada. 

Adicionar 20.4 g de NazEDTA.2H20. 

2)Dissolver 13,7 g de FeS04.7H20 em 364 ml de H20 

destilada e deionizada ou usar Fe2(SO.)a.nHaO. Esta 

soluç~o é turva mas torna-se clara quando misturada a 

(1). 

3)Misturar as soluções (1) e (2). 

4)Filtrar em filtro Millipore (0,45 mm) e aguardar a 

mudança de coloraç~o (marrom escuro/marrom alaranjado). 

5)Guardar em geladeira a 4°C 

lI. +Pi solução estoque 

28g/500ml 

ou 

K2HPO. anidro 21,4g/500ml 
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2.1.4. Manutenç~o das culturas axênicas de 

cianobactérias 

Todas as culturas a>:ênicas de 

cianobactérias foram mantidas em meio liquido AA/4 isento 

de nitrogênio combinado. Este meio foi escolhido por que 

foi observado que nele todos os isolados apresentavam 

crescimento mais evidente e por formar menos precipitados 

após a autoclavagem. As culturas líquidas de 

cianobactérias foram crescidas em frascos Erlenmeyer, com 

capacidade de 125 ml, contendo 2/5 do volume de meio 

basal, sob agitação constante de 110 rpm, e condições 

fotoautotróficas. 

Para as cul turas crescidas em meio sólido 

foi utilizado o meio basal AA solidificado com ágar 

purificado. As mesmas 

fotoautotróficas. 

Tanto as 

culturas sólidas foram 

foram incubadas sob condições 

culturas 

checadas 

liquidas quanto as 

para contaminantes 

heterotróficos, periodicamente, em intervalos de 8 a 10 

dias, através de exames ao microsc6pio estereosc6pico e 

plaqueamento em nutriente-ágar. 
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2.1.5. Seleção das espécies 

Com a finalidade de selecionar as espécies 

de cianobactérias que foram utilizadas nos experimentos 

postet-iores, procedeu-se a avaliação do crescimento das 

mesmas. Para tanto, foram utilizados como parâmetros: a 

observação visual, a eficiência de plaqueamento (ENDERLIN, 

1986) e a análise do crescimento ou produção de biomassa, 

através do conteúdo de clorofila ~ (MEEKS et alii, 1983). 

Utilizando-se um ultra-som, filamentos de 

cianobactérias com 10 a 15 dias de idade foram 

fragmentados até serem reduzidos a uma média de 2-4 

células por filamento, conforme a técnica anteriormente 

descrita. Para se obter um in6culo com 200 fragmentos de 

cianobactérias, utilizou-se a técnica de diluição em série 

(ALLEN, 1973) acoplada à contagem de células em 

hemacitômetro. Os resultados foram expressos em c.f.u. 

(unidades formadoras de colônia), considerando que um 

c.f.u. de um organismo filamentoso é equivalente ao número 

total de células no filamento. 

A eficiência de plaqueamento foi 

determinada nas culturas crescidas em meio basal contendo 

amônio. Utilizou-se a técnica de diluição em série de 

filamentos fragmentados seguido de plaqueamento em meio 
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sólido suplementado com 5 ml"l de MOPS e 2.5 mM de NH.Cl, 

cujo pH foi ajustado para 7,9 com NaOH 1,0 N. As placas 

foram incubadas a 2SoC sob condições fotoautotróficas 

durante 10 dias. 

O parâmetro utilizado como indicador de 

produç~o de biomassa foi o conteúdo de clorofila ~, 

segundo a metodologia descrita por MEEKS et alii (1983). 

Para a 

utilizavam-se alíquotas 

extração da 

das culturas 

clorofila 

estoques de 

cianobactérias transferindo-as para tubos cônicos de 

centrífuga, com capacidade para 25 ml. Estes eram 

centrifugados durante 10 minutos à velocidade de 1000 Xg, 

sendo o sobrenadante descartado. o sedimento 

ressuspendido e centrifugado 3 vezes seguidas em meio 

basal líquido AA/4. Após a última lavagem, o sedimento era 

ressLtspendido em metanol a 1007., submetido a vigorosa 

agi taç~o em "Vortex", deixando a suspens~o em repouso 

durante 10 minutos no escuro, a fim de se obter extração 

máxima de clorofila. Decorrido esse período, novamente os 

tubos eram submetidos a vigorosa agitação e centrifugados 

à velocidade de 1000 Xg, por 5 minutos, com a finalidade 

de separar o sobrenadante do sedimento. 

o crescimento das cianobactérias foi 

monitorado através de mudanças na densidade ótica da 
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amostra com um espectrofotómetro Beckman Modelo DU-70. A 

determinação da absorvância do extrato metan6lico foi lida 

a um comprimento de onda de 665 nm (Abb5), usando-se o 

metanol puro como padrão (branco). 

A concentraç~o de clorofila ~ foi calculada 

segundo a f6rmula descrita por MEEKS & CASTENHOLZ (1971): 

c ::;: A/ctd , onde: 

c = concentração de clorofila (.ugCI~/ml ) 

A = absorvância; 

d = comprimento da cubeta (1 cm) ; 

coeficiente de absorvân cia especifica Lg 
-i -i 

ct = em cm , que 

para o metanol é igual a 78,74 a 665 nm. 

Ap6s a seleção das espécies, todos os 

experimentos posteriores foram feitos a partir de culturas 

liquidas estoques (AA/4, 1955) axênicas, incubadas à 

o -2 temperatura de 25 C, iluminação constante de 7.0 Wm , sob 

constante agitação de 110 rpm, ou seja, em condiçêSes 

fotoautotr6ficas de crescimento. Estas culturas eram 

checadas periodicamente para se constatar a ausência de 

contaminantes heterotr6ficos. 

Uma espécie de cianobactéria isolada a 
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partir da raiz de cicadácea Hacrozamia lucida (Linnaeus), 

originária da Austrália, designada por RIPPKA (1979) como 

ATCC 29133, do gênero Nostoc, totalmente adaptada ao clima 

de regi:à:o temperada, foi escolhida como termo de 

comparaç:à:o entre cianobactérias tropicais e temperadas. 

2.2. Estudos sobre taxas de crescimento em 

cianobactérias 

2.2.1. Efeito da temperatura sobre o crescimento 

das cianobactérias 

A partir das culturas estoques, com idades 

entre 10 a 15 dias, um volume de 10 ml era centrifugado em 

velocidade de 1000 Ig, durante 10 minutos. O sedimento era 

homogeneizado com o au:d lia de uma seringa estéril, até 

que todos os grumos fossem rompidos e fosse obtida uma 

soluç:à:o homogênea de cianobactérias. Aliquotas de 200 ~l 

dessa soluç:à:o eram colocadas em frascos Erlenmeyer com 

capacidade de 50 ml, contendo 20 ml de meio basal AA/4 

estéril, isento de nitrogênio combinado e pH 7,9 ajustado 

com NaOH 1,0 N. 

A razg(o para o uso de pequeno volume de 

in6culo (200 ~l em 20 ml de meio basal), foi devido ao 
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fato de que, em dois ensaios iniciais, observou-se que 

volumes de in6culos maiores obtidos a partir de cul turas 

em fase exponencial de crescimento n~o forneceram fases 

distintas do crescimento durante o experimento. 

Para cada tratamento, eram preparados 9 

frascos com uma repetiç~o para as cinco espécies em 

estudo. Esses eram vedados com tampaes de algod~o envoltos 

em gaze dupla e colocados para crescer em câmaras de 

. t t t d '"'ooe ~5°e e ~50C. cresc~men o, nas empera uras e.i!:. , ~ ~ Os 

frascos eram mantidos sob iluminaç~o constante, 

proveniente de lâmpadas fluorescentes (luz fria), com 

intensidade luminosa ao redor de 66 
-2 -1 

J.lEm s e 

constante (llO rpm). 

A escolha das temperaturas foi baseada nas 

médias de temperaturas caracteristicas para cada 

ecossistema de origem das espécies em estudo. 

A avaliaç~o do crescimento das 

cianobactérias foi determinado durante um intervalo de 14 

dias de experimento, através da variaç~o do conteúdo de 

clorofila 0-. 

O tempo de geraç~o foi calculado para cada 

espécie, nas 3 temperaturas estudadas, durante a fase de 

crescimento exponencial (fase log). 

O efeito da temperatura sobre o crescimento 
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das cianobactérias foi analisado estatisticamente~ 

utilizando-se o Software SAEG (Sistema de Aná.lises 

Estatlsticas e Genéticas) desenvolvido pela Universidade 

Federal de Viçosa. O modelo logistico foi escolhido por 

ser amplamente utilizado para explicar fenômenos 

biol6gicos (HOFFMANN & VIEIRA, 1977). Por essa raz~o, tem 

sido empregado na representaç~o de dados de crescimento de 

animais e de vegetais. 

Por meio do modelo logi stico foram feitas 

as avaliaçaes do crescimento das cianobactérias em 

diferentes temperaturas de incubaç~o. Este modelo é 

expresso matematicamente como: 

y = A , onde: 
(l+be -kT) 

y = incremento de biomassa em qualquer 

tempo T-, 
A = distância entre duas asslndotas, 

fornec"e a intensidade má.xima de 

crescimento; 

b = constante de integraç~o sem valor 

biol6gico 

k = taxa de velocidade de acréscimo de 

biomassa; 

T = tempo em minutos_ 



30 

2.2.2. Efeito do pH sobre o crescimento das 

cianobactérias 

o efeito do pH sobre o crescimento das 

cianobactérias foi avaliado tomando-se por base o pH do 

solo de origem, conforme a Tabela 2, sendo selecionados 

valores de pH iguais a 5,5, 6,5, 7,0 e 7,9. 

A temperatura que proporcionou a melhor 

taxa de crescimento, ou seja, t t d 75°C, empera ura e _ 

utilizada como temperatura padr~o para esse estudo. 

foi 

o meio basal utilizado foi AA/4 líquido 

isento de nitrogênio combinado. O seu pH normal, antes da 

autoclavagem, geralmente é maior ou igual a 7,8 diminuindo 

após o resfriamento, alcançando valores entre 7,0 a 7,2. 

Os diferentes valores de pH estudados foram obtidos da 

seguinte maneira: 

a) pH 5,5 

O meio AA/4 foi preparado como de rotina em 

um frasco Erlenmeyer com capacidade para 11, sendo o pH 

igual a 7,9, antes da autoclavagem. Posteriormente, esse 

valor era ajustado para 5,5 com HCl lN. Sub-amostras deste 

meio (20 ml) eram distribuídas em 2 frascos Erlenmeyer de 
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Tabela - 2. Valores de pH das amostras de sedimentos de 

várzea coletadas na regi~o amazônica e de solos da regi~Q 

do Vale do Paraíba. 

LOCAL pH ESPê::CIE ISOLADA 

Mari 6,1 7,1 Hestiellopsis yengarii (AM1a) 

Paura 5,7 6,5 Mostoc punctiforme (AM91a) 

Quadra 2 3,7 4,0 Nostoc lIuscorum (P162a) 

Pôlder 4 3,7 4,0 Nostoc commune (P168a) 
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50 ml, cuja finalidade era permitir medidas de pH ap6s a 

autoclavagem. O conjunto era autoclavado por 20 minutos, 

ap6s os quais permanecia em agitação constante (110 rpm) 

durante 24 horas para total resfriamento. Decorrido esse 

pet-iodo, fez-se a primeira leitura do pH, somente nos 

frascos de 50 mI, e obteve-se valores variando entre 5,5 a 

5,6. Volume adequado de solução 2,5 mM do tampão MES 

[2-(N-morfolino) ãcido etanosulfÓnico; SIGMA] estéril, 

previamente preparada, com pH igual a 5,5, era 

acrescentada ao meio AA/4 estéril dos frascos, em câmara 

de fluxo laminar. Novamente, o conjunto era deixado sob 

agitação por mais 24 horas, ap6s as quais fêz-se a segunda 

leitura, obtendo-se o valor desejado de pH. 

b) pH 6,5 

Para obtenção do meio AA/4 com pH igual a 

6,5, seguiu-se, basicamente, o mesmo procedimento 

anterior. As alteraç~es realizadas foram feitas no pH do 

meio, ajustando-o para 6,5 antes da autoclavagem e na 

solução tampão de 2,5 mM de MES cujo pH foi alterado para 

6,5. Ap6s 24 horas de resfriamento com agitação constante 

do meio AA/4 foi feita a primeira leitura do pH, 

obtendo-se valores de 6,5 a 6,6. A seguir, foi adicionada 
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a soluçã:o tampã:o em todos os frascos os quais permaneceram 

em agitaçã:o por mais 24 horas. Ap6s esse periodo, foi 

feita a segunda leitura 

desejado. 

c) pH 7,0 e 7,9 

de pH, obtendo-se o valor 

Dois frascos Erlenmeyer contendo cada um 1 

I do meio AA/4 foram usados na obtençã:o dos valores de pH 

correspondente a 7, O e 7,9. Duas repetiçeses para cada pH 

foi preparada em frascos de 50 ml contendo o mesmo meio. 

