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PARASSEXUALIDADE E ELETROFUSÃO EM Aspergillus niger 

RESUMO 

E:s:t.e 

Aut.or: VITOR WARWAR 

Orient.ador: PROF. DR. JOÃO LÚCIO AZEVEDO 

trabalho t.eve como objetivo a

avaliação de diferentes metodologias: para a obt.encão de 

het.erocários do fungo filamentoso Asper-,gillus niger-, 

linhagens 10V10 e 391H6. Foram avaliadas a metodologia 

parassexual clássica, fusão química de prot.oplast.os e a 

elet.rofusão de prot.oplastos. Também foram avaliadas a 

capacidade de produção de ácido cí t.rico . das linhagens como 

t.ambém a at.i vidade celuloli t.ica. 

Primeiramente foram obtidos . mut.ant.es 

auxotróf'"icos· e morfológicos por indução através de luz 

ul traviolet.a. Procedeu-se então o cruzamento pela via 

parassexual clássica, por fusão de protoplastos com o 

auxílio de 

atividade 

polietileno 

celuloli tica 

glicol 

deu-se 

e por elet.rofusão. A 

através da digestão de 

papel de filt.ro por enzimas produzidas pelo fungo. A 

produção de ácido cítrico foi avaliada por titulacão do 

meio de f"e.rmentacão. 
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Os resultados demost.raram que a 

elet.rof"usão de prot.oplast.os foi a met...odolog:ia mais: 

covenient.e para a obt.encão de het.rocário:s; as linhagens 

apresentaram uma alt.a at.i vidade celuloli t.ica e pelo menos: 

a linha�em 10V10 demost.rou produzir ácido cí t...rico. 
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PARASEXUALITY AND . ELECTROFUSION IN Aspergillus niger 

Author: VITOR WARWAR 

ADVISER: PROF. DR. JOÃO LÚCIO AZEVEDO 

SUMMARY 

Difíerent. met.hodologies: t.o obt.ain 

het.erocaries: of Aspercillus niger were evaluat.ed. ln t.his: 

work were used t.wo industrial cit.ric acid producer 

st.rains: 10V10 and 391H6. The class:ical parassexual 

met.hodology, chemical fusion of prot.oplas:t..s and

elect..rofus:ion of prot.oplast..s were analyzed.. It. was

also evaluat.ed t.he abilit.y of cit.ric acid product.ion and 

cellulolyt.ic act.i vi t.y. 

First. o.r ali, auxot.rofic and morphological 

mut.ant.s were obt.ained by 

light.. Aft.er t.hese cresses 

prot.oplast. fusion wit.h 

elect.rofusion were done. The 

induct.ion wit.h 

via parasexual 

ul t.raviolet. 

cycle, 

polyet.ilen glicol and 

cellulolyt.ic . act.ivit.y was: 

dane by t.he digest.ion of :filt.er paper by t.he enzymes 

produced by t.he fungi. The ci t.ric acid product.ion, by i t.s 

t.urn, was evaluat.ed by t.i t.le of t.he ferment.at.ion media. 

The result.s show t.hat. t.he elect.rofusion of 
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prot.oplast.s was t.he rnos:t. sui t.able rnet.hodology t.o obt.ain 

het.erocaries; bot..h st.rains show a high cellulolyt..ic 

act.ivit.y and, not. unsll.l"'prisingly, t.he st.rain 10V10

:s:howed ci t..ric acid product.ion. 



1. Int.roducão.

A 

relacionados com 

part.ir 

saúde, 

dos anos 

aliment.acão, 

1 

80 os problemas 

f"orneciment.o de 

mat.éria prima, energia e despoluição do meio ambiente 

passaram a t.er um carát.er diferent.e. At.é hà poucos anos 

at.rás, t.ais: quet.ões: poderiam s:er equacionadas: a part.ir das 

tecnologias pré-exis:t.ent.es. 

