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RESUMO

Macroalgas marinhas constituem um recurso vital para a economia de

diversos países e tem sido exploradas ao redor do globo devido a sua

capacidade de produção de fico colóides como o ágar, carragenina e alginatos,

bem como pelo seu espectro de utilização, seja na indústria de alimentos, de

fertilizantes e na medicina. Estudos sobre a indução, cultivo e reorganização de

calos, tem representado um importante papel nas técnicas de cultura de

tecidos e suas aplicações. Em diferentes tecidos cultivados in vitro, a utilização

de reguladores de crescimento é de importância primordial para o

estabelecimento da competência e determinação, condições necessárias para

a formação de calos e regenerações.

No presente estudo foram testados os efeitos de uma auxina e de uma

citocinina, em diferentes concentrações de ágar em meio ASP 12-NTA. O efeito

do ácido indolacético (AIA) e da 6-benzilaminopurina (BAP) foram testados em

explantes de macroalgas de espécie Gracilaria birdiae, em separado, com duas

concentrações de 0,5 mg/L e 0,8 mg/L e em conjunto, nas concentrações de

1:5 mg/L e 5:1 mg/L. Com relação a concentração de ágar, foram testadas

duas concentrações, com 0,5% e 0,8% para todos os tratamentos. Para o

processo de esterilização foram aplicados um fungicida (nistatina) e um

antibiótico (ciprofloxacina), além de iodopovidona e hipoclorito de sódio.

Todo o experimento foi conduzido em câmara de germinação, com

temperatura de 25 ± 2oC e fotoperíodo de 16hs de luz e 08hs escuro,

salinidade de 30 ± 2‰ e pH em torno de 7,6, durante aproximadamente 60

dias. Ao final de 50 dias de cultivo, foi observada a formação de calos e de

processos de regeneração indireta dos mesmos.

Os resultados foram submetidos a tratamentos estatísticos de análise de

contigência através do Quiquadrado (χ2), onde foram observadas diferenças

significativas entre a incidência de calos e regenerações e os níveis de ágar

estudados. Ou seja, nos tratamentos onde foram utilizados níveis de ágar de

0,8%, apresentaram o maior número de regenerações.
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ABSTRACT

Seaweed consists in a vital resource to the economy of many

countries and it has been explored all over the world thanks to its capacity of

producing colloids such as agar, carrageen and sodium alginate as well as the

useful aspect either in food industry, fertilizers or medicine area. Studies on

induction, cultivation and callus reorganization have been shown an important

issue on tissue culture technique and its usage. In different tissue experience in

vitro the usage of regulating growth is so fundamental to establish the

competence and necessary conditions to callus formation and regeneration.

In this present study has been tested the auxin and citocinin effects in

different dosages of agar in ASP 12-NTA. The indolacetic acid effect and 6-

benzilalaminopurine have been tested as well in seaweed in the species

Gracilaria birdiae with two separated doses, 0,5mg/L and 0,8mg/L and together

in concentration of 1:5mg/L and 5;1mg/L. Regarding to agar concentration, it

has been tested two concentrations with 0,5% and 0,8% in all treatments. As to

sterilization process has been done with fungicide (nistatina) and antibiotic

(ciprofloxacin) besides iodopovidona and the sodium hypochlorite.

The complete experiment had been lead in a germination chamber

with 25±2ºC and photoperiod of more or less 16 hs of light and 08hs dark and

30,2‰ saltiness, pH around 7,6 within 60 days approximately. In more or less

50 days of cultivation had been noticed callus formation and regeneration

process therein.

The results had been underwent by statistic analyze treatments of

contingent through (x2) where many meaningful different observations had been

checked in callus and regeneration and the agar levels studied, that is to say

the agar level treatments in 0,8% presented a major number of regeneration.
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente a biotecnologia apresenta-se como um processo altamente

inovador e que traz em seu contexto um amplo leque de possibilidades de

desenvolvimento no que diz respeito a pesquisas que tragam benefícios importantes

para a humanidade (Kerbauy, 1999).

Dentro do universo da biotecnologia podemos destacar as técnicas de

cultura de tecidos in vitro, que se apresentam como um vasto campo de estudo, o qual

proporciona um aprimoramento e melhoramento genético de diversas espécies

vegetais, através de uma intensa produção de clones gerando, dessa forma, uma série

de benefícios no que tange aos processos de produção de alimentos, medicamentos,

fertilizantes, dentre outros (Kerbauy, 1999).

Um dos maiores benefícios das técnicas de cultura de tecidos vegetais para o

melhoramento de plantas perenes, refere-se à possibilidade de capturar e fixar os

componentes aditivos e não-aditivos da variância genética através da propagação

clonal (Guerra e Nodari, 2006).

Desta maneira, essas técnicas, baseadas que são na totipotencialidade de

explantes, podem se tornar ferramentas poderosas para a propagação massal de

genótipos superiores (Guerra e Nodari, 2006).

Particularmente, as técnicas de cultura de tecidos de macroalgas marinhas

mostram-se como uma promissora vertente no âmbito da biotecnologia, devido à

capacidade de produção de organismos selecionados, o que traz embutido em seu

conjunto a promessa de uma fonte de recursos economicamente viável para o país,

além de intensificar o compromisso de resgate dos ecossistemas marinhos, exauridos

pela intensa exploração, nas últimas décadas, de seus recursos bem como a

recuperação do equilíbrio ambiental como um todo, haja vista que as macroalgas fazem

parte da cadeia primária do ambiente no qual estão inseridas. (Bravin et al. 2006).
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1.1. Importância Econômica de Macroalgas Marinhas

Macroalgas marinhas constituem um recurso vital para a economia de

diversos países e têm sido exploradas ao redor do globo devido a sua capacidade de

produção de ficocolóides como o ágar, carragenana e alginatos, bem como pelo seu

espectro de utilização, seja na indústria de alimentos, de fertilizantes ou na medicina

(Sousa, 2001).

Dados da FAO (2000) indicam o cultivo de algas marinhas como um mercado

promissor. Apenas no ano de 1998, a produção desses organismos no ano de 1998

girou em torno de 8,6 milhões de toneladas, gerando recursos na ordem de US$ 6,2

bilhões.

No ano de 2000, o total da produção aqüícola global foi de 45,71 milhões de

toneladas, alcançando valores de 56,47 bilhões de dólares. Aproximadamente a

metade correspondia à captura de peixes (23,07 milhões de toneladas, ou 50,4% da

produção total), seguido de moluscos (10,73 milhões de toneladas ou 23,5%), plantas

aquáticas (10,13 milhões de toneladas ou 22,2%), crustáceos (1,65 milhões de

toneladas ou 3,6%), anfíbios e répteis (100.271 toneladas ou 0,22%) e invertebrados

aquáticos diversos (36.965 toneladas ou 0,08%). Os principais grupos de espécies

criadas em água doce foram crustáceos e peixes de alto valor (50,5% e 42,7%,

respectivamente). Os moluscos e plantas aquáticas foram, predominantemente,

produzidos de águas marinhas (46,1% e 44,0%, respectivamente) (FAO, 2004).

As 10 principais espécies cultivadas na América Latina em 2000 foram o

salmão do Atlântico (166.897 toneladas ou 19,1%), camarão branco (Litopenaeus

vannamei) (139.264 toneladas ou 16,0%), truta arco-íris (97.479 toneladas ou 11,2%),

salmão coho (93.419 toneladas ou 10,7%), tilápia (85.246 toneladas ou 9,8%), carpa

comum (62.241 toneladas ou 7,1%), macroalgas marinhas (Gracilaria) (33.642

toneladas ou 3,8%), carpa prateada (30.000 toneladas ou 3,4%), mexilhão chileno

(Mytilus chilensis) (23.477 toneladas ou 2,7%) e Argopectin purpuratus peruano (21.295

toneladas ou 2,4%) (FAO, 2003).

Macroalgas marinhas e outras plantas aquáticas são consumidas em

diversos países, in natura, cozidas ou processadas. Vários cosméticos e produtos



3

farmacêuticos contêm polissacarídeos, provenientes de algas marinhas (Noeri et al.

2004).

Hypnea musciformis é uma rodofícea com alto valor econômico devido à

presença de um polissacarídeo com alta qualidade espessante encontrado em sua

parede celular e denominado de K-carragenana, o qual é utilizado em vários segmentos

da indústria alimentícia (Bravin et al. 2006).

O Brasil importa, aproximadamente, 1.000 toneladas de carragenanas por

ano (Furtado, 1999). Para cada 1.000 toneladas, de peso seco, de algas do gênero

Kappaphycus, são produzidas 500 toneladas de k-carragenana semi-refinada. A

capacidade de produção brasileira de k-carragenana refinada, oriunda de populações

naturais de algas da espécie Hypnea musciformis, está limitada em apenas 10 ton./ ano

(Bulboa e Paula, 2005).

Devido à grande demanda por ágar, foi comprovado que no ano 2000 foram

extraídas, através de colheitas, em torno de 600 toneladas de Gracilaria spp. na região

litorânea do nordeste brasileiro (Oliveira et al. 2000).

Devido à intensa exploração extrativista, que vem progressivamente

causando uma depleção nos estoques naturais, aliada ao aumento do consumo que

praticamente dobrou nas últimas 03 décadas (FAO, 2000), é necessário buscar

alternativas para a minimização desses problemas.

Uma alternativa seria o cultivo de algas em condições controladas. O cultivo

de organismos que estão na base da cadeia alimentar e que extraem seu alimento dos

nutrientes das águas costeiras e/ou oceânicas envolve, relativamente, baixos

investimentos (Neori, 2004). Logo não é surpresa que as duas culturas predominantes

na maricultura mundial, sejam o cultivo de algas marinhas e de moluscos filtradores

(FAO, 2000; Muller-Fuega, 2000; Troell et al. 2003).

O Cultivo de algas do gênero Porphyra, comumente conhecida como Nori, é

o mais importante recurso econômico marinho no Japão, de acordo com dados

estatísticos publicados pelo governo japonês. Os valores totais da produção anual de

Nori no Japão giram em torno de US$ 1,0 bilhão. Isso é resultado de uma intensa

seleção de linhagens de Porphyra, pelos algicultores japoneses (Niwa et al. 2005).
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Apesar de não estar envolvida na produção de algas marinhas, a Malásia

possui um grande mercado interno de ágar, importando em 1987 US$ 2,6 milhões

desse produto (Phang et al. 1996).

Desde 1950, algas da espécie Gracilaria chilensis vêm sendo exploradas no

Chile, e há vários anos a grande demanda por ágar contribui para a depleção dos

estoques naturais (Alveal et al. 1997). O cultivo comercial de G. chilensis teve início, no

Chile, em 1982 (Ponce, 1988), em resposta à super exploração dos estoques naturais,

e em 1991, 84% (cerca de 60.000 ton.de peso úmido) da produção foram obtidos de

cultivos (Ávila e Seguel, 1993).

Gracilaria parvispora Abbott é uma alga vermelha comestível cultivada

comercialmente no Havaí, onde as produções giram em torno 39-57g (peso

seco)/m2/dia (Nagler et al. 2003).

O cultivo de Laminaria japonica em long-lines na costa da China constitui

mais da metade da produção mundial de plantas aquáticas, ou seja, em torno de seis

milhões de toneladas (Fei et al. 1998, 2000; Tseng, 2001).

A maioria dos mono-cultivos de algas marinhas em mar aberto tem sido

praticada na Ásia, América do Sul, África do Sul e Leste da África (Neori, 2004).