Os procedimentos básicos foram os mesmos já citados. 

O pH inicial, para ambos, foi igual a 7,9 

antes da autoclavagem. Ap6s 24 horas de refriamento e 

agi taçã:o constante a primeira leitura de pH apresentou 

valores entre 7,0 e 7,2 para ambos. O frasco com pH igual 

a 7,0 foi reservado. Ao frasco cujo pH era igual a 7,2 foi 

acrescentado soluçã:o tampão 5 mM de MOPS (3-(N-morfolino) 

ácido propanosulfOnico; SIGMA], previamente preparada, com 

pH ajustado para 7,9. Ap6s esse procedimento, todos os 

frascos foram mantidos por mais 24 horas sob agi taçã:o, 

quando procedeu-se a segunda leitura do pH, obtendo-se os 

valores de pH desejados. 

A escolha dos tampêSes MES e MOPS para este 
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experimento teve como modelo o trabalho de ENDERLIN & 

MEEKS (1983). 

Em ambos os tratamentos, onde o meio AA/4 

sofreu decréscimo do pH (tratamentos pH 5,5 e 6,5), não 

foram observadas ai teraçê!)es do mesmo, como por exemplo, 

precipitação dos constituintes. 

Para cada um dos tratamentos eram 

preparados 3 frascos Erlenmeyer com 20 ml de meio AA/4 com 

os valores desejados de pH. Em cada um dos frascos eram 

inoculados 200 f.JI de inóculo de cianobactérias, 

utilizando-se as técnicas bacteriológicas padrão. Cada 

tratamento teve duas repetiçê!íes. Foram feitas leituras de 

pH e de determinação de biomassa através do conteúdo de 

clorofila ~ durante 1 semana em intervalos de 48 horas. 

Avaliaram-se os resultados do efeito do pH 

sobre o crescimento das cianobactérias aplicando-se um 

modelo de regressão múltipla, tendo como variáveis 

independentes o pH e o tempo. 

Utilizou-se o seguinte modelo: 

v = 

em que: 

v = produção de biomassa expressa em termos 

de clorofila a..; 
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bo= constante; 

bi; b9; b5 = coeficientes de 

regress~o; 

pH = pH estudados; 

T = tempo em minutos. 

A análise de regress~o múltipla foi feita 

por meio do Software SAEG (citado no item 2.2.1.). 

2.2.3. Efeito da salinidade sobre o crescimento de 

cianobactérias 

o efeito da salinidade sobre o crescimento 

das cianobactérias selecionadas foi observado neste 

experimento através da variaç~o do conteúdo de clorofila ~ 

e da formação de acinetos. 

o experimento conduzido avaliou 3 ni veis 

diferentes de sal, cujas concentraç~es foram iguais a 0,0, 

0,1 e 0,2 M de NaCI no meio AA/4, isento de nitrogênio 

combinado. 

o tratamento controle (0,0 M de NaCI) foi 

aquele em que a concentração de sal era igual a 0,004 M 

correspondente a concentraç~o de sal, . normalmente 

utilizada na composiç~o do meio AA/4, conforme mostra a 
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Tabela 1. Os tratamentos 0,1 e 0,2 M consistir"am na adiçã:o 

das referidas conc""ntraçê)es molares ao meio li quido AA 

tGmponado com 5 mM de MOPS e pH ajustado para 7,,9, antes 

da ser autoclavado. 

As diferentes soluçeíes foram distribuí das 

em tubos de ensaio e vedadas. O conjunto foi autoclavado 

durante 20 minutos, resfriado e inoculado com cul turas 

puras de cianobactérias (100 1-11 de in6culo em 10 ml de 

meio basal), usando-se as mesmas técnicas anteriores. 

Quatro tubos de ensaio foram preparados para cada 

tt-atamento, num total de 12 tubos por espécie. Os tubos de 

ensaio foram colocados em suporte para tubos inclinados, o 

que permitia uma maior exposiçã:o das culturas à luz, 

dentro de câmaras de crescimento, sob condiçeíes de 

crescimento fotoautotr6fico e agitaçã:o constante (110 rpm) 

durante um período de 7 dias.Decorrido este período, foram 

fei tas aval iaçeíes do crescimento através do conteúdo de 

clorofila (2... 

O efeito da salinidade sobre o 

desenvolvimento de acinetos foi observado através da 

contagem dessas células em um hemacitômetro, no final do 

experimento. Por medida de segurança, 

também, novas medidas de pH. 

Para estudar o efeito 

foram feitas, 

de diferentes 
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concentrações de sal sobre o crescimento das 

cianobactérias usou-se um delineamento composto de 5 

tratamentos, considerando cada espécie de cianobactéria 

como um tratamento e duas repetições. 

As comparações entre as médias dos 

tratamentos fot-am feitas pelo teste de Newman Keuls, ao 

nivel de 57. de probabilidade. 

2.2.4. Efeito da deficiência de fósforo sobre o 

crescimento das cianobactérias 

Para o estudo do efeito da concentraç~o de 

fósforo (P) sobre o crescimento e formaç~o de acinetos em 

cianobactérias, foram preparados meios de cultura com 

doses dect-escentes de P no meio basal liquido (AA/4), 

isento de nitr-ogênio combinado. Foram utilizados neste 

experimento 

-4 
2xl0 e 

concentrações 

de P 

iguais a 

na forma 

-2 
4xl0 ; 

de 

-g 
3xl0 ; =-s 

2xl0 ; 

K2HP04 • 3H20 • A 

concentraç~o de P normalmente usada na composiç~o do meio 

AA/4 foi considerada como tratamento controle, com a 

concentraç~o igual 
-2 

a 4>~10 M de P. Para cada tratamento 

eram preparados 2 tubos de ensaio. 

o meio basal liquido foi preparado, 

separadamente, para cada um dos tratamentos, ajustado o 
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seu pH para 7,9 antes da autoclavagem e tamponado com 5 mM 

de MOPS (pH 7,9) ap6s o resfriamento, a fim de evitar 

alterações do pH durante o experimento. O pH foi medido no 

início e no final do experimento. 

Tubos de ensaio contendo 10 ml de meio AA/4 

foram inoculados com 100 /-lI de cultura pura de 

cianobactérias, obtidas através da mesma metodologia 

utilizada em experimentos anteriores. Esses, ap6s serem 

vedados, foram colocados em suportes incl inados, em 

câmaras de crescimento, sob as mesmas condições descritas 

no experimento anterior, durante um período de 7 dias. A 

seguir, foram feitas avaliações do crescimento das 

cianobactérias através da do conteúdo de 

clorofila a.. 

O efeito de concentrações decrescentes de P 

sobre a formação de acinetos foi avaliada através da 

contagem destas células em hemaci tômetro, para todos os 

tratamentos, ao final do experimento. 

Para estudar o efeito da concentração molar 

de f6sforo (P) sobre o crescimento das cianobactérias 

usou-se um modelo de regressão do tipo: 

b V = aX ,onde: 
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Y = produção de biomassa, expressa pelo 

conteúdo de clorofila a..; 

a = constante de integração; 

X = nivel da concentração de f6sforo (P) ; 

b = ta>~a de acúmulo de biomassa. 

2.3. Efeito da temperatura sobre a fixacão biológica do 

nitrogênio em cianobactérias 

Para estimar a biol6gica do 

nitrogênio nas espécies estudadas foi medida a atividade 

da nitrogenase, através do método de redução do acetileno 

em etileno (HARDY et alii, 1968). 

Inicialmente, culturas de 

cianobactéria foram crescidas durante 10 dias em câmaras 

de crescimento sob condições fotoautotróficas nas 

temperaturas de e As culturas foram 

mantidas em frascos Erlenmeyer sob agitação constante de 

110 rpm, contendo meia liquido AA/4 isento de nitrogênio 

combinado. Quando as culturas atingiram a fase exponencial 

/,de crescimento (10B a 109 células/ml em 50 ml), o conteúdo 

dos fr-ascos foi homogeneizado POt- meio de fortes fluxos 

feitos com uma seringa estéril. Um volume de 2,5 ml foi 

transferido para os frascos de reação (5.0 ml de 
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capacidade e 20 mm de diâmetro) os quais foram 

herm~ticamente vedados com tampa de borracha. 

Quadruplicatas de cada espécie foram 

preparadas e incubadas nas referidas temperaturas. No 

tempo igual a zero, foi injetado 57. (V/V) de gás 

acetileno, previamente gerado em laboratório, através. da 

seguinte reaç.o: 

CaCz + 2H20 

Os frascos foram agitados manualmente e 100 

~l de amostra da fase gasosa foram coletados para análise. 

Posteriormente, em intervalos de 15 e 30 minutos, após a 

injeç.o do acetileno, novas amostras da fase gasosa foram 

coletadas e analisadas. Etileno e acetileno foram 

quantificados em um cromatógrafo a gás através de uma 

coluna PORAPAK R Modelo 940, com detector de chama 

ionizante (Variant Associates, PaIo Alto, Cal., USA). As 

taxas de etileno produzido foram expressas em nanomoles de 

etileno por minuto por ~g de cl~. 

Após conclui das essas análises, o conteúdo 

dos frascos de reaç~o (2,5 ml) foram utilizados para 

contagem de heterocistos e medidas de biomassa, através do 

conteúdo de clorofila ~. 
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Para o estudo dos efei tos da temperatura 

sobre a fixaç~o biol6gica de nitrogênio pela ativid~de da 

nitrogenase 

tratamentos, 

usou-se 

isto é, 

um delinemento 

cada espécie 

composto de 5 

de cianobactéria 

estudada é um tratamento, e 4 repetiçE:Ses. 

A comparaç~o entre as médias dos 

tratamentos foram feitas pelo teste de Nel.,man Keuls ao 

nivel de 57. de probabilidade. 

2.4. Isolamento 

cianobactérias 

de 

A seleçião de 

mutantes espontâneos em 

mutantes espontâneos de 

cianobactérias foi feito a partir de inóculo puro do tipo 

selvagem. Esses cresceram na presença e na ausência dos 

análogos L-metionina-DL-sulfoximina (MSX - Sigma Chemical 

Co.), um inibidor irreversível da enzima glutamina 

sin tetase ; 5' -1 I uoroci tosina (5FC - Sigma Chemi ca I Co.), 

um análogo à base pirimidinica (citosina) que promove a 

inativaç~o da enzima citosina diaminase; e 5'-fluorouracil 

(5FU Sigma Chemical Co.) , também análogo de base 

pirimidinica que interfere no metabolismo de nucleotideos 

reduzindo as taxas de 

crescimento. 

processos biossintéticos e o 
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o meio basal utilizado para os mutantes foi 

preparado, separadamente, para cada um dos análogos com 

as seguintes concentrações finais: 50 ,uM de MSX, 40 

,ug/ml de 5FC e 40 ,ug/ml de 5FU. Esse meio foi sempre 

suplementado com 2,5 mM de NH4Cl e tamponado com 5 mM de 

MOPS, ambos ajustado o pH para 7,9 com NaOH. 

o inóculo foi preparado usando-se extrato 

d é l I (-O I \ contendo ly.l0:10 células. Essas e c .u as puras ;:1_" m , " 

foram centrifugadas a 1000 Xg (10 minutos) e o sedimento 

foi ressuspendido em 2 ml de meio AA/4 e fortemente 

agitado. Aliquotas de 500 ,uI foram retiradas, estriadas em 

placas contendo meio sólido mais o análogo e incubadas em 

condições fotoautotróficas por aproximadamente 30 dias. As 

colônias sobreviventes foram retiradas das placas e 

transferidas para novo meio de cultura sólido de 

composiç~o idêntica ao primeiro. Eram novamente incubadas, 

nas mesmas condições anteriores, por cerca de 10 dias. 