A t.é o final dest.e século e:s:t.ima-s:e que a 

população mundial chegue a 6 bilhões: de pessoas:. Como 

consequência diret.a disso_, haverá um aument.o ainda maior 

� necessidades: humanas básicas: como, por 

aliment.acão e a preservação da qualidade da água. 

exemplo, a 

É nest.e cont.ext.o que se insere o papel 

da biot.ecnologia. Biot.ecnologia, segundo GYLLENBERH (1986) 

é_. em um sent.ido amplo, qualquer tecnologia que utilize 

organismos vivos (ou part.e deles) para fazer ou modificar 

produt.os, melhorar plantas: e animais e desenvolver 
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microrganismos: para usos: e:s:pecí .f'icos:. A biotecnologia 

surge_. ent.ão, como um ins:trumento capaz de preencher as 

necessidades: da humanidade a part.ir de um maior 

aproveit.ament.o da grande variabilidade exist.ente no mundo 

vivo. É nes:t.a variabilidade que s:e encontra a única fonte 

verdadeiramente renovável de energia, a biomassa. 

Há 800 bilhões de toneladas de biomassa se 

apenas considerado o mat.erial veget.al seco. o

equivalente energético de t.oda essa biomassa é de cerca de 

3.10
22 

Joules, o que cor-responde às .atuais :r-ese:r-vas de 

combustí veis fósseis. 

Em todo o planeta, 73 bilhões de to.neladas 

de material vegetal seco são produzidos anualmente, o que 

equivalem a vinte vezes mais que t.oda a energia fóssil 

consumida pela humanidade ou 200 vezes mais a energia 

contida na aliment.ação dos: 4 bilhões de habi t.ant.e:s: da 

Terra <CHATIER & MÊRIAUX, 1980). De:s:t.es 73 bilhões de 

toneladas produzidas apenas 3,3 bilhões: são consumidas de 

alguma maneira pela humanidade .• grande part.e do rest.ante é 

consumida pelos mic:organismos CESTERBAUER, 1986). 

Esta biomassa de origem veget.al é

const.it.uí da por t.rês componentes básicos:: celulose {25 a 

50%), henúcelulose <20 a 40%) e lignina {10 a 35%). At.é o 

final da II Grande Guerra Mundial, eram produzidos na 

Europa e nos Est.ados Unidos.,. açucares como a glicose e 

pentase a part.ir do trat.ament.o destes compost.os 
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ligno-celulolí t.iocos por ácidos e altas temperat.uras. o

baixo p:r-e,ço do pet.:róleo no período pós-guerra fez com que 

esse processo se t.orna:s::s:e inviável economicament.e para a 

produção de açucares :f'erment.áveis. Além dis:so a hidrólise 

ácida da celulose permite um aproveit.ament.o de apenas: 60% 

do estimado t.eórico pos:s:í vel. 

A hidrólise enzimá t.ica é um outro processo 

de aproveitamento de materiais: ligno-celuloli tícos:. Neste 

processo há uma vant.agem,. segundo CUSKEY et alli {1982), 

de uma eficiência de conversão de 90%. 

A hidrólise enzimática permit.e que 

microrganismos não só part.icipem da conversão dest.a 

biomassa em açucares fermentáveis,. como t.ambém permit.e a 

ut.ilização dest.es açucares para a s:í nt.es:e de s:ubs:t.âncias 

como aminoácidos:, vitaminas, prot.eínas e ácidos orgânicos. 

A import.ância, ent.ão,. que assume os 

mic:ror-ganismos just.i:f'ic:am o est.udo de metodologias que 

permitam urna maior manipulação genética. 

o presente t.rabalho utilizando o fungo 

filamentoso Aspergillus niger, t.em como objetivo principal 

a avaliação de metodologias que aument.em a eficiência dos 

processos de hibridar;:ão e rec:ombinacão. 