No Chile, avanços significativos e promissores têm sido feitos para a

produção comercial de Chondracanthus chamisseii e Callophyllis variegata para o

mercado de alimentos no Japão (Buschamann et al. 2001).

A produção de algas no Chile tem flutuado entre 74.000 e 320.000 ton/ano,

envolvendo espécies de feofíceas e rodofíceas. As rodofíceas são as mais importantes

espécies cultivadas, dentre as quais estão incluídas as carragenófitas Sarcothalia

crispata, Mazzaella laminarioides, Gigartina skottsbergii, Chondrachanthus chamissoi e

as agarófitas Gracilaria chilensis e Gelidium lingulatum. Outras menos importantes são

Gracilaria rex, Ahnfeltia plicata, Ahnfeltiopsis furcellata, Porphyra columbina, Callophyllis

variegata, Mastocarpus papillatus e Chondrus canaliculatus (Buschmann et al. 2001).

Tanques para cultivo em larga escala, e em longo prazo, de algas do gênero

Gracilaria, têm sido implementados na Florida (Capo et al. 1999).
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Em Israel, vários aspectos envolvendo o cultivo comercial de algas da

espécie Gracilaria conferta estão sendo continuamente desenvolvidos desde 1980

(Friedlander et al. 1987).

1.2. Importância Econômica de Algas do Gênero Gracilaria

Algas do gênero Gracilaria são exemplos de macroalgas dentre as várias

estudadas, exploradas comercialmente no mundo. No Chile no ano de 1983, foram

comercializadas, aproximadamente, 10,6 x 105 toneladas dessa alga, o que rendeu algo

em torno de US$ 7 milhões em divisas (Edding et al. 1987).

Espécies do gênero Gracilaria têm sido exploradas como um recurso

comercial de ágar e produtos alimentícios no Japão. (Tokuda et al. 1986).

Atualmente, as espécies do gênero Gracilaria Greville são responsáveis por

cerca de 60% da produção mundial de ágar (Tseng 2001).

O cultivo de Gracilaria é uma atividade econômica e social importante no

Chile. A produção em fazendas de Gracilaria chilensis teve um incremento em torno de

48.000 ton./métricas, em 1993 (Santelices e Doty, 1989; Ávila e Seguel, 1993).

As algas desse gênero possuem uma alta taxa de eficiência fotossintética

e conseqüentemente uma alta produtividade (McLachlan e Bird, 1983). Segundo os

autores, algas do gênero Gracilaria, atingem níveis de produtividade similares aos da

cana-de-açúcar e arroz.

Nelson et al. (1980), avaliou o potencial do cultivo de Gracilaria, e

observou que essa macroalga apresenta uma taxa de crescimento diário de 7,6%.

Diversos autores apontam o cultivo de espécies de Gracilaria, como um

potencial significativo em termos de produtividade (Lapoite e Ryther, 1978, Nelson et al.

1980; Trono e Anzanza-Correa, 1980; Santelices et al. 1984; Edding et al. 1987;

Buschmann et al. 2001).

A produção algal no Chile baseia-se principalmente na exploração dos

estoques naturais e no cultivo comercial de Gracilaria chilensis (Buschmann et al, 1995;

Norambuena, 1996).
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Com relação ao cultivo comercial, fazendas de G. chilensis tornam-se viáveis

devido à compreensão básica de seus aspectos biológicos, métodos de propagação e

respostas ecofisiológicas sob condições de cultivo, o que permite o desenvolvimento de

metodologias de cultivo em larga escala (Pizarro, 1986; Santelices e Ugarte, 1987;

Buschmann et al. 1995).

O número de fazendas comerciais de macroalgas não é diverso o suficiente

para fornecer um esquema completo de classificação agronômica para cultivos de

macroalgas, porém práticas diferenciadas para determinados aspectos morfológicos

das algas sugere ser uma promissora concepção (Santelices, 1999).

Outro ponto primordial na utilização de macroalgas, diz respeito à sua

aplicação nas indústrias farmacêutica e medicinal, pois as indústrias do setor têm

investido em pesquisas para a fabricação de novas drogas derivadas de produtos

naturais, os quais são constantemente utilizados em pesquisas médicas e bioquímicas.

Alguns polissacarídeos sulfatos derivados de algas vermelhas apresentam atividades

antivirais eficazes contra viroses responsáveis por doenças infecciosas em humanos

(Smit, 2004).

Polissacarídeos sulfatados possuem um amplo espectro de propriedades

biológicas, compreendendo ações antivirais e antitumorais, efeitos sobre o sistema

imunológico e atividades anticoagulantes (Carlucci et al. 1997).

Um importante requerimento para um polissacarídeo antiviral é que ele tenha

muito baixa atividade citotóxica voltada para células de mamíferos. Essas

características, descritas acima, podem ser observadas tanto em Aghardhiella tenera

quanto em Nothogenia fastigiata (De Clercq, 1996).

Witvrouw et al. (1994), testou uma galactana sulfatada extraída de

Aghardhiella tenera e Damonte et al. (1994) e Kolender et al. (1995) testaram uma

xilomana sulfatada de Nothogenia fastigiata contra o vírus de imunodeficiência humana

(HIV), vírus do Herpes simples (HSV) Tipo I e II e RSV (Respiratory Syncytial Vírus).

Esses polissacarídeos são ativos durante o primeiro estágio da replicação do vírus no

momento em que o mesmo é absorvido na superfície da célula (De Clercq, 1996, 2000).
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Um polissacarídeo sulfatado extraído de algas da espécie Schizymenia

pacifica tem a capacidade de inibir a trancriptase reversa do vírus HIV in vitro

(Nakashima et al. 1987a, 1987b),

Galactanas sulfatadas com alto peso molecular extraídos de algas da

espécie Gracilaria corticata possuem atividades antivirais contra HSV tipos I e II e sua

ação está, provavelmente, relacionada diretamente à inibição da ligação inicial do vírus

à célula hospedeira (Mazumder et al. 2002).

Fucoidan tem propriedades antivirais potentes contra vírus como o RSV

(Malhotra et al., 2003), HIV (Sugawara et al. 1989), HSV tipos I e II e citomegalovírus

humano (Feldman et al. 1999; Ponce et al. 2003).

1.3. Capacidade Produtiva e Qualidade do Ágar de Algas do Gênero Gracilaria

De todos os produtos gerados por macroalgas, os hidrocolóides têm tido a

maior influência entre as sociedades modernas. Os hidrocoloídes têm alcançado

importância comercial devido a suas propriedades físicas como geletização, retenção

de água e sua habilidade de emulsificação (Renn, 1997).

O ágar é uma complexa mistura de polissacarídeos obtidos de certas

espécies de algas vermelhas. A produção de ágar e a eficácia do gel variam entre as

espécies de diferentes países e dependem da metodologia de extração (Durairatnam,

1987).

A produção de ágar e sua qualidade dependem das condições de cultivo,

principalmente com relação à quantidade e qualidade dos nutrientes disponíveis, da

idade dos tecidos cultivados e do peso molecular da cadeia de polissacaríedos. Outros

fatores como variabilidade de espécies e linhagens, sazonalidade, tempo e idade das

plantas também interfem, diretamente, na qualidade do ágar produzido (Yaphe e

Duckworth, 1972; Martinez e Buschmann, 1996; Patwary e van der Meer, 1983; Bird et

al. 1981; Chirapart e Ohno, 1993; Whyte et al. 1981; Asare, 1980; Whyte et al. 1981;

Bird, 1988; Lahaye e Yaphe, 1988 ).

Retamales et al. (1984), provou que algas da espécie Gracilaria chilensis,

mantidas em contínuos sistemas de produção intensiva por um período acima de dois

anos, não perderam sua capacidade produtiva de ágar e seu potencial de crescimento.
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De acordo com McLachlan e Bird (1986) a produtividade de Gracilaria spp., em

ambiente natural, não excede 05 ton (peso seco)/ha/ano, enquanto cultivos em

sistemas fechados e controlados podem chegar a 40 ton/ha/ano.

Durante o ano de 1985 no Chile, a produção comercial de algas do gênero

Gracilaria acumulou um total de 15.700 ton.(peso seco), onde foram utilizados para a

produção local de 816 ton. de ágar, ou para exportação para o processamento em

outros países. Essa produção rendeu em torno de US$ 15 milhões, o que beneficiou em

torno de 900 famílias diretamente ligadas a produção de Gracilaria (Santelices e

Ugarte, 1987).

O cultivo de Gracilaria em sistema fechado tem demonstrado que o teor de

ágar extraído dessas algas é alto, principalmente nos talos (De Bôer, 1979; Bird et al.

1981).

Em 1993 a China produziu 450 ton. de ágar, dos quais 260 ton. foram

extraídos exclusivamente de algas do gênero Gracilaria. No mesmo ano, a Indonésia

exportou 14.367 ton. (peso seco) o que gerou US$ 7, 43 milhões (Lian, 1996; Antoro,

1996).

Estudos realizados por Phang et al. (1996), demonstraram que a produção

de ágar e a eficácia do gel de Gracilaria changii, que crescem nos manguezais da

Tailândia e Malásia, apresentaram uma porcentagem de 12 a 25% de peso seco e de

294 a 563g/cm2, respectivamente, após um período de 15 meses.

Estudos indicam que é possível manter a qualidade do ágar por um longo

tempo (22 meses), onde não há um declínio na eficácia do gel, ponto de geletização e

ponto de fusão, durante cultivos intensivos (Martinez e Buschmann, 1996).

A qualidade do ágar extraído no Brasil é superior ao que é produzido, por

exemplo, no Japão, principalmente aquele extraído de espécies como Gracilaria

verrucosa, G. sjoestedtii, G. debilis e G. cylindrica (Durairatnam e Santos, 1981).
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1.4. Importância de Macroalgas como Biofiltros na Aquicultura

Outra vertente significativa da utilização de macroalgas marinhas diz respeito

à sua importância para o ecossistema marinho, tanto como base na cadeia trófica bem

como na reciclagem de nutrientes.

Plantas biofiltradoras reduzem drasticamente os impactos ambientais

ocasionados pelos o cultivo de peixes em cativeiro, estabilizando o ambiente de cultivo

(Gao e McKinley, 1994; Neori, 2004).

A concepção de aqüicultura integrada constitui elemento essencial na

manutenção do ecossistema das zonas costeiras visando reduzir, de maneira

economicamente e socialmente benéfica, os impactos ambientais adversos causados

pela aqüicultura tanto em água doce, quanto estuarina ou marinha, através da

integração de moluscos, algas e peixes em cultivos no mar aberto (Troell et al. 1997;

Troell e Nonberg, 1998; Chopin e Bastarache, 2002). Nesse sistema os efluentes não

são considerados como um peso, mas como um recurso no auxílio de um cultivo de

plantas aquáticas (Chow et al. 2001; Brzeski e Newkirk, 1997; Chamberlaine e

Rosenthal, 1995).

Nos EUA e Canadá a potencialidade e a viabilidade dos cultivos de Porphyra

e Laminaria possibilitam a geração de uma maricultura integrada, extremamente

importante para as indústrias que têm essas espécies como matéria-prima (Chopin et

al. 2001).

Estudos feitos em Israel e no Chile, sobre o desempenho de um sistema de

cultivo em escala sub-comercial de peixes e algas, em regiões de águas quentes e

frias, mostraram que os peixes assimilam apenas ¼ do nitrogênio do alimento, e as

algas puderam remover a maior parte do nitrogênio remanescente (Krom et al. 1995;

Neori et al. 1996; Buschmann et al. 1996). O excesso de nitrogênio oriundo de um

cultivo de 1 kg de peixe pode suprir as necessidades nutricionais de 5 kg de algas. Com

relação ao fósforo, o excesso foi removido em proporções maiores que o nitrogênio

(Neori, 2004).