Esse procedimento foi repetido por 5 vezes em todos os 

casos. 

As colônias sobreviventes foram 

investigadas para resistência, sendo repicadas em meio 

sólido contendo o análogo juntamente com o tipo selvagem 

(10 placas), no minimo 6 vezes, repetindo-se os mesmos 

procedimentos acima citados. Somente para o análogo MSX 
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foram usados, para esse teste, concentraçees crescentes e 

iguais a 5 ~M, 25 ~M, 50 ~M de MSX, além do controle (sem 

MSX ao meio). 

A caracterização do possi vel mutante foi 

testada para o 5FC, através do crescimento deste em meio 

contendo outro análogo, o 5'-fluorouracil (5FU) , 

utilizando-se a metodologia descrita por CHAPMAN & MEEKS 

(1987). Comprovada a mutação através do crescimento de 507. 

das colônias de mutantes neste novo meio, os clones de 

mutantes estavam prontos para serem transferidos para meio 

AA/4 liquido. Desta forma, eram produzidos os in6culos 

para utilização em experimentos posteriores. 

A manutenção dos mutantes de cianobactérias 

foi feita de duas maneiras: a primeira, em meio liquido e 

agitação constante (110 rpm), e a segunda, em meio 

solidificado com 1,27. (P/V) de agar purificado. Em ambos, 

o meio podia conter ou não suplemento de nitrogênio 

combinado e as culturas foram mantidas em condiçees 

fotoautotróficas. 

A fim de estimar a fixação biológica de 

nitrogênio, através do método de redução de acetileno, os 

mutantes selecionados foram transferidos para meio liquido 

AA/4 isento de nitrogênio, seguindo a mesma metodologia 

descrita anteriormente no 

o temperatura a 25 C. 

item 2.3 e mantendo-se a 
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Avaliou-se, estatisticamente, o crescimento 

de mutantes espontâneos de cianobactérias, em presença ou 

ausência das substâncias análogas, utilizando-se o modelo 

logístico expresso pela equação: 

em que os parâmetros da regressão são idênticos aos 

descritos no item 2.2.1. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Isolamento das c1anobactér1as 

o me10 m1neral BG-ll, liquido ou sólido, 

proporcionou um bom substrato para o crescimento e 

isolamento das formas filamentosas e heterocistadas de 

cianobactérias. 

o isolamento dos organismos pela técnica de 

diluição em série, seguida de repicagens sucessivas, 

mostrou ser mui to eficiente. Entretanto, tais técnicas 

exigem muito trabalho, paciência e um exame diário das 

placas sob microscópio estereosc6pico. 

Foram isolados cinco gêneros diferentes de 

cianobactérias, quatro pertencentes a Ordem Nostocales, 

com representantes das Familias Nostocaceae (Anabaena, 

Cylindrospermum e Nostoc) e Rivulariaceae (Caloth,-ix) , e 

apenas um representante da Ordem Stigonematales da Familia 

Stigonemataceae (Uestiel1opsis) (DESIKACHARV, 1959). 



46 

3.2. Purificação das cianobactérias 

Os gêneros de cianobactérias purificadas 

s~o mostrados na Tabela 3. 

A associaç~o das técnicas de fragmentaçã:o 

de filamentos seguida de repicagens sucessivas revelou ser 

um instrumento importante e eficiente na obtenç~o de 

culturas axênicas e de clones de cianobactérias. 

Constatou-se que, com o uso destas técnicas 

era possí vel obter cul turas a>:ênicas e clonadas com menos 

de 30 dias, após o início dos trabalhos. 

A uniformidade genotipica, obtida a partir 

do crescimento de uma única célula ou filamentos curtos (2 

a 4 células) como fonte da populaç~o clonal, foi a grande 

vantagem observada pela utilizaçã:o dessas técnicas. 

Entretanto, paciência, persistência, disponibilidade de 

tempo e constantes exames macro e microscópicos, sã:o 

exigidas para o seu sucesso. 

3.3. Seleção das espécies 

A avaliaç~o do crescimento das 

cianobactérias foi inicialmente visual, pois produzir 

biomassa, no menor intervalo de tempo, foi o primeiro 

critério adotado. A eficiência de plaqueamento (EP), os 
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Tabela - 3. Cianobactérias purificadas. 

VÁRZEA AMAZôNICA 

(AM) 

Westiel10psis yengarii (AMla) 

Nostoc sp (AMlc) 

Nostoc sp (AM50e) 

Hostoc punctirorme (AM91a) 

Nostoc sp (AM105a) 

Nostoc sp (AMl12b) 

Nostoc sp (AMl13c) 

Nostoc sp (AM173c) 

Nostoc sp (AM228b) 

Nostoc sp (43) 

Anabaena sp (AM4c) 

VALE DO PARA:l:BA 

(P) 

Calothrix sp (P65a) 

Nostoc sp (P83a) 

Nostoc muscorum (P162a) 

Nostoc commune (P168a) 

Cylindrospermum sp (P174a) 
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dados de c.f.u. e o· conteódo de clorofila a" foram os 

outros critérios adotados na seleç~o das espécies" cujos 

dados constam na Tabela 4 

Foram escolhidas as seguintes espécies de 

cianobactérias: 

-Hestiellopsis yengarii (AMla) 

-Nostoc punc~i~orme (AM91a) 

-Nostoc muscorum (P162a) 

-Nostoc cOiDmune (P168a) " as quais 

apresentaram um crescimento mais rápido e que por essa 

razão, foram as primeiras a serem clonadas. 

A Tabela 4 mostra uma superioridade na EP, 

c.f.u e conteódo de clorofila a" para Hostoc (43) sobre as 

demais. Entretanto" esta taxa de crescimento elevada, 

obtida em 8 dias, somente foi observada enquanto o 

organismo cresceu em meio suplementado com nitrogênio 

combinado, t-azão pela qual a mesma n~o foi selecionada. 

Quando crescido em meio AA/4 liquido, isento de fonte de 

nitrogênio combinado, Nostoc (43) apresentou um 

crescimento lento. e importante ressaltar que esta mesma 

espécie foi a mais dificil de ser purificada devido a 

espessa bainha mucilaginosa que produzia. 

Com exceç~o de Nostoc (43), as outras 

espécies apresentaram valores de EP mais baixos e os 

valores obtidos para a clorofila a, foram variáveis entre 

as espécies. 
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Tabela - 4. Dados da eficiência de plaqueamento, unidade 

formadora de colônia e conteúdo de clorofila A nos gêneros 

purificados. 

EFICIJ::NCIA DE UNIDADE FORMADORA CONTEúDO DE 

GJ::NEROS PLAQUEAMENTO DE COLONIA CLOROFILA A 

(EP) (c.f.u/ml) (J.jgClo..!ml) 

Hostoc (43) 120 15,3xl0(5 12,1 

Hostoc (AM91a)* 52 9,5xl0 
(5 

6,7 * 

Nostoc (P162a)* 52 13,8xl0(5 7,7* 

Hostoc (AM228b) 42 11,5xl0 
(5 

1,5 

Hostoc (P83a) 41 1,0>:10 
(5 

2,6 

Westiellopsis (AMla) * 31 2,2>:10 
(5 

5,2 * 

Nostoc (AMl12b) 30 10,4xl0 
(5 

1,1 

Nostoc (P168a)* 29 2,Oxl0 
(5 

6,7 * 
Calothrix (P65a) 29 1,7xl0 

(5 
4,0 

Nostoc (AMl13c) 24 6,4xl0 
(5 

4,9 

Nostoc (AM173a) 19 1,7xl0 
(5 

3,9 

Nostoc (AM50e) 12 5,3>:10 
(5 

7,2 

Nostoc (AMlc) 10 9,2xl0 
(5 

5,1 

Anabaena (AM4c) 6 3,4xl0 
(5 

6,8 

CylindrospermulD .,.. 
...,:. 3,4>:10(5 3,9 

(P174a) 

(*) espécies selecionadas para a realizaç~o deste 

trabalho 
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Das quatro espécies selecionadas 

Uestiellopsis yengarii (AMla) e Hostoc commune (P168a) 

foram aquelas que apresentaram os valores mais baixos de 

EP e c.f.u, mas quanto ao conteúdo de clorofila a.., os 

valores não chegaram a diferir significativamente das 

espécies de Hostoc punctiTorme (AM91a) e Nostoc muscorum 

(P162a) • 

o critério visual, inicialmente adotado, 

foi posteriormente confirmado pelo conteúdo de clorofila 

a., que revelou ser a metodologia mais eficiente na 

indicação de produção de biomassa. As espécies escolhidas 

cresceram rapidamente (10 dias) em meio líquido isento de 

nitrogênio combinado fornecendo biomassa suficiente para o 

prosseguimento dos trabalhos. 

Por outro lado, os dados de eficiência de 

plaqueamento e contagem de c.f.u. não proporcionaram uma 

boa indicação para verificar a produção de biomassa e 

seleção das espécies. Entretanto, tais metodologias podem 

ser úteis em teste de espécies mutantes de cianobactérias 

a serem utilizadas como inóculo. 

3.4. Efeito da temperatura sobre o crescimento das 

cianobactérias 

As variaçêSes do crescimento das 
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cianobactérias em função da temperatura de incubação são 

mostradas na Figura 1. 

o Para a temperatura de 20 C, os valores mais 

elevados de produção de biomassa (conteúdo de cl ã) foram 

observados para as espécies de Hostoc sp (ATCC 29133), 

Mostoc punct i TO rllle (AM91a) e Hestiellopsis yengarii 

(AM1a) , respectivamente. Ã temperatura de as 

espécies U. yengarii e Hostoc sp apresentaram maior 

intensidade de crescimento do que as demais, enquanto que 

o a 35 C, U. yengarii, H. pUTictiTorllle e N. commune (P168a) 

superaram as demais espécies. Estas observaç6es podem ser 

confirmadas através dos valores de A e K apresentados na 

Tabela 5. 

N. muscorum (P162a) foi a espécie mais 

suscepti vel às mudanças de temperatura, apresentando os 

menores valores de produção de biomassa nas temperaturas 

2 estudadas e os menores valores de A, K e R (Tabela 5). 

As fases do crescimento das cianobactérias 

descritas graficamente na Figuras 1 foram distintas para 

quase todas as espécies, com exceção de H. muscorum, que 

não apresentou a fase lag. Para a maioria das espécies a 

fase teve curta duraç~o, de aproximadamente 2 dias, 

enquanto que, para U. yengarii este tempo dobrou (4 dias). 

A fase log ou de crescimento exponencial 

foi a mais pronunciada com um tempo de duração que variou 
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Tabela 5. Análise do crescimento de cianobactérias 

obtido em diferentes temperaturas de incubaç~o. 

ESP:l::CIE 

Uest:iellopsis 

yengarii 

(AM1a) 

Nost:oc 

punct:i-torme 

(AM91a) 

Nostoc 

mus co rum 

(P162a) 

Nostoé 

commune 

(P168a) 

Nost:oc sp 

(ATCC 29133) 

TEMPERATURA 

INCUBAÇÃO (oC) 

A b 

20 

25 

35 

20 

25 

35 

20 

25 

35 

20 

25 

35 

20 

25 

35 

4,7632 60,6460 

21,0589 685,8466 

16,9601 5000,000 

5,0983 74,5706 

7,7853 49,7076 

8,2151 20,4500 

3,5297 2,0906 

4,7724 1,4236 

4,0683 1,1849 

4,4748 84,7406 

7,8327 249,1977 

7,0606 3275,460 

7,2847 5000,000 

14,6170 5000,000 

4,7191 1311,001 

K 

0,0264 0,98 

0,3955 0,97 

0,0557 0,93 

0,0360 0,96 

0,0516 0,89 

0,0359 0,86 

0,0176 0,31 

0,0471 0,51 

0,0355 0,42 

0,0336 

0,0441 

0,0711 

0,0643 

0,0573 

0,0584 

0,93 

0,86 

0,63 

0,99 

0,99 

0,98 

A equação utilizada na definição dos parâmetros A, b e K: 

y A 
:----~------; onde: A =_~gCla/ml e K = ~gCla/ml/h. 