Dentre as met.odologías ut.ílizadas destaca-se 

a elet.ro:f'usão. A elet.ro:f'usão tem permitido índices e 

combinações de :f'usão celular nunca ant.es obt.idos: .• t.ant.o em 

células: animais quant.o em células de origem veget.al. 
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o uso desta nova metodologia em fungos 

f'ilament.osos é ainda mui to re:s:tri ta. Mas com o aument.o 

cada vez maior do interesse e a maior importância assumida 

por est.es microrganismos faz com que técnicas como a da 

eletrofusão {rápida e eficiênte) tornem-se imprescindíveis. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Eletrof"usão 

A elet.rofusão é o processo pelo qual se 

obt.ém fusão de células através da indução de 

fí :s:icos a nível de hialoplasma e membrana. 

fenômenos 

Primeiramente 

as células s:ão submetidas a um campo elét.rico não uniforme, 

ou seja, com interis:idade variável no tempo e no espaço. 

Tal campo elétrico faz com que as células assumam uma 

configuração em "colar-de-cont.as" (pearl-chain) resultando 

em um íntimo cont.at.o célula a célula. A est.e fenômeno dá-se 

o nome de dielet.roforese CZIMMERMANN, 1982).

Após a obtenção da dielet.rof"orese as 

células_. são ent.ão, submetidas a um campo elétrico de alt.a 

intensidade e curt.a duracão provocando o colap�o 

membranas e a consequent.e fusão celular <ZIMMER.MANN, 1982 e 

SAUNDERS, 1984). 
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Exist.em_. além da elet.rofusão, out.ras 

met.odologias de fusão celular. Por exemplo exist.e a fusão 

celular induzida por vírus, descrit.a por POST & ALLISON 

(1973) mas :res:t.rit.a a células animais:. MARTINEZ-BAZENET et. 

alli (1988) descreveram a ocorrência de proteínas: 

indut.oras de fusão ent.re li posso mos e or-ganelas de 

Aspersgillus niger. 

BINDING et. alli (1988) descreveram 

met.odologia que ut.iliza gel de agarose como agent.e 

fusogênico em prot.oplas:t.os de plant.as. Os prot.oplast.os são 

simplesment.e semeados em meio de cult.ura e por cima é 

adicionada uma camada de gel de agarose. 

A fusão química de células e prot.oplast.os é, 

sem dúvida, a mais ut.ilizada e foi descri t.a primeirament.e 

por KAO & MICHA YLUCK {1974) e WALLIN et. alli {1974) que 

induziram a fusão de prot.oplas:t.os at.ravés: do uso de 

poliet.ileno glicol <PEG) em plant.as. Em fungos filament.osos 

o primeiro relat.o de fusão quimicament.e induzida foi feit.o

por ANNÉ & PEBERDI {1975). 

BATES (1983) E SAUDERS {1984) enumeram 

algumas vant.agens e desvant.agens da fusão celular induzida 

por campo elét.rico. Ent.re as vant.agens se des:t.acam: 

a) Todo o procedimento pode ser moni t.orado at.ravés da 

obser\.1acãc qo processo via 
. .

n11.cro:scop2a óptica.

facilita a definição de pa.r-âmet.ros;

b) A elet.rofusão não provoca uma grande queda 

I:s:t.o 

na 



7 

viabilidade das células ou prot.oplas:t.os:: como os 

agent.es:: fusogênicos químicos:: CHAYDU et. alli,1977); 

c) Foram observados: índices de fusão celular superiores a

80%, t.ant.o em prot.oplast.os:: de origem veget.al como em

células animais <ZIMMERMANN & SCHEURICH, 1981_; BATES et.

alli, 1983 e FINAZ, 1984);

d) Quando células são submet.idas: a elet.rof'usão apenas uma

porção rest.ri t.a da membrana é afetada. Nos processos em

que a f'usão ocorre at.ravés do uso de agent.es químicos

como PEG e Ca ++ t.oda & memb:r-ana é &f'et.ad& :r-es:ult.ando

numa maior perda de cont.eúdo celular e consequent.ement.e

em um decréscimo da viabilidade;

e) Os procediment.os de elet.rof'us::ão são mais rápidos que os

processos:: químicos, não durando mais: que micl:'osegundos.