A amônia é um metabólito tóxico na maioria dos cultivos de peixes, em

concentrações superiores a 100 µm/L (1,5 mg NH3 – N l -1) (Wajsbrot et al. 1991;

Hagopian e Riley, 1998).
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A maioria dos estudos de sistemas que usam Ulva spp e Gracilaria spp, cuja

tecnologia de cultivo industrial é conhecida e cuja capacidade de retirada de nutrientes

está inclusa, são altamente reconhecidas (Martinez-Aragon et al. 2002).

Segundo dados de Sphigel e Neori (1996), em uma fazenda de 01 ha de

Ulva são produzidos 55 ton. de peixes e 385 ton. (peso úmido) de algas, anualmente.

Cálculos para um sistema integrado de cultivo de salmonídeos e algas

vermelhas, em escala comercial, mostraram que em 01 ha é esperada uma produção

de 92 ton. de peixes e 500 ton. (peso úmido) de algas, anualmente (Buschmann et al.

1996).

Sistemas de cultivos que utilizam macroalgas para tratamento de efluentes

foram iniciados na metade dos anos 70 (Ryther et al. 1975; Langton et al. 1977). Esses

sistemas baseiam-se no princípio de que a excreção de um organismo é capaz de

prover nutrientes para diversos outros indivíduos (Buschmann et al.1996; Ryther et

al.1975; Gordin, 1983; Vandermeulen e Gordin, 1990; Cohen e Neori, 1991;

Buschmann et al. 1994).

Vários estudos têm demonstrado que os efluentes de maricultura tanto

nos sistemas semi-intensivos quanto nos intensivos, são uma fonte sustentável de

nutrientes para o cultivo de macroalgas, tendo com conseqüência uma redução na

descarga de nutrientes dissolvidos carreados para o meio ambiente (Troell et al. 2003)

Diversos estudos sobre cultivos em viveiros, bem como em mar aberto,

confirmam que nutrientes liberados por peixes, camarões e bivalves são adequados

para o crescimento de macroalgas (Lobban e Harrison, 1994; Carmona et al. 2001).

Estudos foram conduzidos no Brasil, a respeito do cultivo de camarões em

consórcio com algas do gênero Gracilaria (Câmara-Neto, 1987). Os resultados

indicaram que a taxa de crescimento das algas, submetidas aos efluentes gerados pela

carcincicultura variou de 1,8 - 8,8%/dia (Marinho-Soriano, 2002).

O cultivo de salmão e trutas, em conjunto com algas do gênero Gracilaria,

transformou-se na maior atividade do gênero no Chile (Martinez e Buschmann, 1996).

Tanques de cultivo de Gracilaria utilizando efluentes da maricultura têm alcançado uma

produção de 48 kg/m2, podendo reduzir a carga de nitrogênio do ambiente de cultivo. A
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eficácia do gel obtido variou entre 500 e 1.100g/cm2, num período de cultivo de 22

meses (Martinez e Buschmann, 1996).

Esses estudos demonstram que as algas da espécie Gracilaria chilensis, têm

um habilidade para utilizar eficientemente a amônia dissolvida na água, reduzindo

significativamente suas concentrações, implicando em baixos impactos ambientais se

comparada com os cultivos de peixes tradicionais (Buschmann et al. 1993). Além da

redução da amônia, outro ponto positivo é que as macroalgas contribuem para o

aumento de oxigênio, bem como a redução dos níveis de CO2 nos viveiros de cultivo de

peixes (Schuenhoff et al. 2003)

Uma linhagem de Gracilaria verrucosa (G.16), tem demonstrado um

comportamento, de crescimento sustentável em cultivos, por um período de até cinco

anos (Bird e Ryther, 1990). Segundo os autores, as produtividades giravam entre 3-31g

(peso seco)/m2/dia.

1.5. Projetos Desenvolvidos com Macroalgas do Litoral Cearense

Com relação ao cultivo de algas no nordeste brasileiro e principalmente no

estado do Ceará vêm sendo desenvolvidas diversas pesquisas em diferentes

comunidades costeiras.

O Projeto “Algae and Fishes” (1997-2000), foi apoiado especificamente pelo

Instituto Terramar. O desenvolvimento desse projeto permitiu que ocorresse o início das

atividades de campo de cultivo de algas extensivo em Flecheiras e Guajiru. Esse

projeto foi desenvolvido com poucos recursos, mas mostrou que poderia ser possível o

cultivo de Gracilaria, desde que houvesse investimentos para que os testes fossem

aumentados e as ações discutidas com os futuros produtores. Neste sentido, esse

projeto provocou outros financiamentos, dando continuidade aos experimentos

iniciados.

O “Projeto Cultivo de Algas em Pequena Escala no Nordeste Brasileiro”,

projeto desenvolvido em praias do litoral do Nordeste do Brasil, envolvendo os estados

do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, este foi financiado pela Food And

Agricultural Organization of The United Nations (FAO/ONU). Os resultados finais desse

projeto mostraram a viabilidade técnica da produção de algas do gênero Gracilaria. A
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comunidade que desenvolveu mais resultados práticos foi a comunidade de Flecheiras-

Trariri-Ceará. Esses resultados foram apresentados e surgiram novas demandas para

consolidação das metas do projeto, uma delas foi o avanço em técnicas de reprodução

como a esporulação.

O Projeto “Mulheres de Corpo e Algas”, em andamento, financiado pela

Fundação Brasil Cidadão e parceiros, é um projeto de pesquisas e extensão,

desenvolvido em Barrinha, Icapuí, município no Ceará que faz fronteira com o Rio

Grande do Norte, permitiu o desenvolvimento de cultivo extensivo em outra

comunidade, iniciando a expansão da atividade. Esse projeto teve a característica de

trabalhar na maioria com mulheres e envolve trabalhos de agregação de valor ao

produto algas (cosméticos e alimentos), atividades que necessitam melhores estudos

laboratoriais.

O Projeto Algas: Cultivando o Futuro, que finalizou suas atividades em

agosto/2007, permitiu o início de experimentos relacionados com esporulação em

algas, assim como o aperfeiçoamento de técnicas de cultura de tecidos em Gracilaria

birdiae. Esse projeto mostrou que é possível obter esporos de algas de Gracilaria

birdiae, entretanto a técnica precisa ser mais bem dominada para ser aplicada no

campo.

O cultivo de algas no mar na praia de Flecheiras-Trairí-Ceará-Brasil, mostrou-

se eficiente devido às significativas taxas de crescimento algais observadas, aliadas às

técnicas de esporulação que se mostraram uma boa ferramenta no uso para

repovoamento de algas nos estoques naturais. Entretanto essa técnica ainda está

sendo aperfeiçoada para a obtenção de uma maior taxa de indivíduos esporulados.

(Castro et al., 2007).

O Cultivo em mar aberto está sendo desenvolvido na praia de Flecheiras-

Trairi-Ceará-Brasil e os experimentos relacionados com a esporulação estão sendo

desenvolvidos no Laboratório de Recursos Aquáticos (LARAq) da Universidade

Federal do Ceará, sendo a espécie utilizada a Gracilaria birdiae.

A estrutura que mais se adaptou para cultivo no mar foi do tipo “long-line”

(Figura 01), cada estrutura de cultivo corresponde a um “long-line” que possui 50
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metros de corda principal e 50 cordas secundárias (1 metro cada). No final de cada

corda secundaria são fixados pequenas porções de chumbo, as “mudas” de algas

têm espaçamento de 20 cm, onde as amostras plantadas variam de 50 a 80 gramas

(Figura 02).

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo estabelecer critérios e

metodologias para obtenção de culturas assépticas de Gracilaria birdiae, bem como

testar a eficácia de fitorreguladores das classes auxinas e citocininas, bem como na

presença de diferentes concentrações de ágar, na formação de calos dessa espécie.

Figura 01: Long-lines utilizados para o cultivo de Gracilaria

birdiae, em Flecheiras-Ce.
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Figura 02: Modelo esquemático de “long-lines”, para cultivos de Gracilaria

birdiae, em Flecheiras-Ce.

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Principais Características das Algas Vermelhas.

1. As células reprodutivas das rodofíceas são simples, protoplastos

esféricos, os quais são desprovidos de flagelos. Reproduzem-se por esporulação

e gametogênese;

2. Cada cloroplasto é circundado apenas por uma membrana dupla;

3. Os tilacóides não são empilhados (diferente de outras plantas eucarióticas

fotossintetizantes). Um ou, às vezes, dois tilacóides estão presentes na periferia

dos cloroplastos, se movimentado paralelo ao envoltório dos mesmos;

4. Apresentam apenas clorofila a, clorofila b e c são ausentes;

5. A coloração verde da clorofila é mascarada por um pigmento acessório

vermelho denominado ficoeritrina; o pigmento de cor azul denominado

ficocianina também é encontrado nos cloroplastos das rodofíceas. Esses dois
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pigmentos acessórios são ficobiliproteínas e estão localizados em corpos

hemidiscoidais ou esféricos (ficobilisomos) na superfície dos tilacóides;

6. O DNA do cloroplasto está organizado em numerosos reservatórios

(nucleóides), medindo entre 1-2µm, os quais estão espalhados através dos

cloroplastos;

7. O produto de armazenagem mais importante são os polissacarídeos.

Grânulos deste material são formados no citoplasma, próximo ao envoltório dos

cloroplastos, diferente dos grânulos de clorofíceas, os quais estão suspensos no

interior dos cloroplastos;

8. A mitose é fechada e a telófase é contínua. Os núcleos mitóticos, não

estão circundados apenas por um envoltório individual, mas também por um

retículo endoplasmático perinuclear. Centríolos estão ausentes;

9. Na maioria das algas vermelhas, a clivagem é incompleta. Isso leva à

formação de uma conexão protoplasmática aberta (“pit connection”) entre as

células filhas, porém logo a conexão torna-se fechada por bloqueador

proteináceo, um “pit plug”. Algas vermelhas são as únicas que possuem “pit

plugs”;

10. Espécies as quais apresentam reprodução sexuada são conhecidas

geralmente por terem um ciclo de vida isomórfico ou heteromórfico

diploaplontico.

11. As algas vermelhas são predominantemente marinhas, com raras

exceções.

2.2. Aspectos biológicos

Conhecimentos básicos para a identificação biológica de populações,

espécies e em alguns casos até mesmos de gêneros de macroalgas, são necessários

para a aplicação de programas de manejo sustentável em áreas de exploração, para

reposição dos estoques naturais e na seleção de espécies que apresentem
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propriedades de ágar apropriadas para comercialização (Santelices e Doty, 1989;

Santelices, 1989; González et al. 1996).

O gênero Gracilaria é cosmopolita e sua distribuição tem sido registrada em

muitas partes do mundo. Há registro no Ártico, regiões temperadas e tropicais e até

mesmo na região Antártica. De acordo com Bird et al. (1982), o aparente centro de

distribuição está nos trópicos com o maior número de espécies, e um rápido declínio

nesse número ocorre com o aumento de latitude em ambas as direções. Mais de 150

espécies estão registradas. A identificação das espécies de Gracilaria é difícil devido à

grande variedade das plantas e principalmente pela limitação da compreensão de sua

biologia. Características anatômicas parecem ser mais estáveis do que os aspectos

morfológicos.