( 1+b;/<T) 
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Tabela - 6. Valores médios de tempo de geraç~o (Te) para 

diferentes temperaturas de incubaç~o. 

ESP:E:CIE TEMPERATURA (oC) TEMPO DE GERAÇÃO (h) 

Uestiellopsis 20 28 

vengarii 25 20 

(AM1a) 35 30 

Nostoc 20 25 

pUfict i TO rme 25 30 

(AM91a) 35 28 

Nostoc 20 60 

muscorum 25 40 

(P162a) 35 57 

Nostoc 20 40 

commune 25 40 

(P168a) 35 40 

Nostoc sp 20 14 

(ATCC 29133) 30 

35 20 
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entre 6 a 8 dias, nas difet-entes temperaturas para U. 

yengarii, N. puncti~orme, N. commune e Nostoc sp, enquanto 

que para M. üiU.SCO rum foi uma fase que durou 4 dias nas 

temperaturas de 25° e 35°C e 8 dias para a temperatura de 

.......... OOC • '" f f 1 1 d I~essa ase oram ca cu a os, para cada uma das 

espécies de cianobactéria e temperaturas testadas, os 

valores médios do tempo de geração, os quais estão 

apresentados na Tabela 6. Estes valores foram muita 

variáveis e mostraram que NcJstcJc s p foi a cianobactéria 

mais eficiente em dobrar a população à 20°C; H. yengarii a 

A fase estacionária foi observada entre a 

6 0 = 8° d ';as d ...... t d é . t ~ • o exper~men~o para o as as esp c~es, exce o 

para H. mUSCcJruüi. Nessa fase, foram observadas alteraç5es 

nas coloraç5es das culturas (verde-azulado/verde-

amarelado) como ocorreu para H. yengarii; N. musccJFum; H. 

3.5. Efeito do pH sobre o crescimento das 

cianobactérias 

A influância do pH sobre o crescimento das 

cianobactérias, em função do tempo, foi observado 

graficamente como mostra a Figura 

Os teores mais elevados de conteúdo de 
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clorofila ~ foram, de modo geral, obtidos para os valores 

de pH iguais a 7,0 e 7,9. Os menores valores foram 

registrados para o pH igual a 5,5. 

O parâmetro tempo pode ser consideraqo, 

para todas as espécies, como um fator importante na 

resposta das mesmas aos diferentes valores de pH. As 

variações da biomassa ocorreram tanto em função do tempo, 

como em função dos diferentes valores de pH analisados. 

Nostoc (ATCC 29133) apresentou uma queda no 

crescimento ao nivel de pH 5,5, revelando uma 

sensibilidade maior do que as outras espécies para crescer 

em pH ácido. 

Comparando os resultados obtidos na Figura 

2, com os valores de pH dos solos amostrados, (Tabela 2) 

observa-se que as espécies isoladas no solo de vát-zea 

(Amazôn ia) produz i ram menos biomassa em pH bai xo ( 5,5 e 

6,5) do que as espécies isoladas nos tabuleiros de arroz 

irrigado. 

O crescimento observado para Hostoc commune 

(P168a) , ao longo do periodo experimental, foi 

independente dos diferentes valores de pH estudados. A 

espécie mostrou aI terações no crescimento em função do 

tempo e parece ser um organismo fácil de adaptar a todos 

os niveis de pH analisados. 

o pH dos meios de cultura não foram 
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alterados, ao final do período amostraI, constatando-se a 

eficiência dos tampões MOPS e MES utilizados no 

experimento. 

3.6. Efeito da concentração de sal sobre o crescimento 

das cianobactérias 

o efeito da concentraç~o de sal (0,1 e 0,2 

M de NaCl) sobre o crescimento das cianobactérias bem como 

sua produç~o de acinetos est~o apresentados na Tabela 7. 

A produç~o de biomassa, refletida 

graficamente na Figura mqstrou as modificações 

decorrentes do estresse de sal. Pôde ser observado que o 

crescimento decresceu, consideravelmente, à medida em que 

as concentrações de sal foram aumentadas. 

Uma comparaç~o gráfica torna evidente o 

comportamento inverso apresentado pelas espécies de 

cianobactérias em termos de produç~o de biomassa e de 

produç~o de acinetos, nas referidas concentrações molares 

do sal. 

Na concentraç~o de NaCl igual a 0,1 M o 

crescimento ou a tolerância ao estresse salino, foi 

praticamente o mesmo para todas as espécies, exceto para 

Nostoc sp (ATCC 29133) que mostrou um decréscimo mais 

acentuado. Nostoc muscoorum foi a espécie mais tolerante a 
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Tabela - 7. Análise do crescimento de cianobactérias e 

produção de acinetos em diferentes concentraç5es de NaCl, 
o 

à temperatura de 25 C, durante 7 dias. 

E3P~CIES 

Hestiel10psis 

yengari i 

(Ar"'I1a) 

Nostoc 

punct iTorme 

(AM91a) 

Nostoc 

muscoFum 

(P162a) 

Nostoc 

commune 

(P168a) 

Nostoc sp 

(ATCC 29133) 

NaCl eM) 

0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

0,1 

0,2 

0,0 

0,1 

0,2 

x (J..lgClaJml) 

2:r 195Ã 

1,285B 

0,165
c 

3,780Ã 

1,372
B 

O,430c 

1,960
Ã 

1,355B 

0,722c 

3,530Ã 

1,497B 

0,162c 

2,737Ã 

0,820B 

0,082c 

NO RELATIVO 
DE ACINETOS 

54,6 

197,9 

320,9 

43,2 

148,1 

406,3 

56,5 

109,3 

527,8 

59,6 

227,3 

505,6 

44,6 

174,0 

605,8 

As médias seguidas de letras diferentes di ferem-se ao 

nivel de 5%, pelo teste de Newman Keuls. 
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concentração de 0,2 M de NaCI comparadas as demais e 

Nostoc sp (ATCC 29133) foi a mais sensivel. 

As culturas foram observadas visualmente e 

microscopicamente ao longo do periodo experimental e 

constataram-se alteraç~es na coloração das mesmas que 

variaram de verde-azulado a amarelo-claro. Nostoc sp 

apresentou uma coloração praticamente incolor ao final do 

experimento. 

o número relativo de acinetos produzidos 

pelas cianobactérias para os tratamentos 0,0; 0,1 e 0,2 M 

de NaCl foi observado microscopicamente, constatando-se um 

aumento crescente entre os tratamentos controle e os 

demais tratamentos, o que sugere uma resposta positiva dos 

organismos diante das alteraç~es do meio. 

O pH do meio de cultura, onde cresceram as 

cianobactérias, com concentrações crescentes de sal 

durante 7 dias, não apresentou alteraç~es quando medido ao 

final do experimento. 

3.7. Deficiência de fósforo sobre o crescimento das 

cianobactérias 

As variaç~es no crescimento das 

cianobactérias em função de diferentes concentrações 

molares de fósforo (P), estão apresentadas na Figura 4. A 
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Tabela 8 apresenta os valores médios de produção de 

biomassa bem como a produção de acinetos pelas 

cianobactérias nos diferentes tratamentos com fósforo. 

Todas as espécies de cianobactérias 

responderam positivamente às concentt-açêíes máximas de 

fósforo (40 ~M de P) e tiveram um crescimento limitado em 

concentraçêíes mínimas (0,02 ~M de P) no meio de cul tut-a. 

Constatou-se que, dentre as espécies 

estudadas N. muscorum revelou ser a espécie que produziu 

mais biomassa frente aos extt-emos de concentração de 

fósforo (40 ~M e 0,02 ~M). Isso sugere que esta espécie 

deva ser mais tolerante que as demais a baixas 

concentrações de fósforo do meio. 

Nostoc punct i TO rJte e li. commune fot-am as 

espécies mais susceptíveis aos efeitos do f6sforo sobre o 

crescimento, pois registrou as menores ta>:as de produção 

de biomassa durante o decorrer do experimento. 

O padrão de crescimento observado entre as 

espécies mostrou ser muito uniforme, com a taxa de 

crescimento diminuindo expressivamente a partir de 

concentrações de f6sforo igual a 3 ~M de P. 

Observou-se, ao final do período 

experimental que, embora crescendo em meio contendo apenas 

0,02 ~M de P, todas as espécies apresentaram crescimento, 

entretando, Nostoc muscorum, comparativamente, apresentou 
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Tabela 8. Análise do crescimento de cianobactérias 

(~gCl~/ml) e produç~o de acinetos em diferentes níveis de 

fósforo (~M), à temperatura de 25°C. 

ESP!::CIE 

Hestiel10psis 

yengarii 

(AM1a) 

Hostoc 

punct i to rme 

(AM91a) 

Nostoc 

muscorum 

(P162a) 

Nostoc 

commune 

(P168a) 

Hostoc sp 

(ATCC 29133) 

P(~M) 

40 

3 
.... ..:. 

0,2 

0,02 

40 

3 

2 

0,2 

0,02 

40 

3 

2 

0,2 

0,02 

40 

3 
... 
L 

0,2 

0,02 

40 

3 

2 

0,2 

0,02 

(*) - Dados não amostrados 

X 
N° RELATIVO 

(~gCl~/ml ) DE ACINETOS 

5,08 54,5 

3,81 191,0 

3,45 232,6 

2,56 325,5 

1,88 * 
2,35 4"'" ? ...,,),-

1,68 186,9 

1,06 252,1 

1,00 436,1 

0,68 * 
2,65 56,5 

2,28 60,7 

1,86 83,9 

1,59 147,1 

1,25 :« 

3,40 59,6 

2,79 58,2 

1,85 195,7 

1,59 297,1 

0,94 * 
3,25 ·44,6 

2,74 108,6 

2,38 184,6 

2,11 361,8 

1,21 * 
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taxas mais elevadas, acompanhada por um número menor de 

acinetos e uma coloraç.o verde mais intensa. 

Observou-se aumentos crescentes no número 

de acinetos produzidos pelas cianobactérias, nas 

diferentes concentraçeies de fósforo. Isso parece estar 

relacionado a uma resposta positiva do organismo à 

deficiência de fósforo no meio (Tabela 8). 

o pH do meio de cul tura onde cresceram as 

cianobactérias n.o apresentou alteraçeies durante o periodo 

amostraI, confirmando a eficiência do tamp.o utilizado. 

3.8. Efeito da temperatura sobre a fixação biológica do 

nitrogênio 

A Tabela 9 mostra os valores médios 

expressos em nmol de etileno produzido/~gCI~.min~, em 

cul turas de cianobactérias crescidas às temperaturas de 

Foi observado que a produç.o de etileno 

pelas espécies estudadas foi pequena nas condiçeies em que 

foram conduzidos os experimentos. 

Os resul tados obtidos através da análise 

estatistica revelaram uma atividade mais expressiva da 

o enzima nitrogenase em Nos~oc sp à 20 C, em Hos~oc muscorum 
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etileno (nmol 
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entre os valores médios de 
-1, 

C2H4/~gCl~.min) e o número 

relativo de heterocistos em diferentes temperaturas (oC) 

por cianobactéria. 

ESP~CIE °c 

Uestiellopsis 20 

yengarii 25 

Nostoc 

punctiTorme 

Nostoc 

muscorum 

Nostoc 

commune 

Nostoc sp 

35 

20 

25 

35 

20 

25 

35 

20 

25 

35 

20 

25 

35 

X nmolC2H4/ NQ. RELATIVO DE 

~gCl~.min HETEROCISTOS 

1,332
B 11,3 

3,620A 43,1 

1,430
B 13,3 

1,680
c 

14,6 

3,820
A 

65,4-
.., 5--B 4, ...:>...:> 25,1 

3,116
B 30,6 

4,873
A 58,9 

2,910B 12,9 

1,060c 8,4 

2,850
B 

40,6 

4,222A 51,3 

4,430A 74,3 

2,140
B 

48,6 

0,885c 13,4 

As médias seguidas de letras diferentes di ferem-se ao 

nivel de 57., pelo teste de Newman Keuls. 
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o aumento registrado na frequência de 

° heterocistos acompanhou os aumentos da temperatura à 20 e 

à 25°C, entretanto, à 35°C houve uma tendência à 

diminuiç~o exceto para Hostoc C01JilRune. Hostoc sp 

apresentou a menor taxa de atividade enzimática à 

temperatura de 35°C, um resultado esperado para essa 

espécie de clima temperado. 