�AR & COCKING (1987) definindo a 

importância da fusão de prot.oplast.os no est.udo da herança 

cit.oplasmát.ica, colocaram como import.ant.e o monit.orament.o 

das condições de fusão para se obt.er bons re:sult.ado:s nest.a 

área, uma vez que o monit.orament.o seria mui t.o dif í cil de 

ser obt.ido com fusão química de prot.oplast.os. 

As desvantagens da elet.rofusão seriam 

basicament.e duas: alt.o cust.o iní cial dos equipamentos 

envolvidos e a necessidade de um t.reinament.o específico de 

recursos hurrianos envolvidos. 

2.1.1. Eletrofusão em células vegetais 
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SENDA et. {1979) observaram pela_ 

primeira vez a fusão 

alli,. 

de prot.oplas:t.os de Rauwolfia 

serpentina var. Benthan e cevada. Com oau..�í lio de 

microelet.rodo:s:,. dois prot.oplast.os: f"oram colocados: em

cont.at.o. Em seg;uida um est.imulador elét.rico lig;ado aos 

microeletrodos emitiu um pulso elétrico com int.ensidade 

variando ent..re 5 e 12 µamp por 5 mse'1;. Foi observada a 

fusão ent.re as duas células veget.ais: embora não se t.enha 

régenerado o produto de fusão. 

ZIMMERMANN & SCHEURICH C1981a> apresent.aram 

pela primeira vez o fenômeno da dielet.roforese associado 

com o colapso das: membranas e a cons:equent.e fusão. Foram 

ut.ilizados prot..oplast.os de Vicia faba colet..ados 

por dielet.roforese Camplit.ude = 500 v ; frequência = 500 

kHz). A fusão deu-se a uma amplit.ude de 1,65 kv com a 

duração de BO µs:eg. Foi observado t.ambém que o processo de 

f"u:s:ão _celular se complet.a após 40 min da ocorrência do 

colapso de membrana. Foi t.ambém observado que os produtos 

de fusão eram formados pela fusão de 2 a 3 protoplast.os. 

ZIMMERMANN & SCHEURICH {1981b) observaram a 

ocorrência de eletrofusão em protoplast.os de mesófilo de 

Avena .s:ativa. Zea mays, Visgnia 

axillaris e Amaranthus cruentu.s. 

aconitifolia, Petunia 

BATES et. alli {1983) 

repet..ira.wn as mesmas técnicas e espec1e:s: utiliz2;.rla-s: por 

ZIMMERMANN & SCHEURICH {1981b) e observaram que a 

met.odolog;ia era alt.ament.e reproduzí vel embora t.enham 
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ut.ilizado equipamentos distint.os. Além de demost.rar a 

reprodutibilidade dos procedimentos de elet.rof'usão os 

autores conseguiram mant.er uma cultura de prot.oplast.os de 

Vignia aconitifolia e observar a regeneração da parede 

celular assim como divisão celular. 

VIENKEN et a1li <1981) demost.raram que 

prot.oplast.os e vacúolos provenient.es de dif'erentes espécies 

vegetais: e de diferent.es tecidos podem ser fundidos por 

elet.rof'usão. At.é ent.ão acredit.ava-se que havia uma grande 

incompat.ibilidade ent.re t.onoplastos e membrana plasmá t.ica. 

Foi também demo:s:t.rado que a visualização do processo de 

eletrof'usão {dielet.roforese e fusão) pode ser otimizada 

quando se adiciona ao meio de fusão subst.ancias como Ficoll 

ou Percoll. Est.as substâncias at.uam impedindo que os 

prot.oplast.os e vacúolos precipit.em ou flut.uem, 

di.f'icult.ando a visualizacão do processo. 