No Brasil o gênero Gracilaria é representado por 21 espécies distribuídas

desde o Estado do Ceará até o Rio Grande do Sul. (Nunes, 2005)

Com relação à Gracilaria birdiae é uma espécie que possui a característica

de exibir um talo cilíndrico e conceptáculos espermatangiais do tipo henriquesiana,

muito comum na costa Nordeste do Brasil. Atualmente essa espécie é responsável pela

exploração comercial para o país, devido à sua capacidade de produção de ágar

(Plastino e Costa, 1999; Costa e Plastino, 2001; Plastino e Oliveira, 2002)

2.2.1. Gracilaria birdiae (Plastino & Oliveira, 2002).

Talo ereto com aproximadamente 46cm, vasto medindo 2,3 mm, com 2 (4)

ordens de ramificações, microcistidiate constituído de um córtex com duas camadas de

células subquadradas e uma medula com cinco camada de células largas em seção

cruzada. Espermatângio em profunda confluência sub-cortical, medindo 58 microns de

diâmetro por 99 microns de profundidade.

Citocarpos medindo 1,2 mm de diâmetro a 0,8 mm de altura, pericarpo

medindo 159 microns de espessura, com 15 – 17 camadas de células e um

proeminente ostíolo; gonimoblastos em forma de cúpula, desenvolvido a partir de uma

alta fusão celular, células tubulares nutritivas fundidas com células da base do citocarpo

e raramente com pericarpo externo; carporporangia terminal com 22,6 microns de



17

diametro. Tetrasporangia dividida com 24,7 x 42,1 microns, espalhada sobre o talo.

(Plastino e Oliveira, 2002) (Figura 03).

Figura 03: Gracilaria birdiae

2.3. Reprodução e Ciclo de Vida

Algas do gênero Gracilaria apresentam uma alternância isomórfica de

gerações, entre gametófita haplóide e tetrasporófita diplóide. Os gametócitos são

dióicos. O talo macho fértil produz espermatângio e o talo feminino produz carpogonia.

Após a fertilização uma estrutura denominada cistocarpo, é formada. Os cistocarpos

são proeminentes, protuberantes, globosos ou esféricos, com ou sem rostrum,

espalhados na superfície do talo feminino. Cada cistocarpo consiste de pericarpo,

filamentos gonimoblastos e carposporângia com ou sem filamentos absorvidos.

Carposporos são liberados através de uma pequena cavidade ou ostíolo localizado no

topo do cistocarpo e geminará dentro do talo tetraspórico ou tetrasporófita Os

tetrasporófitos maduros produzem tetrasporângia, ocorrendo geralmente no córtex do

talo. O tetrasporângio é dividido, formando quatro esporos ou tetrásporos, os quais
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germinam dentro de quatro talos gametofíticos ou gametófitos, dos quais dois são

machos e dois são fêmeas (Lewmanomont, 1996)

Estudos realizados por Costa e Plastino, (2001) demonstraram que

Gracilaria birdiae, cultivada in vitro, apresentou histórico de vida do tipo Polysiphonia

(Figura 04). Esse histórico completou-se após 498 dias, para espécies de coloração

vermelha, de 523 dias para espécies de variantes cromáticas marrom-esverdeada e de

861 dias para espécies de coloração esverdeada.

Macroalgas podem apresentar organização clonal ou unitária. Clones de

macroalgas podem crescer ou se propagar por auto-replicação através de unidades

geneticamente idênticas. Esses clones são as melhores adaptações, para o primeiro

passo visando o cultivo comercial. O mesmo consiste no replantio do talo adulto,

originado dos fragmentos. Os fragmentos necessitam de um tamanho mínimo para que

possam adaptar-se a meio ambiente e de tempo necessário para alcançar a forma

adulta (Santelices, 1992).

Em contraste, cultivos de algas com organização unitária, necessitam ser

iniciados através de esporulação (Santelices, 1999).
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Figura 04: Ciclo de vida de Gracilaria sp. obtido in vitro. Os

fotoperíodos utilizados são apresentados entre parênteses. Setas vazias

representam eventos ocorridos nos mesmos espécimens, enquanto

setas cheias representam a descendência obtida (Costa e Plastino,

2001).
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2.4. Aspectos e Considerações sobre Cultura de Tecidos em Macroalgas Marinhas

A propagação clonal in vitro, também conhecida como micropropagação,

tem como principal vantagem a produção, a partir de um indivíduo, de uma grande

quantidade de plantas num espaço relativamente curto de tempo (Chawla, 2002).

A totipotência de células somáticas de plantas foi pela primeira vez

demonstrada por Steward em cenouras (Steward et al. 1964), e cultura de tecidos em

plantas superiores tem sido amplamente praticada desde os anos 70 (Zuo-mei, 1984).

As técnicas de cultura de tecidos em macroalgas marinhas representam

um avanço em potencial, no âmbito da biotecnologia, uma vez que estas técnicas

permitem a seleção e propagação de linhagens com características desejadas e que

tenham maior potencial econômico (Bravin et al. 2006; Pollne-Fuller & Gibor 1987a,

Aguirre-Lipperheide et al. 1995).

Está incluída nessas técnicas a produção de clones, denominada de

micropropagação. Esse avanço pode significar uma forma de acelerar a produção de

indivíduos geneticamente selecionados, mostrando-se economicamente viável (Pollne-

Fuller e Gibor, 1987).

Uma revisão detalhada de diversos trabalhos científicos sobre cultura de

tecidos em macroalgas apontou três tendências principais: (1) propagação in vitro e

regeneração (mais ou menos espontânea) de macroalgas; (2) experimentos de indução

de calos em algas e (3) a conexão protoplasmática (Kaczyna e Megnet, 1993).

Com relação à micropropagação em rodofíceas, recentemente foram

realizados vários estudos em diversos locais do mundo, tendo como ênfase o

crescimento, a indução de calos e a regeneração de talos (Gusev et al. 1987; Pollne-

Fuller e Gibor, 1987; Bradley e Cheney, 1990; Robaina et al. 1990; Dawes e Koch,

1991; Kaczyma e Megnet, 1993; Yokoya et al. 1993, 1999; Yokoya e Handro, 1996;

Huang e Fujita, 1997; Garcia-Jimenez et al. 1998 e Yokoya, 2000).

Yokoya & Handro (1996), estudaram o efeito de reguladores de crescimento

de plantas em segmentos apicais e intercalares e em calos de Grateloupia dichotoma J.

Agardh.
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Embora existam muitos estudos sobre cultura de tecidos em macroalgas

economicamente importantes, existem poucos dados com relação a algas pertencentes

à família Gracilariaceae (Yokoya, 2000).

Existem estudos em formação de calos em Gracilaria papenfussii Abbot

(Pollne-Fuller e Gibor, 1987), Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss (Gusev et al.

1987; Kaczyma e Megnet, 1993), Gracilaria textorii (Suringar) De Toni (Huang e Fujita,

1996) e Gracilaria vermiculophyla (Ohmi) Papenfuss (Yokoya et al. 1999). Contudo,

nenhum desses estudos descreve o processo de regeneração completa da planta, a

partir de calos de Gracilaria spp (Yokoya, 2000).

Chen e Taylor (1978) obtiveram sucesso com a cultura de tecidos, através

da utilização de Laminaria angustata, na qual a base da fronde apresentou habilidade

regenerativa. Outros experimentos continuaram nos anos 80, com a utilização de

tecidos de Laminaria japonica e Laminaria pinnatifida (Zuo-mei, 1984).

Um dos fatores fundamentais para o estabelecimento da cultura de tecidos in

vitro diz respeito à seleção do explante que melhor se adaptará ao cultivo. Explante é

qualquer parte da planta que será utilizada para iniciar o cultivo de tecidos in vitro

(Sousa, 2001).

A desdiferenciação inicial dos explantes resultará na formação de calos com

células ou grupos de células competentes, ou seja, com capacidade para responder

aos efeitos estimulatórios do meio de cultura para a formação de gemas. Pode-se

definir desdiferenciação como o processo pelo qual as células tornam-se

progressivamente especializadas tanto do ponto de vista estrutural quanto funcional

(Kerbauy, 1999).

A indução à calogênese é o primeiro passo para cultivos in vitro e

propagação de células desorganizadas (Kaczyna e Megnet, 1993).

Segundo Guerra e Nodari (2006), denominam-se calo as massas celulares

desorganizadas que se originam da proliferação desordenada a partir de tecidos ou

órgãos cultivados in vitro.

A formação simultânea de calos apicais, basais e intermediários é descrita

como o primeiro momento em cultura de tecidos asséptica de algas vermelhas (Yokoya

et al. 2004).
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Estudos sobre a indução, cultivo e reorganização de calos, têm

representado um importante papel nas técnicas de cultura de tecidos e suas aplicações

(Yeoman e Forche, 1980). Nos anos 90, ensaios in vitro foram executados com pouco

sucesso, basicamente devido à falta de conhecimentos dos fatores que promovem a

formação de calos e sua reorganização (Robledo e Garcia-Reina, 1993).

Estudos descreveram a morfogênese de talos vegetativos de Gracilaria

verrucosa e compararam seu desenvolvimento com o de outras algas e plantas

superiores (Kling e Bordad, 1987).

Simples fragmentos de talos são provavelmente mais rápidos em

crescimento e propagação do que esporos ou outros tipos de propágulos e as

características de seleção de uma linhagem particular são mantidas por crescimento de

fragmentos replicados, os quais são supostamente idênticos às unidades genéticas

(Meneses e Santelices,1999).

O potencial de regeneração (desenvolvimento de plantas originadas de

células advindas dos calos) é mais alto em calos apicais do que em calos basais e

intermediários, desenvolvidos de segmentos intercalares de G. tenuistipitata (Yokoya et

al. 2004)

A formação de calos está bem descrita para algumas espécies de

Gracilariales (Gusev et al. 1987; Pollne-Fuller e Gibor, 1987; Kaczyma e Magnet, 1993,

Huang e Fujita, 1996; Yokoya, 1999 e 2000). Contudo, processos de regeneração de

calos foram observados apenas em Gracilariopsis tenuifrons.

O suplemento exógeno de reguladores de crescimento de plantas (PGR) é

considerado um fator fundamental que influencia a regeneração da planta a partir de

calos apicais (Yokoya, 2000).

Para o sucesso da cultura de tecidos, a indução e a manutenção dos calos

são necessárias (Huang e Fujita, 1997).

Embora a adição de reguladores de crescimento de plantas (PGR) em meios

de culturas tenha sido descrito como um importante fator de indução de calos em

macroalgas marinhas (Fries, 1973; Gusev et al. 1987; Bradley e Cheney, 1990), foi

dada certa ênfase à eficácia dos parâmetros físicos (meio sólido vs meio líquido,
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osmolaridade) ou às capacidades específicas inerentes a cada espécie (Pollne Fuller e

Gibor, 1987; Garcia-Reina et al. 1991).

Atualmente as técnicas de cultura de tecidos têm sido intensamente

aplicadas em macroalgas, devido à facilidade de desenvolvimento e propagação de

genótipos com importância comercial (Dawes & Koch 1991; Dawes et al. 1993; Reddy

et al. 2003).

Além disso, sistemas de cultura de tecidos têm sido também estudados

para a produção in vitro de produtos com valor agregado como tocoferóis e tocotrienóis

(Lawhor et al. 1990) e halogenatos (Maliakal et al. 2001).

Contudo, o sucesso da aplicação da cultura de tecidos em macroalgas

marinhas para qualquer melhoramento genético ou estudos ficológicos aplicados tem

sido limitado e lento (Kumar et al. 2004).