3.9. Mutantes espontâneos em cianobactérias 

As curvas de crescimento descri tas pelos 

mutantes espontâneos de Mostoc punct iTorme e Nostoc 

muscorum, bem como para os tipos selvagens, estão 

apresentados nas Figuras 5 e 6, respectivamente. Na Tabela 

10, encontram-se os parâmetros utilizados na análise 

estatística do crescimento desses mutantes. Os fenótipos 

dos mutantes espontâneos obtidos em meios de cultura 

contendo o análogo MSX ou 5FC est~o apresentados na Tabela 

11. 

O possivel mutante de N. punct i TO rme 

resistente ao análogo L-Metionina-DL-Sul foximina - MSX -

mostrou uma taxa de crescimento mui to semel hante quando 

foram cul tivados na presença ou ausência de 50 ,uM de MSX. 

Quando comparadas as taxas de produção de biomassa entre 

as curvas de A (-MSX) e B (selvagem) (Figura 5), obtidas 
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em meio AA/4 isento de N combinado e MSX, constatou-se que 

o tipo selvagem produziu uma taxa de biomassa duas vezes 

maior ( ~ c: Cl ' -:1 h -:1) 
.I,~' pg a..m.s. .1. 

-:1 -:1 /-igCla..ml . h ). 

do que o possí ',leI mutante (3,2 

R O mutante espontâneo (+MSX ), durante o seu 

ciclo de crescimento apresentou uma fase de crescimento 

exponencial longa (Ai, que teve duração de cerca de 10 

dias, em contraposição à característica de 

cf"\:?scimento descrita pelo tipo selvagem (B), que durou 

apenas 5 dias. 

o tempo necessário par-a que o possi ',leI 

mutante (+MSX
R

) pudesse dobrar sua pDpulação, "doubling 

time" foi igual a 16 horas, enquanto que o tipo selvagem, 

nas mesmas condições de crescimento~ demorou cerca de 30 

horas, isto é,aproximadamente o dobro do tempo gasto pelo 

possível mutante. 

Possíveis mutantes espontâneos 

quando crescidos juntamente com o tipo selvagem, em meio 

contendo 5 pM, 50 /-iM e controle (sem MSX), 

apresentaram crescimento de colônias em todas as placas, 

ao passo que o tipo selvagem em todas as concentrações do 

análogo, foi totalmente inibido quanto ao crescimento. 

Observações a olho nu e também em 

microsc6pio estereosc6pico revelaram a existência de dois 

tipos morfol6gicos de colônias, crescidas em meio 
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sólido,para o possível mutante. Colônias pequenas e 

colônias grandes foram obtidas a partir dos sobreviventes 

crescidos em meio contendo 50 ~M do análogo MSX. O 

aparecimento de dois tipos morfológicos de colônias sugere 

uma possível alteração no mecanismo de transporte do 

análogo 1"1SX atuando nas células do organismo. 

O possível mutante de N. muscorum (+5FC), 

resistente ao análogo 5FC, também apresentou curvas de 

crescimento bem distintas àquelas descritas pelo tipo 

selvagem, conforme mostra a Figura 6 (A e B). 

Uma taxa de crescimento mais elevada, 

seguida por uma fase lag mais longa foi observada quando o 

possível mutante cresceu em meio de cultura na ausência do 

análogo 5FC (Figura 6A). O resultado dessa curva foi, 

então, o oposto aquele descri to pela curva da Figura 5A 

para o análogo MSX. 

O tipo selvagem de H. muscorUli registrou 

taxas de crescimento mais elevadas do que o possível 

mutante (+5FCR
) crescido tanto na presença quanto na 

ausência do análogo, Figura 6 (A e B). 

Num tempo de geração próximo de 16 horas, o 

possivel mutante revelou sua potencialidade para crescer e 

dobrar a população, em menor intervalo de tempo do que o 

tipo selvagem, visto que o tipo selvagem, nas mesmas 

condiçêíes de crescimento, demorou cerca de 40 horas para 
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dobrar a populaç~o. 

N~o foram obset-vadas quaisquer aI teraçêSes 

morfológicas entre as colÔnias dos dois tipos estudados: 

+5FCR e selvagem, durante o periodo amostrado, quanto ao 

tamanho ou coloraç~o diferente das colônias produzidas. 

o crescimento do tipo selvagem, juntamente 

R com o possivel mutante (+5FC ), em meio suplementado com 

40 ~g/ml de 5FC, teve o seu crescimento totalmente 

inibido. 

Cerca de sessenta colônias de possiveis 

mutantes resistentes ao 5FC foram escolhidas casualmente e 

plaqueadas, em duas placas de Petri (30 colônias por 

placa), contendo meio AA suplementado com 40 ~g/ml do 

análogo 5FU. Após 15 dias de crescimento foram contadas as 

colônias viáveis das duas placas. Constatou-se que cerca 

de 507.. das colônias de cada placa permaneceram viáveis, 

isto é, resistentes ao 5FU. Este resultado permitiu 

caractet-i zar e comprovar a existência do mutante 

espontâneo de 5FC. 

Os resultados da atividade da enzima 

nitrogenase, pelo método de reduç~o de acetileno, 

revelaram que tanto os mutantes resistentes ao MSX quanto 

ao 5FC fixaram o N2 de maneira mais eficiente do que os 

respectivos tipos selvagens. Associada a essa taxa mais 

elevada de fi>!ação de N2, também, o número de heterocistos 
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diferenciados aumentou, numa proporç~o de 187. (entre 

mutante MSX e selvagem), e de 287. (entre mutante 5FCR
) e 

selvagem, Tabela 12. 
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FIGURA 5 - Curvas de crescimento (~gCIA/ml) descritas por 

Nostoc punct i 1'0 rme em meio AA/4, isento de 

ni trogênio: A possível mutante na presença 

(+MSX) e na ausência (-MSX) do análogo 

L-glutamato (MSX); B - tipo selvagem. 
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FIGURA 6 - Curvas de crescimento (~gCla/ml) descrita por 

Nos1:oc muscorum em meio AA/4, isento de 

nitrogênio: A possível mutante na presença 

(+5FC) e na ausência (-5FC) do análogo da 

citosina (5FC); B - tipo selvagem. 
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Tabela 10. Análise do crescimento de mutantes 

espontâneos de cianobactérias à temperatura de 25°C. 

ESPÉCIE MSX 5FC PARÂMETROS DA REGRESSÃO 

A b k 

Nostoc +MSX R 3,5345 35,8380 0,0241 0,98 

punctirorme -MSX 3,2250 81,5650 0,0215 0,96 

(AM91a) 

Nostoc 1,3728 17,9425 0,0280 0,79 

muscorU1li -5FC 2,0068 16,8008 0,0285 0,97 

(P162a) 

Equação utilizada na definição dos parâmetros A, b e k: 

y = A ; onde: 

A = ,ugCla...mI 
-:I. 

-:I. -:I. 
K = ,ugCla...ml h 
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Tabela - 11. Fenótipos dos possíveis mutantes espontâneos 

obtidos no experimento. 

ESPE;C I E RES I STE:NC I A (o.) 

N. punct i ro rme selvagem s s 

N. punctirorme MSX R r s 

N. muscorum selvagem s s 

M. lIIuscorum 5FCR s r 

(0.): A resistência foi medida através da ocorrência de 

crescimen to ( r) ou não crescimen to ( s) em meio s61 ido 

contendo o análogo, às concentraç5es de 50~M de metionina 

sulfoximina (MSX) e 40 ~g/ml de 5-fluorocitosina (5FC). 

TABELA - 12. Valores médios de produç~o de etileno (nmol 
-i 

C2H4/~gCIo,.min') e o número relativo de heterocisto à 

temperatura de 2SoC. 

ESPE:CIE 

N. punctirorme (selvagem) 

N. punctirorme (+MSXR
) 

M. muscorum (selvagem) 

M. muscorum (+5FCR
) 

X nmoI CZH4/ 
-!I. J-lgClo,.min 

4,873A 

6,961B 

N° RELATIVO DE 

HETEROCISTO 

65,4 

79,8 

58,9 

82,7 

As médias seguidas de letras diferentes diferem-se ao 

nivel de 57., pelo teste de Newman Keuls. 
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4. DISCUSSÃO 

o meio mineral B6-11, usado como substrato 

na etapa de isolamento e o meio mineral AA utilizado na 

purificaç~o e manutenç~o dos clones axênicos, mesmo 

apresentando diferenças quanto à composiç~o e concentraç~o 

de macro e micronutrientes, n~o di feriram, entretanto, 

quanto à excelência como meio de cultura para o 

crescimento das cianobactérias heterocistadas. 

Atualmente, os meios B8-11 e AA têm sido 

largamente utilizados pelos grupos que trabalham com 

cianobactérias, pois s~o de grande utilidade no isolamento 

e purificaç~o de numerosas espécies de diferentes habitats 

(RIPPKA et alii, 1981; ENDERLIN, 1986; JOSEPH, 1986; 

OTHMAN & WOLLUM 11, 1987; PONTES, 1988; STEINBER & MEEKS, 

1989; ESTEVES, 1990; e FRIZSTCHE, 1990). 

Para ambos, AA e B6-11 , a omissão de 

fontes de nitrogênio combinado nos meios de cultura 

utilizados se fez necessária a fim de se assegurar a 

ocorrência da fixaç~o biológica do nitrogênio 

aerobicamente. RIPPKA et alii (1979) observaram que a 

manutenç~o prolongada de cianobactérias heterocistadas em 
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meio contendo nitrogênio pode provocar a seleç~o de 

mutantes, os quais perdem a capacidade de fixar nitrogênio 

aerobicamente, formando heterocistos anormais ou, mais 

raramente, tornando-se n~o heterocistadas. 

Várias técnicas têm sido propostas como 

alternativas para isolamento e purificaç~o das 

cianobactérias (ALLEN & STANIER, 1968; STANIER et ai i i, 

1971; WOLK, 1973; RIPPKA e~ alii, 1981; ENDERLIN, 1986; 

OTHAMAN & WOLLUM,II, 1987; PONTES, 1988; FRITZSCHE & 

N I EMANN , 1990 ; FERR I S 8( H I RSCH , 1991 ; e SH I RA I e t a i i i , 

1991). Provavelmente tais alternativas vêm de encontro às 

inúmeras dificuldades encontradas durante os processos de 

isolamento e de put-i ficação, que consistem de um árduo 

trabalho, às vezes, sem resultados positivos. 

A escolha e a aplicaç~o, no presente 

trabalho, da associaç~o das técnicas de fragmentaç~o 

seguida de repicagens sucessivas foi de extrema utilidade 

na obtenção das culturas axênicas de cianobactérias. Além 

de fornecer resultados satisfat6rios, num curto intervalo 

de tempo, é importante enfatizar a sua simplicidade e 

conveniência na obtenção de clones axênicos. 

Esta etapa do trabalho, desenvolvida na 

Universidade da Calif6rnia - Davis, requereu o uso de um 

aparelho de uI tra-som, pouco comum nos laborat6rios de 

pesquisas do Brasil. Entretanto, este fato não inviabiliza 
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a ef iciência do método, pois o uI tra-som poderá ser, em 

parte, substituido por seringas, homogeneizadores como 

bastões de porcelana ou vidro, agitadores magnéticos, 

etc., que de forma similar promovam o rompimento das 

colônias em filamentos curtos. 

~ importante ressaltar que, embora várias 

técnicas sejam propostas para isolamento e para 

puri ficaç§lo de cianobactérias, os trabalhos com esses 

organismos têm sido restritos a uns poucos representantes. 