SALHANI et. alli <1982) observaram que à 

medida em que a condut.i vidade hidráulica da membrana 

aument.a e consequentement.e a condut.i vidade elét.rica do meio 

aument.a t.ambém, a integridade da membrana dos prot.oplast.os 

diminui. Os aut.ores, trabalhando com prot.oplast.os de Avena 

s:ativa e Vicia faba como modelo .• usaram pela primeira vez 

wna fase intermediária entre a dielet.ro:forese e a :fusão. 

Est.a fase de compressão;; é aquel:;:;, onde a 

int.ens:idade do campo elétrico é aumentada em 30% com a 

finalidade de aumentar a área de cont..at.o ent.re os 
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protoplastos. Ainda nest.e t.rabalho, SALHANI et. alli {1982) 

demo:s:t.raram através de dados experimentais e de um modelo 

matemático 

condut.i vidade 

que não 

hidráulica 

há 

da 

diferenças sig:nificat.i vas na 

membrana <Lp) quando as 

células são submetidas a intensidades: de campo elétrico 

semelhantes às int.ensidades ut.ilizadas nos processos de 

elet.rof'usão. Em out.ras palavras, as mudanças a nível de 

membranas não compromet.em irrevers:ivelment.e a es:t.rutura das 

mesmas. 

TEMPELAAR & JONES (1985) obt.iveram e 

regeneraram o at.é nível de calo, prot.oplast.os <erroneament.e 

denominado de prot.oblast.os pelos aut.ores) de Solanum 

brevidens e Nicotiana rustica. 

BATES & HASENKAMPF <1985) obt.iveram 6% de 

het.erocário:s: ent.re Nicotiana plumba,ginifolia e Nicotiana 

tabacum. Os parâmet.ros: ut.ilizados foram: dielet.roforese: 

75Dv
,. 

6001<:Hz; fusão: 2,5kV, 50µ:s:. 

o papel da membrana no processo de 

eletrof'usão de prot.oplast.os f'oi di:s:cut.ido por GLASER & 

DONATH <1987). Ut.ilizando prot.opast.os de Avena sativa e 

modificadores: de membrana como análog:os de lisolecit.ina, 

cardiolipina:,t.et.racaí na e out.ro:s:, os autores observaram 

que, quanto maior o dano a nível de membrana,. menor a 

eficiência do processo de elet.rofui:;:ão. MORIKA WA et. alli 

{1988) t.rabalhando com prot.oplast.os de Coptis japonica e 

Euphorbia millii,, definiram diversos parâmet.ros físicos: que 
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aíet.am a elet.rofusão. Ent.re eles se dest.acam: pot.encial 

osmótico, densidade de prot.oplast.os e o revest.iment.o da 

câmara de fusão com s:ubs:t.âncias hid.rofí licas. Tal 

revestiment.o impede que prot.oplast.os ou células: :fiquem 

aderidos: aos elet.rodos: ou paredes: da câmara de fusão. Es:t.a 

aderência é causada pela eletricidade estát.ica acumulada no 

material envolvido e pode causar perda de e.f'iciência no 

processo porque, uma vez aderidas:, as células dificilmente 

s:e solt.am. 

RECH et alli {1987) trabalhando com 

elet.roporacão de prot.oplast.os de Glicine canescens. Prumus 

avium. Prumu.s pseudocera.sus. Pyrus communis. Solanum 

dulcamara e Salanum viarum, observaram um aument.o da t.axa 

de divisão celular e de obt.enção de calos embora haja uma 

perda na viabilidade dos prot.oplast.os. Tal fat.o, t.ambém 

des:crit.o por CUTLER & SALEEM <1987) e GUPLA et. alli {1988) 

,é explicado pelo aument.o da permeabilidade da membrana 

celular aos macro e micro nut.rient.es: dos meios de cult.ura 

envolvidos. 