A baixa resposta de macroalgas para as técnicas de cultura de tecido, tem

sido largamente atribuída ao fato da estrutura dos talos das algas necessitarem de um

alto grau de diferenciação dos tecidos (Aguirre-Lipperheide et al, 1995).

O controle do crescimento e desenvolvimento das células é considerado

um problema em cultura de tecidos e células de macroalgas marinhas, segundo vários

autores (Saga et al. 1986; Polne-Fuller e Gibor, 1987).

Pesquisas sobre micropropagação de macroalgas, no Brasil, tiveram início

com algas da ordem Gigartinales, as quais são conhecidas pela produção de

carragenanas (Bravin et al. 2006; Yokoya et al. 1993).

2.5. Esterilização

Uma das principais dificuldades encontradas no estudo de micropropagação

em macroalgas, diz respeito à fase de obtenção de culturas assépticas, livres de

qualquer natureza (Bravin et al. 2006).

As maiores fontes de contaminação em cultura de tecidos de macroalgas

marinhas dizem respeito a epifitismo, bactérias, fungos, dentre outros (Lawlor et al.

1991).

Segundo Yokoya e Handro (1996) o melhor método para obtenção de

culturas axênicas é submeter porções de algas medindo entre 3 e 6 cm a um
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tratamento a base de um antibiótico (ciprofloxacina) e um fungicida (nistatina),

misturados ao meio de cultura por 48h e passados em seguida por uma lavagem com

água do mar estéril e subseqüentemente por uma solução com hipoclorito de sódio a

0,5%

Os principais produtos utilizados para obtenção de culturas assépticas têm

sido o sulfato de gentamicina, ciprofloxacina, nistatina, hipoclorito de sódio, detergentes

neutros, solução de betadina (= iodopovidona a 10%), dentre outros (Bradley e Cheney,

1990; Yokoya, 1993; Bravin et al. 2006; Xue-wu e Gordon, 1987; Zuo-mei, 1984).

Segundo Sousa (2001), um tratamento combinado com solução de iodo,

antibiótico e hipoclorito de sódio por 30 seg., foi considerado como ideal para a

obtenção de cultura axênica de Gracilaria córnea. De acordo com os estudos da autora,

100% dos explantes, que foram submetidos ao tratamento, ficaram livres de

contaminantes.

2.6. Meios de Cultura e Reguladores de Crescimento

2.6.1. Meios de cultura

Entende-se por meio de cultura as soluções que irão promover o

desenvolvimento dos explantes das algas a serem cultivadas. Podemos encontrar

esses meios em forma sólida ou líquida. O meio de cultura é composto geralmente de

macro e micronutrientes. Os macronutrientes são constituídos de minerais requeridos

em maiores concentrações como Mg, K, P, S, Ca e N. Micronutrientes, ou elementos

traços, são elementos que estão incluídos em baixas concentrações tais como Fe, Zn,

B, I, Mn, Mo, Co, Cu, vitaminas (tiamina, ácido nicotínico, riboflavina), açúcares

(sacarose e glicose). E por fim reguladores de crescimento, principalmente auxinas e

citocininas compõem o meio de cultura (McLachlan, 1964).

A maior parte das culturas de espécies marinhas é mantida em água do

mar natural enriquecida com nutrientes inorgânicos, metais traços e vitaminas (Harrison

et al. 1980).

Um dos primeiros ensaios para elaborar um protocolo para um meio

artificial utilizando como base água do mar, começou a partir do início do século 20
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(Allen e Nelson, 1910). Extensas análises da água do mar natural estimularam o

desenvolvimento de novas receitas (Chu, 1946; Lyman e Fleming, 1940) na tentativa de

reproduzir artificialmente essa água.

Alguns tipos de meios compartilham de certos problemas de formulação,

com relação à escassez de alguns elementos (N, P) e o excesso de outros (metais

pesados) (Berges et al. 2001). Com isso elas apresentavam formação de precipitados

durante a autoclavagem a partir do momento em que a receita apresentava uma

concentração alta dos elementos constituintes (Harrison et al. 1980).

A preocupação em produzir um meio completamente autoclavável sem a

ocorrência de precipitados, levou a uma modificação das receitas (Harrisson et al.

1980), tais como:

1. A adição de um quelador artificial de metais (EDTA), para evitar a

precipitação dos metais integrantes da formulação;

2. A adição de um tampão de pH, tal como o tris ou o glicilglicina, uma vez

que a quantidade de precipitado aumenta com a diminuição do pH durante a

autoclavagem;

3. Diminuição da salinidade do meio, reduzindo desse modo a quantidade de

sais disponíveis para serem precipitados;

4. Substituição do Mg++ e Ca++ por sais monovalentes mais solúveis;

5. Substituição do fósforo inorgânico por uma fonte orgânica (glicerolfosfato

de sódio), para evitar a precipitação de Ca3(PO4)2;

6. A introdução de solubilizantes fracos, como ácidos (ácido cítrico) que são

altamente solubilizantes de cálcio.

Os meios de crescimento apresentam uma diversidade considerável, a fim de

promover uma gama maior de resultados devido ao seu espectro de atuação. Dentre os

meios mais utilizados podemos citar o meio SWA (Kawashima e Tokuda, 1993), PES I

(Tatewaki, 1966), meio MS (Murashige e Skoog, 1962) e ASP 12 (Provasoli, 1963).

Como foi citado anteriormente, existem basicamente dois meios de cultura, o

meio líquido ou semi-sólido. Essa consistência dependerá, sobretudo, do agente

solidificante, o qual age diretamente nas propriedades físico-químicas do meio (Singha

et al. 1985).
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Huang e Fujita (1997) utilizaram o meio sólido ASP12NTA, acrescido de

1,5% de ágar na indução à formação de calos em 14 espécies de algas vermelhas.

Xue-wu e Gordon (1987) estudaram a cultura de células e tecidos de

algas do gênero Pterocladia e Porphyra utilizando como meio de cultura o meio PES,

com um aumento de NaCl 0,2M, e meio PES contendo glicose (1,5g/L).

Bravin et al. (2006) conduziram experimentos a partir dos quais foram

testadas diferentes concentrações de ágar em meio PES na formação de calos e

regeneração de segmentos apicais de Hypnea musciformis (Wulfen).

Pesquisas sobre o efeito de diversas salinidades na osmoralidade, da

quantidade de ágar e do uso de glicerol em diferentes concentrações, no meio PES

utilizado no desenvolvimento de culturas de tecidos de algas vermelhas, foram

conduzidas por Robaina et al. (1990).

Estudos de cultura de tecidos de Laminaria japonica e Undaria pinnatifida

revelaram que o meio sintético MS com adição de vitamina B12 e do hormônio sintético

de plantas C-751, induziram o crescimento de células somáticas de esporófitos jovens

(Zuo-mei, 1984).

Pollne-Fuller et al. (1984), testaram o meio líquido PES acrescido de 0,2%

de glicose e extrato de leveduras para a propagação vegetativa de Porphyra perforata.

Estudos realizados com explantes de Gracilaria birdiae, cultivados tanto

no meio von Stoch (VES) quanto no meio Provasoli, apresentaram gametócitos

femininos com maiores taxas de comprimento quando comparados com os gametócitos

masculinos e tetrasporófitos (Ursi e Plastino, 2001).
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2.6.2. Reguladores de Crescimento

Fitorreguladores, também conhecidos com fitormônios, reguladores de

crescimento vegetal ou hormônios vegetais, são substâncias de origem vegetal ou

sintética que estimulam a divisão, o crescimento e a diferenciação celular, bem como

outros processos celulares (Borém e Vieira, 2005).

Em diferentes tecidos cultivados in vitro, a utilização de reguladores de

crescimento é de importância primordial para o estabelecimento da competência e

determinação, condições necessárias para a formação de meristemas (Kerbauy, 1999).

Com relação aos hormônios vegetais, os mesmos exercem grande

importância para o desenvolvimento de vegetais. Os principais são as auxinas e as

citocininas, as quais controlam diferentes etapas de desenvolvimento, passando desde

a divisão (Das et al. 1956; Zhang et al. 1996), pela expansão (Cleland, 1995) e

diferenciação celular (Skoog e Miller, 1957) até o amadurecimento de frutos (Balbi e

Lomax, 2003).

As auxinas foram os primeiros grupos de hormônios vegetais a serem

descobertos. Sua característica principal diz respeito à sua capacidade promover o

elongamento celular em caules injuriados, influenciando também em outras respostas

de desenvolvimento, como iniciação radicular, diferenciação vascular, tropismo e

desenvolvimento de gemas axilares, flores e frutos (Hopkins, 1995).

Auxinas tanto naturais quanto sintéticas, estimulam a formação e o

crescimento de calos, no entanto as auxinas sintéticas apresentam-se biologicamente

mais ativas, mais persistentes e com maior estabilidade na planta. As mais utilizadas

são o ácido 2,4-Diclorofenoacético (2,4-D) e o ácido indolacético (IAA), respectivamente

(Sheridan, 1975).

Em geral, na maioria dos modelos de embriogênese induzidos in vitro, as

auxinas e entre elas o 2,4-D, são consideradas as substâncias responsáveis por

desencadearem os processos de desdiferenciação (modelos indiretos) e

rediferenciação (modelos diretos), alterando determinação e conferindo novas

competências às células responsivas presentes nos explantes (Guerra et al. 1999).

As citocininas recebem essa denominação por promoveram a divisão

celular (citocinese) em células vegetais (Horgan, 1985).



28

Citocininas endógenas são fisiologicamente importantes para o

crescimento e desenvolvimento de plantas e altos níveis de citocininas são

responsáveis por promover a divisão celular (Taiz e Zeiger, 1991).

O tipo de órgão que surge em uma cultura de tecidos vegetais depende da

relação entre as quantidades de citocinina e auxina adicionadas ao meio. Quando as

concentrações dos dois hormônios são iguais, as células se multiplicam, mas não se

diferenciam, formando uma massa de células denominada calo. Se a concentração de

auxina for maior que a citocinina, o calo forma raízes. Se, por outro lado, a

concentração de citocinina for maior que a de auxina, o calo gera brotos (Amabis e

Martho, 1994).

O estímulo ao crescimento gerado pelo balanço auxinas/citocininas

dependerá fundamentalmente da origem dos explantes (Yokoya e Handro, 2002).

Os efeitos dos PGR´s na formação de calos de Gracilariopsis tenuifrons

serão influenciados por variações do peso úmido, a área do calo (definida pela seção

transversal mais larga) e extensão das estruturas morfológicas (Yokoya, 2000).

Yokoya (2000) em testes com cultura de tecidos de Gracilariopsis

tenuifrons constatou que em tratamentos em que foram utilizadas baixas concentrações

do ácido indolacético (IAA) (0,5 mg/L) ou uma combinação de ácido indolacético (IAA) e

6-benzilaminopurina (BAP) na concentração IAA:BAP de 5:1 mg/L, foram produzidos

ótimos resultados na indução de calos originados de segmentos apicais, enquanto altas

concentrações de IAA (5 mg/L) estimularam uma alta indução de calos em segmentos

intercalares.

Segundo Yokoya e Handro (1996) o crescimento de calos em segmentos

apicais é significantemente alto em tratamentos com 2,4-D e IAA:BAP com 1:5 mg/L.

Segundo os autores a aplicação de auxinas e citocininas promove o elongamento de

segmentos apicais e intercalares de Grateloupia dichotoma.