~ possivel que essas técnicas, normalmente utilizadas, 

possam estar sendo limi tantes para um grande número de 

espécies que poderiam ser isoladas, purificadas e 

cultivadas, Lima vez que, entre as cianobactérias, a 

diversidade morfológica observada é muito grande, tendo em 

vista os diversos ambientes em que vivem. 

4.1. Efeito da temperatura sobre o crescimento das 

cianobactérias 

A variação do crescimento em funç§lo da 

temperatura de incubaç§lo permitiu a descrição de curvas de 

crescimento, em laboratório, especificas para cada espécie 

de cianobactéria estudada. 

As fases distintas do crescimento (Lag, Log 

e Estacionária) foram bem marcadas para a maioria das 

espécies, com exceção de N. muscorum. A ausência da fase 
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lag, observada nas tt-ês temperaturas em que cresceu N w 

muscorum ocorreu, provavelmente, em da idade 

inadequada do inóculo inicial, utilizado no experimento. 

Segundo t"'!EEKS & CASTENHOLZ (1971), a fase lag do 

crescimento de uma cianobactéria torna-se dependente da 

idade do inóculo e da temperatura anterior em que esse 

inóculo foi crescido. A fase lag tende a tornar-se 

ausentequando o inóculo for retirado de culturas crescendo 

exponencialmente, a mesma temperatura experimental. 

As espécies de cianobactérias responderam 

positivamente às mudanças de temperatura. As ta};as de 

- t - 1 d f à.... t . 25°C. cresc~men o ma~s e~eva as oram \..ampera ura ae 

Todas as demais espécies apresentaram aumento 

significativo de produção de biomassa à e e 

al terações foram registradas nos tempo:- de geração, às 

três temperaturas (Tabela 6). 

Os resultados obtidos para o crescimento em 

di ferentes temperatut-as permi tem comparar as espécies 

representantes do solo da várzea amazÔnica, e dos campos 

de arroz irrigado, que apresentaram um crescimento médio 

de 48,4% a mais, à temperatura de 35°C, com a espécie de 

Hostoc sp.,isolada a partir da raiz de Hacrozamia lucida, 

e totalmente ajustada ao solo temperado e a baixas 

temperaturas. Esses resultados também revelaram um 

crescimento expressivo de Hostoc sp_ à temperatura de 20°C 

e uma queda no crescimento à temperatura de 35°C. 
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Vários autores têm incluído as 

cianobactérias entre aqueles organismos que exibem uma 

extensa faixa de tolerância às mudanças de temperatura. 

WATANABE &: YAMAMOTO (1971) desenvolveram 

vários estudos em cianoba.ctérias fi>~adoras de nitrogênio 

isoladas de solos da Ãfrica, lndia, Japão e Ãsia. Os 

resultados mostraram que os organismos cresceram 

abundantemente nos trópicos, sendo comum em solos 

inundados das regiêSes tropicais e sub-tropicais onde as 

temperaturas são mais elevadas. Por outro lado, aqueles de 

solos da região temperada e sub-temperada, onde são 

registradas temperaturas mais baixas. 

ALLEN & STANIER (1968) isolat-am algas do 

solo e de água-doce, utilizando como fator seletivo a 

temperatura e conclui ram que, quando há omissão de fontes 

de nitrogênio no meio mineral, somente as cianobactérias 

são capazes de desenvolver às temperaturas de 25° e 35°C. 

A partir daí, a microflora consistiu, exclusivamente de 

tipos filamentosos, heterocistadas, sendo posteriormente, 

eliminados todos os outros grupos de cianobactérias. 

STANIER et alii (1971) demonstraram que, com 

exceção das espécies termofílicas, numerosas espécies de 

cianobactérias mesofílicas mantidas em culturas de 

laboratório tem crescido satisfatoriamente à temperatura 

° de 25 C; apesar dessa temperatura ainda ser considerada 
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abaixo da temperatura 6tima para organismos mesofilicos. 

Desta tornou-se prático e conveniente manter 

cul turas liquidas ou em placas a temperatura ambiente. 

Entretanto, quando se pretende um crescimento mais rápido, 

esse têm sido obtido à temperaturas mais elevadas, entre 

3So-43°C. Tal temperatura, relativamente alta, entretanto, 

parece ser caracteristica de muitas cianobactérias 

unicelulares, isoladas de habitats não termais. 

A temperatura 6tima para o crescimento de 

cianobactérias é descrita por ROGER & KULASOORIYA (1980) 

como sendo ao redor de 30 - 35°C. Segundo os autores, a 

temperatura raramente é um fator limitante ao crescimento 

desses organismos, principalmente em campos de arroz 

irt-igado; mas interfere tanto na composição da biomassa 

algal como na produtividade. Em temperaturas elevadas são 

observados efeitos deletérios nas cianobactérias, bem como 

na f i>~açã:o bio16gica do nitrogênio. Exposiçeíes a 

temperaturas de 42°C durante 50 minutos reduziram a 

atividade fotossintética de espécies de Nostoc sp. 

ROGER & REYNAUD (1982) reconheceram que a 

temperatura 6tima para o crescimento das cianobactérias 

está ao redor de 30-3SoC, sendo esta temperatura mais 

elevada do que a observada para o crescimento das algas 

euc:ari6tic:as. Nos solos irrigados, as variaçeíes diárias na 

temperatura são amenizadas pelo efeito tampão da água de 
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inundaç~o; este fator impede que a temperatura, raramente, 

se torne um fator lim! tante ao crescimento das 

cianobactérias. Também foi constatado que as mudanças 

diárias na temperatura s~o mais drásticas em habitats 

terrestres do que em ambientes aquáticos. 

WHITE et alli (1991) demonstraram o efeito 

da tempet-atura sobre a produç.o de biomassa bacterial e 

as taxas de crescimento especifico em habitats marinho e 

de água doce. Foi observado que a biomassa bacterial 

apt-esentava uma interaç~o mui to forte com a temperatura, 

pois à medida que aumentava a biomassa, a temperatura era 

o fator mais importante que regulava a taxa de crescimento 

específico. 

De modo semelhante, nossos resultados de 

produç~o de biomassa em cianobactérias refletiram a mesma 

tendência observada pelos referidos autores (Tabela 5). 

Os dados de temperatura ótima, apresentados 

pela literatura, também se igualaram aos nossos resultados 

e variaram entre 20° e 40°C. ALLEN & STANIER (1968) 

descreveram a temperatura 6tima para o crescimento de N. 

. - .... 5°C muscorum ~gual a ~~, • 

WATANABE & YANAMOTO (1971) mostraram que a 

foi ótima para N. commune; 

RIPPKA et alii (1971) encontraram valores de temperatura 

o o entre 25 - 30 C, para o crescimento de Hostoc sp.(ATCC 
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-29133), e RAJALAKSHi'lI (1985) apresentou a temperatura 

6t~ma de ~7°C pa~a LI •• .... ~ • I'f. vengar~.z. 

A temperatura um importante fator 

controlador do crescimento das cianobactérias,e isso 

sugere que valores acima e abaixo da temperatura ótima 

35°Cj delimita e seleciona espécies adaptadas a 

regi5es tropicais e temperadas. De maneira geral, os 

organismos respondem positivamente, às variaçeses da 

temperatura, podendo também estar associado outros fatores 

importantes sobre o ecossistema. 

4.2 Efeito do pH sobre o crescimento de cianobactérias 

As espécies de cianobactér ias tiveram seu 

crescimento alterado em função do pH e do tempo de 

incubação no qual foram submetidas. o pH 6timo foi 

estimado estar entre valores de 7,0 e 7,9 (neutro a 

ligeiramente alcalino). 

As espécies da várzea amazÔnica (pH de 

origem 5,7-7,1) foram mais sensíveis ao crescimento em pH 

ácidos (5,5 e 6,5) do que as espécies de solos cultivados 

com arroz irrigado (pH de origem 3,7-4,0), sendo que 

Nostoc commune apresentou um comportamento atipico 

crescendo positivamente durante 5 dias, independente do pH 

do meio. Entretanto, esse crescimento não se manteve até o 
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final do experimento (Figura 2). 

Nostoc sp. (pH de origem desconhecido) 

apresentou as menores taxas de crescimento, para todos os 

valores de pH analisados, demonstrando uma elevada 

sensibilidade. 

A produção máxima de biomassa 

registrada pelas cianobactérias, no sexto dia 

foi 

do 

experimento (último dia de análise) em pH 7,9. Com uma 

e:y.ceção, N. punctiTorme apresentou um crescimento máximo 

no quarto dia de mensuração, sendo que, ao final do 

experimento, esse crescimento diminuiu pela metade. 

Foi observado que o pH se destaca como um 

importante fator limitante afetando a distribuição e a 

composição da flora algal. Em geral, a acidez é 

responsável pela composição qualitativa da microflora 

fotoautotrófica (ROGER & KULASOORYIA, 1980; e ROGER & 

REYNAUD, 1982). A ocorrência de cianobactérias no solo 

está preferencialmente 1 igada às condições neutras e ou 

alcalinas, sendo frequentemente limitadas em valores de pH 

inferiores a 6,0 e raras ou ausentes abaixo de 5,0 (FOGG 

et alii, 1973; ROGER & KULASOORIYA, 1980; RIPPKA et alii, 

1981; ROGER & REYNAUD, 1982). Entretanto, cianobactérias 

também foram isoladas em diferentes solos do cerrado 

brasileiro, cujos valores de pH se encontravam a 3,7 e 4,9 

(PONTES & SANTOS, 1988) . A maior diversidade de 
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indiví duas, embora tenha sido observada em pH 3,7, nã:o 

di feriu qual i tativamente entre as comunidades algais das 

duas áreas de estudo. 

Cianobactérias, no ambiente natural, 

crescem preferencialmente em habi tats onde o pH varia de 

neutro a alcalino (pH 7,0-1.0,0), segundo publicaçêSes de 

RIPPKA et alii (1981), HAMDI (1985) e VALIENTE ~( LEGANES 

{1.989}. Esta teoria confirma nossos resultados quando sã:o 

apresentadas a produçã:o total de 

cianobactérias de solo brasi leit-o em 

estritamente dentro desta faixa. 

Os resultados obtidos 

biomassa 

valores 

pelas 

de pH 

neste trabalho 

mostraram que N.mUSCOFum apresentou a taxa mais elevada 

de crescimento em pH 7,9; entretanto, ROGER & REYNAUD 

(1982) e PRASAD & KASHYAP (1.990) revelaram a ocorréncia de 

N. muscoFum, crescendo em solos ácidos, cujos valores de 

pH variaram entre 5,0-7,0. Esta versatilidade de uma mesma 

espécie de crescer em solos com valores de pH tã:o 

divergentes ficou demonstrada por WATANABE {1973} ser de 

ocorrência normal em ecossistemas naturais. 
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4.3. Efeito da concentraç~o de sal sobre o crescimento 

das cianobactérias 

o sal restringe o crescimento dos 

organismos em ambientes salinos (EPSTEIN, 1975) e, apesar 

disso, as cianobactérias requerem pequenas quantidades de 

Na+ para a fi>:aç~o de nitrogênio (APTE & THOMAS, 1984), 

sem contudo acumular o cátion intracelularmente (REDDY et 

a 1 i i, 1989). 

LEVITT (1980) classificou os organismos 

vegetais de acot-do com sua capacidade par-a crescer em 

ambientes salinos como: (a) Halófitas vegetais que 

crescem em habitats salinos na presença de altas 

concentraç~es de sal sódico. Segundo o autor, as halófitas 

podem se subdividir em: Halófitas Facultativas ou 

Halotolerantes, quando crescem em ambientes com baixa ou 

nenhuma c;:oncentração de sal e Halófitas Obrigatórias, 

quando não podem crescer na ausência de sal; e (b) 

Glicófitas, os vegetais que n~o podem crescer em presença 

do sal. 

A partir dos nossos resultados e da 

classificaç~o apresentada por LEVITT (1980) e HAMDI 

(1985), as cianobactérias, desse trabalho, comportaram-se 

semelhantemente à descriç~o feita para espécies 

halofiticas facultativas ou halotolerantes, visto que foi 
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observada uma redução drástica no crescimento de todas as 

espécies, após decorridos 7 dias de experimentação. 