MORIKAWA et. alli {1987) obt.iveram produt.o:s: 

int.eres:pecí .f'icos regenerados:. Foram obtidos híbridos ent.re 

Nicatiana glauco {2n = 24) e Nicatiana langsdor ffii c2n =

18). A análise cit.ologica dest.es: híbridos: mostrou que o 

numero de cromossomos dos produtos de fusão variavam de 60 

a 66 {2n)_. o que indica ser um produt.o de fusão de t.rês 

células. Embora os: híbridos: obt.idos: fossem férteis, a 



12 

autofecundação não produziu sementes fert.eis. SMITH et. 

alli {1976) obtiveram os mesmos res:ult.ados que MORIKAWA et. 

alli {1987) embora tenham usado polietileno glicol como 

agent.e fusogênico e com uma menor eficiência no processo 

de hibridização. 

Também usando plantas do gênero Nicotiana, 

KAMATA & NAGATA (1987) desenvolveram um processo de 

enriqueciment.o de heterocários obtidos por elet.rofusão. 

Trata-se da cent..rifugacão da suspensão de células que foi 

submet.ida a elet..rofusão em um gradient..e de densidade. O 

gradient..e foi formado por uma solução de água do mar e 

Percoll Cconcent..ração variando de 25 a 10%). A água do mar 

é ut..ilizada nest..e caso como es:t.abilizador os:m6t..ico, uma vez 

que est..abilizadores como sacarose e :s:orbi t.ol não permi t.em a 

migração dos protoplast..os através do gradiente de 

densidade. Com, o uso do gradient.e � cerca de 70 a 80% dos 

het.erocários: foram isolados: da int.erfas:e 20-15% do 

gradiente de densidade. A :frequência de fusão variou ent.re 

5 e 10% e dest.a quantidade 50% acusou fusão ao nível 

nuclear. 

FISH et. alli {1988) obtiveram híbridos 

somáticos ent.re duas espécies diferentes do gênero Solanum.

SIHACHAKR et alli {1988) obtiveram t.ambém híbridos 

soui.át.icos ent.re Solanum melon,gena (beringela) e Solanum 

khasianum. Neste t..rabalho foi observado 30% de f"usão e 10% 

de regeneração de híbridos. 
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WALTON & BROWN {1988:) obt.iveram uma 

eficiência de 25% na elet.rofusão de prot.oplast.os: de 

Medicarpo sativa. Medicarpo scutellata e Medicarpo marina. 

Houve regeneração. 

CHAND et. alli <1988} acrescentaram ao meio 

de eletrofusão PEG. Isto tor_nou o processo mais 

eficient.e com a fusão chegando a 20%. 

DIAMIANI et alli {1988} relat.aram um 

experimento fat.orial com prot.aplast.o:s: de Medicago sativa 

L. e Medicago arborea L. Nes:t.e experimento foi t..est..ada

como causa de variação a fonte do prot..oplasto <mes:ofilo ou 

calo}, a int.ensidade de campo elétrico e a densidade de 

prot.oplasto. Es:t..es: t.rês fat.ores: mostraram ser altament.e 

s:ignificat..ivos no sucesso ou não da obtenção de híb:ridos. 

A interação entre origem do prot.oplasto e intensidade de 

campo elétrico também se mostrou s:ignificat.iva. Já a 

int.eracão entre origem e intensidade e entr-e densidade e 

intensidade não se rnost.raram significat.ivas. 

MORIKA WA et. alli {1988} trabalhando com a 

fusão intergenerica ent.re Coptis japonica e Euphorbia 

millii definiram que há t.rês fatores importante:s: a serem 

considerados: nos: processos de elet.rofus:ão. Primeiramente, 

o pot.encial os:mót..ico da câmara de fusão. Quant..o maior 

f'or o pot.encial osmótico da e.amara., menor os í nelices de 

fusão. Is:t.o porque o potencial osmótico é o responsável 

pela manutenção de uma flexibilização apropriada para a 
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membrana plasmá t.ica. Tal .flexibilização é import.ant.e para 

que ocorra uma grande área de cont.at.o ent.re as células na 

fase de dielet.roforese. 