Tratamentos com altas concentrações de IAA e BAP (10 mg/L) causaram

necroses progressivas nos talos, e os segmentos apicais e intercalares de Gracilaria

vermiculophylla morreram após quatro semanas de cultivo in vitro (Yokoya et al. 1999).
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Ahmad e Winter (1970) descreveram os efeitos de uma série de auxinas

(ácido 5-Hidroxi índole-3-acético, 5-Hidroxi triptamina, ácido fenilacético, Triptofol,

Isatina e ácido 2,3,5 triidobenzóico) no crescimento de algas azuis.

Huang e Fukita (1997) testaram, com sucesso, dois reguladores de

crescimento. (IAA e BAP), ambos com uma concentração de 0,1 mg/L em 14 espécies

de algas vermelhas.

Altas concentrações de IAA (100,0 µmol) inibem o crescimento de

segmentos apicais de Gracilaria tenuistipitata e G. perplexa, enquanto baixas

concentrações de IAA (0,1 e 1,0 µmol) estimulam a taxa de crescimento de segmentos

intercalares das mesmas espécies estudadas. Os efeitos do 2,4-D causam uma grande

diferença na resposta dos segmentos apicais e intercalares, e os segmentos apicais

apresentam altas taxas de crescimento (Yokoya, et al. 2004).

Segundo Bradley e Cheney (1990), a concentração de reguladores de

crescimento utilizados em culturas de tecidos não deve exceder 10 mg/L, altas

concentrações podem atuar como uma fonte de carbono no meio de cultura.

Segundo Garcia-Jimenez et al. (1998), a adição de reguladores de

crescimento ou poliaminas no meio de cultura PES influenciou o crescimento e o

desenvolvimento de carpósporos de Grateulopia dorpyphora.



30

3. MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado no Laboratório de Biologia Molecular do Centro

Ciências da Saúde da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e no Laboratório de

Recursos Aquáticos (LARAq) do Departamento de Engenharia de Pesca da

Universidade Federal do Ceará, tendo como apoio a Associação dos Produtores de

Algas de Flecheiras e Guajiru (APAFG), estabelecida na praia de Fleicheiras, município

de Trairí – CE .

3.1. Material Vegetal

As macroalgas da espécie Gracilaria birdiae utilizadas para esse ensaio

foram coletadas junto ao banco de algas de Flecheiras, no município de Trairí-CE

(Figuras 05 e 06), situado a 130km de Fortaleza.

Figura 05: Município de Trairi – Ce, local das coletas.
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Figura 06: Pontos de coletas das algas

No momento da coleta das matrizes, as mesmas sofreram uma lavagem

prévia para a retirada de areia e de outras sujidades presentes. Em seguida foram

transportadas para o LARAq, em recipientes fechados, sob aeração constante.

Condições, essas, propícias para evitar o estresse dos indivíduos durante o transporte.

Ao chegar ao laboratório as matrizes foram estocadas em tanques de fibra

de vidro com água filtrada biologicamente, com salinidade de 40±1‰ e pH 7,5±3, e sob
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aeração constante. Essas matrizes permaneceram nessas condições durante 10 dias

para que houvesse uma aclimatação das plantas.

Após esse período algumas matrizes foram conduzidas ao Laboratório de

Biologia Molecular – UNIFOR, onde foram acondicionadas em erlemeyer´s de 500 mL e

sob aeração constante, fornecida por bombas semelhantes às utilizadas em aquariofilia.

Essas algas ficaram nessas condições durante duas semanas com intuito de realizar

uma nova aclimatação das plantas.

Durante o período de aclimatação os parâmetros físico-químicos foram

mantidos sob controle, em que a salinidade foi mantida em 40±1‰ A temperatura foi

mantida em uma média de 26 ± 2oC e o pH em torno de 7,5 ± 0,3. Trocas e reposições

de água foram realizadas uma vez por semana.

3.2. Tratamento da Água Marinha Utilizada no Experimento

A primeira etapa da preparação iniciou-se com a esterilização da água do

mar para a utilização no preparo do meio de cultura, e nas etapas de esterilização dos

explantes.

A água marinha utilizada durante todo o experimento passou

primeiramente por um processo de filtragem biológica no LARAq/UFC, para em seguida

ser conduzida em bombonas de 20L até o Laboratório de Biologia Molecular/UNIFOR,

onde sofreu uma segunda filtragem, desta vez em papel de filtro comum.

Em seguida ajustou-se à salinidade das águas para 30 ± 2 ‰.

Por fim a água passou por uma terceira e definitiva filtragem com filtro 0,45

micra, com o intuito de evitar contaminações subseqüentes.

A última etapa de tratamento da água marinha foi a autoclavagem dessa

água por 20min. a uma temperatura de 121oC. Finalmente as águas foram

acondicionadas sobre refrigeração.
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3.3. Preparação do Meio de Cultura

Para esse experimento utilizou-se água do mar enriquecida com meio de

cultura Provasoli (ASP12) (Collantes e Melo,1995). (Quadro 01).

3.3.1. Solução “Mãe”

Inicialmente foram preparadas quatro soluções (Quadro 01), de acordo

com a formulação citada por Collantes e Melo (1995).

Cada uma dessas soluções, foi preparada separadamente e depois

mesclada e seu volume foi completado para 1.000 mL

3.3.2. Água do mar enriquecida

Para a preparação da água do mar enriquecida foram medidos 20 mL da

solução “mãe” e diluídos em 1000 mL de água do mar estéril. Após essa etapa o meio

foi autoclavado por 15min. a 121oC.

3.3.3. Aplicação do ágar

No presente ensaio, foram testadas duas concentrações de ágar, uma com

0,5% e a segunda com 0,8%.

3.3.4. Reguladores de Crescimento

Foram testados dois reguladores de crescimento vegetal (PGR´s), o ácido

indolacético (IAA) e o 6-benzilaminopurina (BAP). O delineamento experimental ficou

definido desta forma: as concentrações de IAA utilizadas foram de 0,5 e 0,8 mg/L e as

concentrações de IAA:BAP, foram de 1: 5mg/L e 5:1mg/L, respectivamente .

Foram colocados 100 mL do meio de cultura em erlenmeyer´s de 250 mL

e em seguida foram aplicados os PGR´s de acordo com os respectivos tratamentos.

3.3.5 pH

O pH foi ajustado após a colocação dos PGR´s , e seu valor ficou em 7,6.

Para isso foi utilizado NaOH a 1N
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Quadro 01: Formulação das soluções utilizadas para o preparo da solução “mãe”

(Meio ASP12 modificado).

SOLUÇÃO A

REAGENTES QUANTIDADES

Água destilada 150 mL

Sulfato ferroso amoniacal 0,119 g

EDTA 0,100 g

SOLUÇÃO B

Água destilada 150 mL

Ácido bórico 0,1903 g

Cloreto férrico 0,083 g

Sulfato de magnésio 0,273 g

Sulfato de zinco 0,0045 g

EDTA 0,167 g

SOLUÇÃO C

Vitamina B12 0,0001 g

Tiamina 0,032 g

Biotina 0,000033 g

Tris Buffer 3,33 g

Água destilada 150 mL

SOLUÇÃO D

Nitrato de sódio 2,33 g

Glicerolfostato de sódio 0,33 g

Glicose 20 g

Água destilada 550 mL
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3.4.6. Delineamento experimental

Após a aplicação dos PGR´s e o ajuste de pH, cada erlenmeyer foi

autoclavado por 15min. a 121oC. Em seguida foram distribuídos em placas de Petri,

aproximadamente 20 mL do meio de cultura suplantado com os PGR´s e o ágar (Figura

07). Todo esse procedimento foi realizado no interior de uma câmara de fluxo laminar.

Por fim o delineamento experimental ficou distribuído da seguinte forma:

Tratamento I: Controle, sem adição de PGR´s e ágar 0,5%

Tratamento II: Controle, sem adição de PGR´s e ágar 0,8%

Tratamento III: Ágar 0,5% + IAA (0,5 mg/L);

Tratamento IV: Ágar 0,5% + IAA (0,8 mg/L);

Tratamento V: Ágar 0,8% + IAA (0,5 mg/L);

Tratamento VI: Ágar 0,8% + IAA (0,8 mg/L);

Tratamento VII: Ágar 0,5% + IAA:BAP (1: 5mg/L);

Tratamento VIII Ágar 0,5% + IAA:BAP (5:1 mg/L);

Tratamento IX: Ágar 0,8% + IAA:BAP (1:5 mg/L);

Tratamento X: Ágar 0,8% + IAA:BAP (5:1 mg/L).

Figura 07: Placas de Petri contendo o meio de cultura, no

interior da câmara de fluxo laminar.
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3.4. Esterilização

Esse processo teve início com a lavagem das algas, no laboratório, para a

retirada de epífitas. Em seguida foram seccionadas das regiões apicais das matrizes

porções medindo aproximadamente 08 cm, para servirem de fonte para obtenção dos

explantes assépticos.

A primeira etapa da esterilização propriamente dita, foi a imersão das

porções em um antibiótico e um fungicida. Foi utilizada como antibiótico a ciprofloxacina

e o fungicida foi a nistatina. As concentrações utilizadas foram de 05 µg/L de

ciprofloxacina e de 100 µg/L de nistatina. Preparada a solução, as porções seccionadas

da região apical das algas, foram incubadas em câmara de germinação com

fotoperíodo de 16h de luz e 08h escuro e com temperatura de 25 ± 2oC, por um período

de aproximadamente 24h.

Após o período estabelecido as algas imersas na solução de

ciprofloxacina + nistatina, foram lavadas com água do mar estéril, por três vezes, e

seguiram para a segunda fase da esterilização que consiste em imergir as plantas em

uma solução de iopovidona (1%) numa concentração de 1:10 em água do mar estéril.

As plantas permaneceram nessa solução por 10min., sendo em seguida lavadas com

água do mar estéril, por três vezes e finalmente foram para a última etapa da

esterilização, na qual as plantas foram colocadas em uma solução de hipoclorito de

sódio (0,5%) e água do mar estéril por 10seg. Novamente houve uma lavagem com

água do mar estéril, por cinco vezes, para a retirada do excesso da solução. Todo esse

procedimento foi realizado no interior da câmara de fluxo laminar.

Com o intuito de obter resultados consistentes com relação à esterilização,

foram inoculadas 10 placas de Petri sem passarem por qualquer processo de

esterilização. Foi utilizada uma placa de cada tratamento, para servir de controle com

relação à esterilização.

3.5. Preparação e Incubação dos Explantes

Os explantes foram retirados das algas que passaram pelo processo de

esterilização (Figura 08).
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Figura 08: Retirada dos explantes assépticos para cultivo, no

interior da câmara de fluxo laminar.

Foram seccionados explantes com aproximadamente 04 mm de espessura,

com o auxílio de pinças e bisturis anteriormente esterilizados em estufa de esterilização

e flambados. Em cada placa foram inoculados 06 explantes (Figura 09). Ao final cada

tratamento foi composto por 18 explantes axênicos. O experimento foi conduzido em

triplicata, onde ao final foram inoculadas 30 placas de Petri, as quais seguiram o

delineamento experimental descrito anteriormente.

Ao final, as placas foram incubadas em câmara de germinação com

fotoperíodo de 16h luz e 08h escuro e com temperatura de 25 ± 2oC por um período de

aproximadamente 02 meses.