As cianobactérias crescidas em presença de 

concentrações crescentes de NaCI (0,0; 0,1; 0,2 M) 

apresentaram crescimento limitado à medida que a 

concentração do sal foi aumentada (Tabela 7, Figura 3). Os 

resultados revelaram um crescimento semelhante entre 

espécies, mas significativamente diferente dentro da mesma 

espécie. Nostoc mUSCOFum mostrou ser a espécie mais 

tolerante à concentração de 0,2M de NaCI, diminuindo seu 

crescimento em 637., quando comparado ao controle, seguida 

por ti. punct i TO rme (887.), U ~ yenga F i i (927.), li. commune 

(95%) e Nostoc sp. (977.). Associado ao monitoriamento 

feito para o crescimento das cianobactérias, foram feitas 

observações microscópicas dos filamentos, ao final do 

período experimental, para determinar a ocorrência ou n~o 

de alteraç5es morfológicas das células. Constatou-se que, 

com o aumento crescente da concentraç~o de sal no meio de 

cul tura, houve um aumento do númet-o de acinetos formados 

na colônia, comparado ao tratamento controle. Em algumas 

espécies, como por e>:emplo em Nostoc sp., este número 

chegou a alcançar porcentagens elevadas (acima de 10007.). 

Esse fato, provavelmente, deve estar relacionado a uma 

resposta positiva dos organismos frente ao estresse 

salino, acarretando modificaç5es na célula vegetativa em 

acinetos. 
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A célula vegetativa ao se diferenciar em 

acineto sofre modificações morfol6gicas e bioquimicas, 

tais como: a perda do pigmento ficocianina, a degradação 

da clorofila ~, a diminuição de ~-carotenos, o aumento de 

xantofilas, etc. Essas alterações, principalmente no 

conteúdo de pigmentos, levaram a modificações na coloração 

das colônias. 

Segundo .lHA et aI i i (1987), concentrações 

salinas afetam também a frequência de heterocistos. Em 

Uestiellopsis prolifica, fixadora de nitrogênio, o 

crescimento em concentrações salinas de (300 - 400 mM) 

afetou e ocasionou um aumento na frequência de 

heterocistos de 40-80% a mais do que o controle, sendo 

este acompanhado por uma elevada atividade da nitrogenase 

e um aumento na taxa de fi>~ação de nitrogênio. 

Em todas as cianobactérias analisadas, foi 

observado um crescimento diferencial nas paredes dos 

frascos de cultura com concentrações de 0,2M de 

NaCI.Ocorreu a formação de pequenos agregados, como uma 

massa heterogênea, aderida fortemente às paredes do 

tubo,sendo necessário o uso de forte agitação em "Vortex" 

para desprendê-las da parede. Este fato foi também 

observado em cultura de Spirulina. subsalsa, uma 

cianobactéria marinha, crescida em meio hipersalino (água 

do mar enriquecida comO,5M de NaCI) conforme informações 
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de GABBAY & TEL - OR (1.985). Neste estudo, observaçêíes 

microscópicas mostraram que a formaç~o de agregados estava 

associada à concentraç~o de sal do meio, pois em meio 

hipersalino os filamentos apresentaram-se mais dissociados 

(formaç~o de pequenos agregados) do que em meio 

hiposalino. V.rios estudos têm procurado explicar as bases 

bioquimicas e fisiológicas que permitem às cianobactérias 

sobreviver em ambientes com elevada concentraç~o de sal. A 

resposta ao estresse salino, nesses organismos, porém, 

ainda é pouco compreendida (JHA et a1it, 1987; REDDYet 

a 1 i i, 1989). 

4.4. Deficiência de fósforo sobre o crescimento das 

cianobactérias 

o 'comportamento das cianobactérias de solo 

tropical e temperado, analisadas em relação à deficiência 

de fósforo (P), mostrou um padr~o de crescimento muito 

semelhante entre si. Houve um decréscimo acentuado nas 

taxas de biomassa que refletiram a sensibilidade dos 

organismos quando crescidos em meio deficiente de P. 

Nostoc musco rum foi a espécie de 

cianobactéria que mostrou o menor decréscimo na produç~o 

de biomassa (527.), em relaç~o ao controle, após um periodo 

de 7 dias. Uestiellopsis yengarii reduziu em 637. seu 
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crescimento e teve uma produção mais elevada de biomassa 

no mesmo periodo. A redução no crescimento também ocorreu 

em Nostoc SPI sendo igual a de Mestiel10psis (637.) , 

seguida por UI puncti~orme (71%) e UI commune (72%). Esses 

resultados sugerem que, H. muscorum, tolera de forma mais 

eficiente a deficiência do nutriente no meio, sendo 

portanto, uma espécie mais tolerante. Nas condições 

e}:pet-imentais, H. commune mostrou ser a espécie mais 

sensi vel. 

Guando comparados, os tratamentos controle, 

40 ~M de P, e 3 ~M de P, com base no crescimento ocorrido 

dentro da própria espécie, notam-se pequenas diferenças em 

termos de biomassa produzida, não uI trapassando 281. do 

crescimento inicial (controle). Este fato mostra que, para 

estas cianobactérias, as diferenças na taxa de crescimento 

a 40 .uM de P e de P foram pouco expressivas. 

Contrariamente, um decréscimo a partir da concentração de 

3 ~M foi registrado para as concentrações de 0,2 e 0,02 ~M 

de P. 

Têm sido discutido que os requerimentos de 

fósforo para um crescimento 6timo em cianobactérias 

di ferem consideravelmente entre as espécies, quando os 

outros fatores e}:ternos não são 1imi tantes (ROGER & 

KULASOORIYA, 1980). Este fato vem de encontro com os 

nossos resul tados, visto que um crescimento diferenciado 

foi observado entre as espécies de Nostoc. 
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Observaçeíes microscópicas realizadas 

filamentos 

ao 

final do periodo e}~ per imen ta I em de 

cianobactérias crescidas em diferentes concentraçaes de P, 

revelaram um aumento crescente na formaç~o de acinetos 

pelos filamentos quando comparadas ao controle. ~ possivel 

que este fato indique uma estratégia a ser utilizada pelas 

cianobactérias quando expostas às condiçeíes adversas do 

ambiente. Nostoc musco rum produziu cerca de 260% mais 

acinetos que o controle, ao passo que N. punctirorme 

produziu acima de 1000%. 

Em cianobactérias, a limitaç~o de P é 

reconhecida e em Anabaena cylindrica, causa um acúmulo de 

gt-ânulos de cianoficina, grânulos de reserva, quando a 

alga está crescendo em concentraçeíes acima de 100~M de P 

no meio de cultura (PETERSSON et alii, 1988) • Tais 

grânulos ocorrem abundantemente em acinetos maduros (FUHS, 

1973). A susceptibilidade à deficiência de P têm sido 

observada por promover, nas cianohactérias, alteraçeíes no 

metabolismo durante o crescimento em meio deficiente, no 

decréscimo da taxa fotossintética, taxa respiratória e na 

taxa de fixaç.o de nitrogênio (MARCO & OROS, 1988). 

De acordo com a literatura e como ficou 

constatado nesse estudo, o P é, reconhecidamente, um fator 

limitante ao crescimento de cianobactéria de vida livre. O 

decréscimo de biomassa registrado em meio deficiente desse 
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elemento sugere que o comportamento de cianobactérias 

crescidas em solos deficientes, provavelmente, seja 

semelhante àquele observado em laboratório. Portanto, para 

o estabelecimento adequado de cianobactérias ao 

solo(inóculo), o fósforo é um nutriente importante, visto 

que os teores deste na solução do solo, em geral, são 

mui to baixos, devido ao fato de que a elemento apt-esenta 

baixa mobilidade, além de que, é prontamente absorvido 

pelas plantas quando disponível (RAIJ, 1987). 

4.5. Estimativa da fixação biológica do nitrogênio em 

diferentes temperaturas de incubação 

A atividade da enzima nitrogenase em 

cianobactérias do sala, medidas em termas de produção 

de etileno, mostrou pequenas variaç~es ao longo do periodo 

amostraI, às temperaturas de 20°, 25° e 35°C. 

A produção máxima de etileno obtida foi de 

4,87 nmoles C H J/-lgClo...min-:l, registrada 30 minutos ap6s o 
2 '" 

° inicio das mensuraç~es em Hostoc muscorum à 25 C. 

Todas as cianobactérias de cl ima tropical 

apresentaram um decréscimo na taxa de etileno produzida à 

temperatura de 20°C, e principalmente H. commune registrou 

uma atividade enzimática baixa,igual a 1,06 nmoles 

C2H",J/-lgClo...min-:l. Entretanto, Hostoc sp., representativa 
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de solo temperado, exibiu uma taxa elevada de produção de 

etileno (4,43 nmoles C2H4/~gCla.ml-1) à mesma temperatura, 

o que cot-respondeu a 4 vezes a produção de etileno por M. 

commune. 

A temperatura considerada ótima para a 

atividade da nitrogenase, pelas cianobactérias aqui 

estudadas variou entre e às condiçe:íes 

e>;perimentais. O efeito da temperatura sobre as taxas de 

redução de acetileno mostrou ser decisiva, tanto para as 

algas de clima tropical, quanto de clima temperado. 

Em experimentos realizados no campo, JONES 

(1977) demonstrou nos solos da Ãfrica do Sul a taxa diurna 

de redução de acetileno em cianobactérias. Essa, foi mais 

elevada no período da tarde, quando a temperatura do solo 

e a intensidade luminosa estavam em níveis mais baixos do 

que ao meio-dia. Estes estudos confirmaram que as taxas de 

redução de acetileno foram mais e>~ pressi vas, entre 

30-3SoC, com inibiçe:íes acima de 40°C. 

A determinação das curvas de variação 

diurna para a atividade da nitrogenase em cianobactérias 

de vida livre, isoladas de solo do cerrado, mostrou a 

ocorrência de uma atividade mâxima de redução de acetileno 

durante o período vespertino; e que fatores como a 

temperatura e a intensidade luminosa atuaram como 

controladores desta atividade (PONTES, 1988). 
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Ã temperatura de 3SoC, a atividade da 

ni trogenase continuou sendo mais elevada do ° que a 20 C, 

somente para as espécies de N. punctiforme e N. commune. 

Essa última, foi a espécie que registrou a maior atiyidade 

enzimática a 3SoC,diferindo das demais.Este comportamento 

pode estar refletindo a adaptabilidade de tais 

cianobactérias ao habitat de origem visto que as mesmas 

foram coletadas em regiões onde a temperatura média anual 

alcança 26 a 2aoC (Região Amazônica) e 20 a 22°C (Vale do 

Paraíba). Em Hostoc sp., entretanto,houve uma diminuição 

drástica da atividade da nitrogenase à 3SoC, em relação às 

temperaturas de 20° e 2SoC. Provavelmente, este fato deve 

estar associado às variações de temperatura que 

normalmente são comuns nos organismos de regiões 

temperadas, os quais tendem a ser inibidos ou diminui dos 

em suas atividades metabólicas, incluindo a atividade da 

nitrogenase, quando são mantidos em temperaturas 

constantes. 

Para bactérias de solos, fixadoras de 

nitrogênio, JAIN et alii (1987), fez uma comparação da 

atividade de redução de acetileno em solos temperados e 

tropicais, a diferentes temperaturas. Ficou demonstrado 

que as bactérias de solos temperados se adaptaram melhor a 

baixas temperaturas, porque utilizaram mais eficientemente 

uma ampla faixa (Soa 40°C), na qual fixaram N2. De fato, 
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nossos resultados também revelaram que, de maneira geral, 

as cianobactérias fixaram Nz mais eficientemente nas 

condiç6es semelhantes a de seus habitats naturais. 

As estimativas da fixaç~o de nitrogênio por 

autótrofos,em sistemas artificiais, nem sempre retratam as 

reais situaç6es encontradas nos sistemas naturais, pois, 

em sistemas artificiais, as condiç6es adversas s~o mais 

controladas, otimizando-se os resultados (PANICHSAKPATANA 

et alii, ~978) . Igualmente, comparações de resultados 

obtidos com aqueles registrados em publicações, nem sempre 

são verdadeiras, pois as metodologias empregadas e as 

condições de ensaio podem ser totalmente diferentes 

(PONTES, 1988). 