Um out.ro fat.or considerado foi a densidade 

do meio de fusão. No e.aso especí fico das espécies 

estudadas foi verificado que a densidade ideal para a 

íormação de pares de células é de aproximadament.e 1,13 

3 
�/cm (densidade obt.ida at.r•avés da adicão de Per-coll). 

Nest.a densidade as células não flut.uam e nem precipi t.am, 

f'acilit.ando a dielét.roforese. 

Nos processos de f'usão envolvendo campos 

elét.rico:s: há uma t.êndencia das células em ficar 

elet.ricament.e aderidas aos eletrodos dificult.ando a sua 

remoção. E:s:t.e fenômeno t.ambém pode ser observado nas 

fusões: induzidas: por PEG, embora por out.ra propriedade. Tal 

fenômeno pode ser evit.ado revest.indo a câmara de 

elet.rofusão de sub:s:t.âncias: hidrofí lica:s: t.ai:s: como gel de 

poliacrilamida ou gelat.ina OfORIKAWA, 1988) 

2.1.2. Elet..ro:f'usão em células animais 

animais foi o 

o primeiro 

t.rabalho de 

registro de 

RICHITER et. 

elet.rof'usão em 

alli {1981). Os 

aut.ores usaram óvulos de P .... ru<-c-,..tr...,tu.s lividus (ouriço-

do-mar). Por observação visual_. det.ect.ou-se 60% de· fusão 

celular. Para isso os óvulos foram ant.es t.rat.ados com 
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pronase para remover a camada externa de vitelo. Os ovulos 

após serem fundidos não perderam a capacidade de serem 

íert.ilizados embora t.enham permanecidos vivos apenas por 

algumas clivagens. 

VIENJ....'EN & ZIMMERMANN (1982) descreveram uma 

metodologia para obt.enção de grandes: quantidades de 

células heterocarióticas. Nesta métodologia f'oi ensaiada a 

produção de hibridomas de rato, que é o produto de fusão 

ent.re linf"óci to:s: e mielóci tos capaz de produzir anticorpos 

monoclonais para um anti geno especifico pré-determinado. 

Basicamente o s:is:tema é composto por uma câmara de 

elet.rofusão a qual se ligam duas seringas. Em cada seringa 

há um t.ipo de célula diferente Clinf'ócit.os ou mielócit.os:). 

Primeiramente os: mielóci t.os são introduzidos na câmara e 

formam uma camada única de células. Logo após: são 

introduzidos os linfócitos que se ligam aos mielócitos. 

Tal trabalho supera a dificuldade que_. 

ocorre quando se deseja fundir células: de tamanhos e 

origem diferentes:. Nest.es: casos:, a probabilidade de se 

obter a combinação desejada de :fusão é de aproximadamente 

30 %., isto porque na etapa de alinhamento as: células: se 

arranjam de maneira aleatória, propiciando também fusão 

entre células: do mesmo t.ipo. Com o procedimento adotado 

por VIENKEN & Z!Mr.fE�M�NN (1982) coriseguiu-se entre 60 a 

70% de fusões entre núelócitos e linf'ócitos:. 

TEISSIÉ et alli {1982) obtiveram 
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het.erocários de f'ibroblast.os de rat.o at.ravés de um campo 

elét.rico de 1 kv/cm de duracão de 50 µs. Cerca de 20% das 

células submet.idas ao campo elét.rico t.inham dois núcleos. 

Os aut.ores ident.if'icaram 4 :f'at.ores: f'undament.ais para o 

sucesso dos procediment.os de elet.rof'usão: {i) magnit.ude do 

pulso, Cii) duração, (iii) número de pulsos e (iv) presença 

de magnésio .. 