Os dados foram submetidos a uma análise de contingência, usando-se o

Quiquadrado (χ2), para verificar a ocorrência de diferenças significativas entre os

tratamentos com diferentes níveis de ágar na indução de calos e na sua posterior

regeneração.
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Figura 09: Explantes inoculados em placas de Petri

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Quarentena das matrizes

O processo de aclimatação das matrizes mostrou-se satisfatório para o

tratamento utilizado, haja vista que não foram observadas mortalidades durante a

permanência das algas no ambiente controlado do laboratório.

Segundo Israel et al. (1999) crescimentos de algas da espécie Gracilaria

tenuistipitata em condições de laboratório são influenciados por três variáveis a serem

consideradas, temperatura (20-30oC), salinidade (20, 30 ou 39‰) e pH (6,5; 7,0; 8,0 ou

≥9,0).

4.2. Esterilização

Para que se efetive o sucesso da cultura de tecidos, os procedimentos de

obtenção de culturas axênicas é ponto crucial, pois como se trata de meios de cultura

qualquer forma de agente contaminante irá obter condições físicas e químicas para
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crescer e se desenvolver. Teremos como conseqüência, então, todo o

comprometimento da cultura, tornando-a inviável.

As contaminações ocorrem devido à presença de bactérias e fungos, o

que pode gerar altas taxas de contaminação.

O tratamento utilizado mostrou-se eficiente a partir do momento em que

após um período de 02 meses, apenas 01 placa apresentou contaminação por fungos.

Ou seja, 96,7% das placas de Petri inoculadas apresentaram explantes livres de

contaminação;

Com relação às placas inoculadas, que não sofreram processo de

esterilização, as mesmas apresentaram contaminações elevadas por fungos, em

apenas quatro dias após a sua incubação (Figura 10).

Figura 10: Contaminação por fungos em placas que não

sofreram esterilização

Esses resultados se assemelham aos conseguidos por Bravin et al.

(2006), em que seu tratamento com hipoclorito de sódio na concentração de 0,5% e



40

com um tempo de imersão de 10seg., alcançou a média de 83,3% de explantes

axênicos.

Yokoya e Handro (1996) obtiveram melhores resultados com a utilização

de ciprofloxacina (5µg/L) e nistatina (100µg/L), tornando-se um protocolo indispensável

para seus estudos de cultura de tecidos em Grateloupia dichotoma.

Com relação à utilização da iodopovidona como veículo de esterilização,

Xue-wu e Gordon (1987), constataram sua eficiência para obtenção de culturas

assépticas de espécies de Pterocladia e Porphyra, quando utilizaram uma concentração

de de 1% de betadina (=iodopovidona a 10%).

4.3. Efeitos dos tipos e concentrações dos reguladores de crescimento vegetal

(PGR´s) e percentuais de ágar, na indução a formação de calos e regenerações

em Gracilaria birdiae.

Foram observadas formação de calos e regenerações indiretas, com

aproximadamente 50 dias após a incubação dos explantes. Segundo Guerra e Nodari

(2006), regeneração indireta (organogênese indireta) diz respeito à indução e formação

de novos eixos caulinares, originados a partir de tecido não-organizado (calo) oriundos

de explantes de diferentes origens.

Diversos autores obtiveram resultados com a formação de calos entre 03 e

06 semanas de cultivo. Quando observamos experimentos relacionados à regeneração

indireta, os autores pesquisados indicam que esse processo de regeneração dos calos

formados ocorre, geralmente, após 06 semanas de cultivo (Xue-wu e Gordon, 1987;

Robaina et al., 1990; Dawes et al., 1993; Kawashima e Tokuda, 1990; Huang e Fujita,

1997; Yokoya et al., 1993; Yokoya e Handro, 1996; Yokoya et al, 1999; Yokoya, 2000;

Yokoya e Handro, 2002; Yokoya et al. 2004, Bravin et al., 2006).

Segundo Yokoya (2000) o tempo entre a formação de calos e o processo de

regeneração, em cultivos de Gracilaria tenuifrons, totalizou 105 dias.

Quando analisamos os resultados desse experimento, o surgimento de

regenerações indiretas com 50 dias de cultivo demonstra que as condições ofertadas

mostraram-se satisfatórias e adequadas para a pesquisa em questão.
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4.2.1. Tratamento Controle

Foi observado que houve a maior formação de calos (Tabela 01),

principalmente nos controles que continham uma porcentagem de 0,8% de ágar (Figura

11 a, b e c; Figura 12 a, b e c), na composição do meio de cultura. O total de calos

formados no tratamento controle com o percentual de ágar a 0,8%, foi de 07 calos nos

18 explantes inoculados. Com relação às regenerações indiretas, o controle com o

percentual de 0,8% de ágar, apresentou um total de 05 regenerações.

Figura 11 a, b e c: Fo

porcentagem ágar de 0,8%.

A B
rmação de calos nos tratamentos controles, com

C
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Figura 12 a, b e c: Detalhe dos calos (a e b) e regenerações indiretas (c),

formados nos tratamentos controles, com porcentagem de ágar de 0,8%

Tabela 01: Resultados obtidos para o Tratamento Controle, com níveis de ágar a 0,8%.

Tratamento Controle II: Agar 0,8 %

Número de
Calos/Explante

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explante

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 4 4 1 5 5
2 0 0 2 0 0
3 1 3 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 07 Total 05

Total Geral 12

Quando analisamos o tratamento controle com o percentual de ágar de 0,5%

(Figura 13 a, b e c), podemos constatar que a formação de calos, foi baixa (Tabela 02).

A

B

C

A
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No total foram formados apenas 03 calos, nos 18 explantes inoculados. Com relação às

regenerações indiretas, não foi constatada essa ocorrência ao final do experimento.

Figuras 13 a e b: Tratamentos controle com percentual de ágar de 0,5%

Tabela 02: Resultados obtidos em Tratamento Controle com níveis de ágar em 0,5%

Tratamento Controle I: Agar 0,5 %

Número de
Calos/Explante

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explante

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 3 3 1 0 0
2 0 0 2 0 0
3 0 0 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 03 Total 00
Total Geral 03

Bravin et al. (2006), utilizando concentrações de ágar de 0,8% e 1,0%,

obtiveram maiores taxas de formação de calos, 4,6 e 5,3 calos por explantes,

respectivamente.

A

BA
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Segundo Robaina et al. (1990) a quantidade de ágar no meio de cultura tem

uma correlação positiva na porcentagem de formação de calos e uma correlação

negativa na regeneração de brotos.

De acordo com Pollne-Fuller e Gibor (1987), a presença de ágar em baixas

concentrações no meio de cultura não possibilita a formação de calos.

Estudos realizados por Ramlov (2007), indicaram que concentrações de ágar

em torno de 0,7% apresentaram-se ótimas para a formação de calos intermediários de

de Gracilaria domingensis.

4.2.2. Tratamento AIA (0,5 mg/L) e ágar (0,5%)

Foi observado que nesse tratamento houve apenas a formação de calos

(Tabela 03) num total de 10 calos em 18 explantes inoculados.

Tabela 03: Resultados obtidos em tratamento com a utilização de AIA em concentração

de 0,5 mg/L e níveis de ágar em 0,5%.

Tratamento III : AIA 0,5 mg/L (agar 0,5%)

Número de
Calos/Explantes

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explantes

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 7 7 1 0 0
2 0 0 2 0 0
3 1 3 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 10 Total 00

Total Geral 10

O resultado ainda nos mostra que a divisão e conseqüentemente

crescimento celular (Figura 14), continuaram a ocorrer indicando que os macros e

micronutrientes presentes no meio de cultura supriram as necessidades nutricionais dos

explantes, possibilitando esse processo de desenvolvimento celular.
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Figura 14: Formação e divisão celular em explantes com tratamento AIA (0,5

mg/L) e ágar (0,5%) a: células de região cortical, b: células centrais.

Podemos observar uma mudança gradual de pequenas células na região

cortical (Figura 14a) para células maiores na medula central (Figura 14b). O córtex

consiste em uma ou duas camadas de células pigmentadas. As células corticais são

inicialmente uninucleadas, mas comumente tornam-se multinucleadas (Fredericq e

Hommersand, 1989).

.
4.2.3. Tratamento AIA (0,5 mg/L) e ágar (0,8%)

Após dois meses de incubação os explantes apresentaram altas taxas de

formação de calos (Figura 15) e o início do processo de regeneração indireta dos

mesmos (Figura 16 a, b, c e d).

Com relação à formação de calos (Tabela 04), foram observadas 08

formações. Quando analisamos as regenerações indiretas, dos 18 explantes incubados,

06 apresentaram essa regeneração.

B

A
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Figura 15: Calos formados por explantes, no tratamento com AIA (0,5 mg/L) e ágar

(0,8%)

Tabela 04: Resultados obtidos em tratamento utilizando AIA em concentrações de 0,5

mg/L e em níveis de ágar de 0,8%

Tratamento IV: AIA 0,5 mg/L (ágar 0,8 %)

Número de
Calos/Expalntes

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explantes

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 5 5 1 2 2
2 0 0 2 2 4
3 1 3 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 08 Total 06
Total Geral 14

Segundo Yokoya (2000), em espécies de Gracialiares a origem dos calos e

sua posição no explante poderão influenciar no seu potencial de regeneração. Segundo

a autora, a regeneração foi observada em calos de Gracilaria tenuifrons os quais foram

originados de células apicais e células corticais localizadas na região apical do

explante.
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Figuras 16 a, b, c e d: E
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4.2.4. Tratamento AIA (0,8 mg/L) e ágar (0,5%)

Apesar do aumento da concentração do regulador de crescimento a

formação de calos (Figura 17) permaneceu estável. No entanto podemos observar que

houve uma maior quantidade de calos por explantes (Tabela 05), com relação ao

tratamento anterior. Ao analisarmos as regenerações indiretas, observamos que nesse

tratamento houve a única ocorrência, de todos os tratamentos que utilizaram

percentuais de ágar de 0,5%.

Figura 17: Formação de calos em explantes, com tratamento AIA (0,8 mg/L) e

ágar (0,5%)

Tabela 05: Resultados obtidos em tratamento com AIA, com concentração de 0,8 mg/L,

e em níveis de ágar de 0,5%

Tratamento V: AIA 0,8 mg/L (ágar 0,5 %)

Número de
Calos/Expalntes

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explantes

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 4 4 1 1 1
2 2 4 2 1 2
3 0 0 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 08 Total 03

Total Geral 11
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4.2.5. Tratamento AIA (0,8 mg/L) e ágar (0,8%)

Com relação ao tratamento anterior, os resultados (Tabela 06) indicaram que

houve uma maior formação de calos (Figura 18 a e b), por explante.

O início de regeneração por explante (Figura 19 a, b e c), também mostrou a

mesma tendência.

Figura 18: Formação de calos no tratamento AIA (0,8 mg/L) e ágar (0,8%)

Tabela 06: Resultados obtidos em tratamento com AIA na concentração de 0,8 mg/L e

em níveis de ágar de 0,8%.

Tratamento VI : AIA 0,8 mg/L (agar 0,8%)

Número de
Calos/Explantes

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explantes

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 2 2 1 2 2
2 2 4 2 2 4
3 1 3 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 09 Total 06

Total Geral 15

A B
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Figura 19: Início de regeneração em explantes submetidos ao tratamento AIA (0,8

mg;L) e ágar (0,8%)

Os resultados obtidos indicam que a concentração de ágar no meio de

cultura contribuiu para uma maior formação de calos por explantes, bem como para o

início de regeneração indireta dos mesmos.