Nas condições em que foram conduzidos os 

e}~perimentos, tanto as cianobactérias de solo tropical, 

quanto de solo temperado, foram crescidas previamente, 

durante um periodo de 8 dias, nas r-eferidas temperaturas 

de incubaç~o, o que acreditamos ter influenciado de alguma 

forma a obtenção destes resultados. Um fator determinante 

da intensidade da atividade da nitrogenase em Gloeotrichia 

pisum foi sugerido ser as condições anteriores as quais os 

organismos foram submetidos antes da realização das 

mensurações (VALIENTE & LEGANES, ~989). 

Nostoc punct i TO rme, N. muscorum e N. 

commune foram investigadas quanto à fixação de nitrogênio 
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em solos do Marrocos. As taxas para a atividade da 

nitrogenase registradas foram baixas, menores que 1,5 

nmoles apresentando padrêSes diurnos da 

atividade governados, principalmente, pelo efeito inibidor 

da temperatura, associada a aI tas intensidades luminosas 

(RENAULT e~ alii, 1975). 

Cort-elação positiva entre o número de 

hetet-ocistos versus etileno produzido foi observada em 

todas as temperaturas de incubação. Nas cianobactérias 

heterocistadas o si tio da ni trogenase está localizado no 

heterocisto, portanto, Llm número maior destas estruturas 

implica em numerosas sí tios ativas da enzima, fixando o 

nitrogênio mais eficientemente. Entretanto, têm sido 

demonstrado que o número de heterocistos pode ser tomado 

apenas como um índice grosseiro da capacidade de fixação 

de nitrogênio e que uma relação quantitativa próxima entre 

a taxa de fixação e a concentração de heterocistos nem 

tem ocorrido. A relação de fixação de 

nitrogênio e heterocistos varia de acordo com as condiçêSes 

fisiológicas e as respostas aos fatores ambientais (FOGG, 

1974) • Portanto, o crescimento das cianobactérias em 

condiçêSes de laboratório, como foi conduzido, 

provavelmente tenha interferido, de tal maneira, que uma 

correlação direta entre heterocistos e fixação de 

nitrogênio tenha sido positiva. 
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4.6. Mutantes espontâneos de cianobactéria 

4.6.1. Mutantes espontâneos resistentes ao MSX 

o crescimento do mutante R (+MSX )!I em meio 

contendo o análogo, revelou uma produção de biomassa 

inferior à produção de biomassa pelo tipo selvagem. Este 

fato tem sido registrado na literatura, onde o crescimento 

de mutantes MSX, de maneira geral, tem sido menor do que o 

encontrado para o tipo selvagem (CHAPMAN & MEEKS, 1983; 

SPILLER et alii, 1986; THOMAS et alii, 1990). ~ possivel 

que a ação do MSX inibindo, irreversivelmente, a glutamina 

sintetase, enzima que cataliza a principal via enzimática 

de assimilação de amônia (NH3) a partir do nitrogênio 

molecular (N2) ou outras fontes ex6genas de NH4 como' os 

fertilizantes, promova uma diminuição no crescimento dos 

mutantes, visto que haverá aI teraçê5es na produção dos 

aminoácidos glutamina (principal produto inicial da via) e 

glLttamato (o segundo 

metabolismo de e 

mais produto 

N~) durante 

importante do 

o ct-escimento. 

Entretanto, a curva descrita pelo mutante crescido em 

presença ou ausência do análogo apresentou um aspecto 

diferente da do tipo selvagem. Foram registradas fase lag 

curta,' para ambos e fase 10g muito longa e acentuada, ap6s 

as primeiras 48 horas, para o mutante, sendo o tempo de 

geração também diferente do tipo selvagem. 
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o crescimento de mutantes espontâneos de N, 

puncti~orme, em presença do análogo MSX, caracterizou-se 

pelo aparecimento de dois tipos distintos de colônias: 

colônias grandes, muito semelhantes as do tipo selvagem e 

colônias pequenas. Esta diferença morfol6gica, durante o 

período experimental, pode estar de acordo com a 

existência de uma possível alteraç~o no transporte do MSX 

que foi e}~pressa 1J0 mutante através da modi ficaç~o 

fenoti pica da colônia. A aç~o do 

investigada por CHAPMAN & MEEKS (1983) 

análogo MSX foi 

em cul turas puras 

de Anabaena variabilis mostrando que, além das alteraç~es 

bioquímicas, também ocorreram alteraç~es morfológicas 

caracterizando os dois fenótipos distintos. Um fenótipo 

designado 7-2 (MSX) resistente, que formava colônias 

grandes, apresenta alteraç~es no transporte de MSX. Neste 

caso, o MSX ligava-se à membrana celular afetando sua 

permeabilidade e bloqueando a entrada do MSX no 

citoplasma. o outro fenótipo, designado 5-1 (MSX) 

resistente, por sua vez, se caracterizava por formar 

colônias pequenas. Nestas células, o MSX alcançava o 

espaço intracelular, ligava-se a glutamina sintetase 

inibindo sua atividade e impedindo a formaç~o de glutamina 

e glutamato. Essa inibição pode alcançar cerca de 897. do 

"pool" da enzima na célula. 

A primeira consequência da inibiç~o da 
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glutamina sintetase pelo análogo MSX, em células que 

fOrmavam colónias pequenas é uma 1 iberação do radical 

amónio (NHl) no meio extracelular, isto pOrque, sendo o 

amónio o principal produto da fixação biológica do 

nitrogênio, ela poderá ser liberada extracelularmente, 

caso a GS seja inibida pelo MSX (TIWARI & MISHRA, 1991). A 

segunda consequência é que em organismos fixadOres de 

nitrogênio, como as cianobactérias, a síntese e 

atividade da ni trogenase são reguladas pela presença de 

amónia ao meio. Uma inibição da GS pelo análoga MSX ou por 

outros inibidor-i~s ~ tem permitido a obtenção de mutantes 

que produzem e sintetizam a enzima ni tt-ogenase em meio 

contendo NH: (SPILLER et alii, 1986; SINGH & KUMAR, 1988; 

REGLINSK et alii, 1989). Mutantes de Anabaena variabilis, 

e Nostoc muscorum resistentes ao MSX têm sido relatados 

por liberarem amónia ao meio, sendo par isto utilizados 

como biofertilizantes nitrogenados em campos de arroz 

irrigado (THOMAS et alii, 1990). 

Mutantes espontâneos resistentes ao MSX, 

desreprimidos para a biossíntese da nitrogenase, podem ser 

identi ficados em uma população pelo crescimento em meio 

apt-opr iado contendo ind i cadores de pH, visto que a 

+ produção e excreção de NH ... por mutantes provoca um aumento 

do pH da cultura. 

Nossos resultados mostraram que os mutantes 
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isolados a partir do cr-escimento em meio contendo MSX 

apresentavam atividade da enzima nitrogenase, medida 

através da redução de acetileno, registrando taxas mais 

elevadas de produção de etileno do que o observado para o 

tipo selvagem. Entre"tanto, mesmo obtendo dados tão 

semelhantes aqueles dos t-eferidos autores, nas condiçêíes 

em que foram desenvolvidos os experimentos, não foi 

possi vel caracterizat- fisiologicamente e bioquimicamente 

os mutantes isolados e confirmar ou não a • - "" L 
n~po\..ese. No 

momento, não se pode afirmar se tais mu tan tes são 

verdadeiramente desrepressores da nitrogenase e excretores 

d .... ,+ e l'ln4, ccnforme os dados da literatura. 

4.6.2. Mutantes espontâneos resistentes ao 5FC 

j'1utantes espontâneos de N, muscorum 

isolados através .da resistência ao análogo pirimidinico da 

citosina (5FC) cresceram de maneira muito diferente que o 

tipo selvagem. O crescimento foi assinalado por fases 

distintas, lag e log, sendo esta til tima acentuada até o 

final do experimento. Tal caracteristica marca o 

crescimento dos possíveis mutantes, tanto na presença 

quanto na ausência do análogo ao meio. A produção de 

biomassa, como reflexo do crescimento ao longo de 14 dias, 

entretanto, foi mais acentuada no tipo selvagem do que nos 

mutantes isolados. 
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A resistência ao 5FC para os mutantes 

R espontâneos (+5FC ), pode ocorrer tanto pela inativação da 

enzima citosina diaminase como pela inativação da enzima 

UMP (uridina monofosfato) pirofosforilase. As células dos 

mutantes que não apresentam a enzima UMP pirofosforilase 

crescem positivamente em meio suplementado com 5FC e 5FU, 

entretanto, aquelas células deficientes da enzima citosina 

diaminase crescem, somente, em presença do 5FC. Das 60 

colônias escolhidas aleatoriamente, isoladas e 

selecionadas, 507. foram resistentes ao 5FU, e 507. 

resistentes ao 5FC. Quimicamente, uma mutação induzida foi 

estudada em Anabaena vat-iabilis utilizando-se a 

resistência para o análogo pirimidinico 5'-fluorositosina, 

como marcador genético, o qual podia ser selecionado 

positivamente. Entre os 100 mutantes testados, 

aleatoriamente, para a resistência ao 5FC e 5FU, 54 foram 

resistente ao 5FC, ou seja 507. (CHAPMAN & MEEKS, 1987). Os 

R mutantes espontâneos de H. muscorum (+5FC ) deste trabalho 

apresentaram resultados muito semelhantes ao descrito por 

CHAPMAN & MEEKS (1987), sendo, portanto, caracterizados 

quanto a resistência para o 5FC e o 5FU. Os resultados 

mostraram que mutantes fenoti pi cos de cianobactérias 

heterocistadas podem ser prontamente recuperadas, a partir 

de células que sobreviveram aos mutagênicos qui micos. 

( __ Entretanto, o principal problema a ser 
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enfrentado em estudos genéticos de cianobactérias n~o é a 

mutaç~o, proprf~mente dita, mas a seleç~o do mutante 

desejado. CHAPMAN & MEEKS (1983) demonstraram que o gene 

estrutural para a enzima glutamina sintetase pode ser 

alterado em e 1 evadas f requên cias, porém n~o consegui ram 

isolar o mutante auxotr6fico para glutamina. Este fato é 

totalmente apoiado, tendo· em vista o número reduzido de 

cianobactérias citadas cri mo mutantes auxotrofos e mesmo o 

número limitado de publicações. 
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5. CONCLUSOES 

1. A técnica de fragmentação das colônias 

seguida de repicagens sucessivas é eficiente, e simples, 

na obtenção de clones axênicos de cianobactérias. 

o critério mais eficiente na 

determinação de biomassa é o conteúdo de clorofila ~, que 

permite selecionar espécies de crescimento rápido. 

3. A temperatura ótima para o crescimento 

de cianobactérias do solo de regieses tropicais variou 

entt-e 25°- 35°C, enquanto que para a espécie de região 

t d f " 1 20°C. empera a o~ ~gua a 

4. o valor de pH igual a 7,9 foi 

considerado ótimo para o crescimento de todas as espécies 

estudadas. 

5. Com relação às concentraçees cr'escentes 

de sal, Nostoc muscorum foi a cianobactéria mais tolerante 

ao estresse salino, enquanto Nostoc sp foi a espécie mais 

sensivel. 

6. A deficiência de fósforo (P) afetou o 

crescimento de todas as cianobactérias estudadas. Nostoc 
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mUSCOFum apresentou a ma~or tolerância para o crescimento 

em presença de 0,02 ~M de P; enquanto Hostoc commune foi a 

espécie mais sensivel. 

7. A atividade máxima da enzima nitrogenase 

foi obtida à 2SoC (Hos"toc 1iIUSCO Fum) e a mi nima à 35°C 

(Hostoc. sp.). 

8. Nostoc 

espontâneo resistente 

punc.tifoF11ie 

ao análogo 

R MSX , mutante 

MSX, apresentou 

alteraç6es morfo-fisiológicas diferentes do tipo selvagem. 

análogo 5FC 

alterações no 

9. Os mutantes espontâneos resistentes ao 

de Nostoc. mUSCOFU1li 

sistema enzimático 

R (5FC ), apresentaram 

cat-acterizado pelo 

crescimento de 507. de suas células em meio contendo o 

análogo 5FU. 
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