Segundo Bravin et al. (2006), concentrações de ágar de 1,0%, 0,8%, 0,6% e

0,4% deram origem a material algáceo, oriundo de regeneração indireta, com 7,4g;

6,1g; 4,3g e 2,8g. Isso indica uma relação direta entre a concentração de ágar presente

no meio de cultura e o percentual de indução de regeneração indireta.

A B

C
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4.2.6. Tratamento AIA:BAP (1:5 mg/L) e ágar (0,5%)

Os resultados (Tabela 07) indicaram uma alta formação de calos por

explantes (Figura 20) e não houve início de regeneração indireta. Podemos observar as

células do córtex e da região medular em ativo processo de desenvolvimento (Figura

21), sendo que as células da região cortical apresentam um maior desenvolvimento.

Figura 20: Formação de calos em explantes com tratamento AIA:BAP (1:5 mg/L) e

ágar 0,5%

Tabela 07: Resultados obtidos em tratamento com combinação de AIA:BAP, na

concentração 1:5 mg/L e em níveis de ágar de 0,5%.

Tratamento VII: AIA:BAP (1:5 mg/L) ágar 0,5 %

Número de
Calos/Explante

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explante

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 8 8 1 0 0
2 1 2 2 0 0
3 1 3 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 13 Total 00
Total Geral 13
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Figura 21: Observação do desenvolvimento celular de explantes com tratamento

AIA:BAP (1:5 mg/L) e ágar (0,5%).

Segundo Yokoya (2000), o BAP tem um forte efeito estimulante no

processo de regeneração de Gracilariopsis tenuifrons. Sendo que, a regeneração direta

é estimulada por uma concentração AIA: BAP, de 1:5 mg/L e de forma indireta com

altas concentrações de BAP. No entanto nesse tratamento não foram observadas essas

condições acima citadas

4.2.7. Tratamento AIA:BAP (1:5 mg/L) e ágar (0,8%)

Novamente foi observada (Tabela 08) uma alta formação de calos, por

explantes (Figura 22) e início de regeneração indireta (Figura 23 a e b ) dos mesmos
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Tabela 08: Resultados obtidos em tratamento com combinação de AIA:BAP na

concentração de 1:5 mg/L e em níveis de ágar de 0,8%.

Tratamento VIII: AIA:BAP (1:5 mg/L) ágar 0,8 %

Número de
Calos/Explante

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explante

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 5 5 1 2 2
2 1 2 2 0 0
3 1 3 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 10 Total 02

Total Geral 12

Novamente o diferencial diz respeito à concentração de ágar no meio de

cultura.

A quantidade de ágar no meio de cultura, não está envolvida somente na

indução a formação de calos (Pollne-Fuller e Gibor, 1987), mas, de fato, no

desenvolvimento de estruturas desorganizadas (calos) a partir de estruturas

organizadas (explantes).

Figura 22: a: Formação de calos em tratamento AIA:BAP (1:5 mg/L) e ágar (0,8%).

b: Detalhe do calo.

A
B
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Figura 23: Início de regeneração em explantes com tratamento AIA:BAP (1:5

mg/L) e ágar (0,8%)

4.2.8. Tratamento AIA:BAP (5:1mg/L) e ágar (0,5%)

Observamos apenas a formação de calos (Figura 24) nesse tratamento

(Tabela 09). Não houve indícios de início de regeneração. No entanto o número de

calos por explantes, apresentou-se bastante significativo.

Tabela 09: Resultados obtidos em tratamento com combinação de AIA:BAP na

concentração de 5:1 mg/L e em níveis de ágar de 0,5%.

Tratamento IX : AIA :BAP (5:1 mg/L) ágar 0,5%

Número de
Calos/Explante

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
indireta/Explante

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 3 3 1 0 0
2 1 2 2 0 0
3 2 6 3 0 0
4 0 0 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 11 Total 00

Total Geral 11

A
B
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Figura 24: Formação de calos em explantes com tratamento AIA:BAP (5:1 mg/L) e

ágar (0,5%)

4.2.9 Tratamento AIA:BAP (5:1 mg/L) e ágar (0,8%)

A formação de calos por explante (Tabela 10), apresentou a mesma

tendência dos tratamentos anteriores.

Tabela 10: Resultados obtidos em tratamento com combinação de AIA:BAP na

concentração de 5:1 mg/L e em níveis de ágar de 0,8%

Tratamento X : AIA :BAP (5:1 mg/L) ágar 0,8%

Número de
Calos/Explante

Número
de

Explantes

Quantidades
de Calos

Regeneração
Indireta/Explante

Número
de

Explantes

Quantidade
de

Regenerações
1 8 8 1 2 2
2 1 2 2 0 0
3 0 0 3 0 0
4 1 4 4 0 0
5 0 0 5 0 0
Total 14 Total 02

Total Geral 16
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Nesse tratamento observamos o início de regeneração dos calos (Figura 25

a, b e c), o que corrobora a importância da concentração do ágar para o

desenvolvimento e regeneração de calos.

Figura 25: Início de regeneração dos calos de explantes com tratamento AIA:BAP

(5:1 mg/L) e agar (0,8%).

Há uma indicação clara de uma relação diretamente proporcional entre

concentração de ágar e o número de calos formados e sua regeneração indireta.

Podemos comparar esses resultados com os obtidos por Chondrus crispus

(Chen & Taylor 1978), Gracilaria verrucosa (Kaczyna & Megnet 1993), Grateloupia

doryphora (Garcia-Jimenez et al. 1998) e Gelidiella acerosa (Kumar et al. 2004) que

apresentaram a maior taxa de formação de calos na concentração de 0,8% de ágar.

A B

C
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Estudos realizados por Bravin et al. (2006), para a determinação das

concentrações de ágar ideais para a formação de calos e regeneração de segmentos

apicais de Hypnea musciformis, indicaram que concentrações de 0,8% e 1,0% de ágar

induziram as maiores taxas de formação de calos (4,6 e 5,3 calos por explante,

respectivamente)

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Realizados os experimentos, verificou-se a ausência de regenerações em

alguns níveis de ágar, impossibilitando a aplicação de teste para verificar a existência

de diferença significativa entre os níveis pesquisados, em relação à presença de

regeneração. Para efeito estatístico, decidiu-se, então, agregar calos e regenerações

de forma conjunta, como eventos, e levar em conta somente a variação nos níveis de

ágar.

Os dados são mostrados na tabela a seguir.

Tabela 11: Freqüências observadas de calos e regenerações, segundo o nível de ágar.

Formações Ágar 0,5% Ágar 0,8% Total

Calos 45 (A) 48 (B) 93

Regenerações 03 (C) 21 (D) 24

Total 48 69 117 (N)

Observa-se que existe uma relação direta nos dois elementos estudados, em

relação ao nível de ágar. Ou seja, a incidência de eventos (calos + regenerações)

aumenta à medida que os níveis de ágar aumentam. A pergunta que deve ser

respondida é se essa relação é estatisticamente significativa. A resposta será dada por

meio de uma análise de contingência, usando-se o Quiquadrado (χ2). Serão, portanto,

testadas as hipóteses:
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Ho: não existe relação significativa entre a incidência de calos e regenerações em

relação aos níveis de ágar estudados.

H1: existe relação significativa entre a incidência de calos e regenerações em relação

aos níveis de ágar estudados.

Fixou-se o nível de α= 5%.

A fórmula para se calcular χ2 numa tabela de contingência 2x2, segundo McNemar

(1969, p. 256) é dada por:

χ2 = N(BC – AD)2 / (A + B) (C + D) (A + C) (D + B)

Em que o χ2 encontrado foi:

                         χ2 = 10,15

Os graus de liberdade são dados por v = (2 -1) (2-1) = 1. Com α= 5% e v =

1, o χ2 crítico dado pelas tabelas de distribuição do quiquadrado é igual a 3,84. Isso

significa dizer que o χ2 calculado (10,15) caiu dentro da zona de certeza de H1. Logo a

hipótese H1 é verdadeira, isto é, a relação observada é estatisticamente significativa.

Em outras palavras, a elevação dos níveis de ágar de 0,5% para 0,8% produziu

mudanças significativas na formação de calos e no aumento de regenerações.
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6. CONCLUSÕES

Foram obtidas culturas de Gracilaria birdiae livres de contaminações através

de aplicação de ciprofloxacina e nistatina, para o combate de bactérias e fungos,

respectivamente. Lavagens com iodopovidona e hipoclorito de sódio complementaram

o processo de esterilização dos explantes, permitindo a adoção de um protocolo de

obtenção de culturas assépticas, visando à continuação dos estudos de cultura de

tecidos in vitro de Gracilaria birdiae. Com esse processo de esterilização obtivemos

96,7% de explantes livres de contaminação.

O período de tempo decorrente para o surgimento de calos e processos de

regeneração de aproximadamente 50 dias após a incubação dos explantes,

apresentou-se dentro dos padrões normalmente aceitos em protocolos de cultivo

utilizados por diversos autores (Xue-wu e Gordon, 1987; Robaina et al., 1990; Dawes et

al., 1993; Kawashima e Tokuda, 1990; Huang e Fujita, 1997; Yokoya et al., 1993;

Yokoya e Handro, 1996; Yokoya et al, 1999; Yokoya, 2000; Yokoya e Handro, 2002;

Yokoya et al. 2004, Bravin et al., 2006).

O meio de cultura ASP 12 modificado, utilizado, mostrou-se propício para a

cultura de tecidos in vitro, haja vista que em todos os tratamentos, ao menos, foi

constatada atividade celular. Isso nos leva a concluir que o suprimento de macro e

micronutrientes, presentes no meio utilizado, foram satisfatórios para a manutenção

dessa atividade celular.

Em geral o aumento da concentração de ágar no meio de cultura, promoveu

uma maior formação de calos e a regeneração indireta dos mesmos Nos tratamentos

em que a concentração de ágar foi de 0,5%, a quantidade de calos formados foi baixa e

em apenas um tratamento houve a regeneração indireta desses calos. Com relação aos

explantes inoculados em placas cujos tratamentos utilizaram uma concentração de ágar

de 0,8%, apresentaram uma maior formação de calos e regerações por explantes.

Trabalhos de diversos autores corroboram com os resultados obtidos neste estudo

(Bravin et al. 2006; Kaczyna & Megnet 1993; Garcia-Jimenez et al. 1998; Kumar et al.

2004)
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Em se tratando dos Reguladores de Crescimento (PGRs), a utilização do

ácido indolacético (AIA) foi mais significativa no tratamento em que a concentração de

0,8 mg/L e a utilização de ágar em uma concentração de 0,8%, no meio de cultura,

foram utilizadas. Quando o AIA é adicionado ao meio de cultura, há um aumento na

quantidade de auxina interna que acaba promovendo o crescimento. Essas

observações também podem estar relacionadas aos efeitos estimulantes do AIA sobre

os processos de divisão e expansão celular (Ramlov, 2007).

Quando aplicamos o AIA, juntamente com o BAP, observamos um

significativo aumento na quantidade de calos e do número de calos por explante. As

duas concentrações utilizadas apresentaram-se similares entre si. Com relação aos

processos de regeneração indireta, a utilização do AIA:BAP, não foi eficiente.

Por fim, concluímos que a obteção de estudos de cultura de tecido in vitro de

Gracilaria birdiae apresentam um grande potencial para futuros estudos visando

completar o ciclo de vida desta espécie, ou seja, desde a obtenção de mudas de algas

através da cultura de tecidos, in vitro, até sua produção em escala comercial em mar

aberto, seja para a reposição dos estoques naturais, seja para seu uso nas diversas

cadeias produtivas da indústria de macroalgas marinhas.
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