LO et.. alli <1984) obtiveram células de .ratos 

híbridas que produziram 

quant,idades .razoáveis. 

FINAZ et. alii 

an_t.icorpos mono clonais em

{1984) :fundiram :fihroblast.os 

de hamst.er e rat.os a uma eficiência de 90%. A mesma fusão 

mas: utilizando poli Cet.ileno glicol), produziu 100 vezes 

menos células híbridas. Com o auxílio de marcadores 

enzimáticos e com anális� dos: cariót.ipos f"oi const.at.ado que 

70% dos produt.os de elet.rof'us:ão eram realment.e híbridos. 

PODESTÁ et. alli (1984) obt.i veram híbridos 

entre células de Leydig Cprodut.oras: de t.est.os:t.erona) e 

células da glândula adrenal Cprodut.oras de cort.icost.erona). 

Este híbrida, produzido por 9 pulsos quadrát.icos de . 3,75 

kv/cm de intensidade com 15 µs de duração cada um, 

apresent.ou produção t.ant.o de test.ost.erona quant.o 

cort.icost.erona. 

Com uma int.ens:idade de campo elétrico de 

1,0 kv/cm e duração de 1 a 250 µs, obteve-se 100% de :f'usão 

ent.re blastômeros de rat.o <KUBIAK & TARKOWSKI, 1985). 
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Cit.ologicament.e os produt.os de fusão foram definidos como 

t.et.raplóides. Tais células não conse�uiram desenvolver-se 

além da fase de blást.ula. 

OHNISHI et. alli (1987), fundindo células 

humanas e de rat.o:s: para a obt.encão de hibridomas 

produt.ore:s: de ant.icorpos: monoclonais, const.at.aram que a 

p1-..esenca de Ca z+ e Mg2+ no meio de elet.rofusão e -o 

t.rat.ament.o das células com pronas:e melhoram a produção de 

hibridomas. A presença também de lipo:s:somos: ou prot.eí nas 

hidrofóbicas melhoram as condicõe:s: de · obt.encão de 

hibridomas. O processo :s:e mos:t.rou dez vezes: mais: eficient.e 

que a :f"usão por PEG embora do total dos produtos de fusão, 

apenas 0,2 % demos:t.ras:s:em a produção de anticorpos:. 

TEISSIÉ & CONTE (1988) e TEISSIÉ & ROLS 

{1988) apresentaram um processo de obtencão de 

policariót.icas: ( at.é 12 n, células de ovário de Hamst.er) 

em culturas de baixa densidade celular. A elet.ro:f"us:ão é 

conduzida sobre um :f"luxo contínua do meio onde as células 

se multiplicam. Com o auxílio de suport.es a concent.ração 

celular aument.a e ocorre a :f"usão. 

Um est.udo comparando a eficiência de :fusão 

ent.re PEG e elet.rofus:ão de células humanas: para a produção 

de anticorpos monoclonais mostrou que a elet.ro:fusão chega a 

s:er 33 vezes mais e:f"iciênt.e que a fusão por PEG (KARSTEN 

et. alli, 1988). Além disso, :f"oi cons:t.at.ado um cresciment.o 

mais vigoroso dos hibridomas: eletro:f"undido:s:. 
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2.1.3. Elet.rof'"usão em f'ungos 

A primeira ocorrência de elet.rofusão de 

prot.oplast.os de fungos: foi veri:f"icada por WEBER et alli 

(1981) utilizando protoplasto:s: de Saccharomyces cerevisae. 

Os autores obtiveram uma f requência de f"u:s:ão 200 vezes 

maior que a fusão utilizando polietileno gli e ol (de 10 
5 

a 

4 
10 , MARAZ et. alli_. 1978). 

HALFMANN et alli <1983) promoveram pela 

primeira vez a elet.rofu:s:ão em :f"ungos: de maneira que :f"oi 

pos:s:í vel detectar a ocorrência ou não de fusão núclear .. 

Nest.e trabalho, :Coram utilizadas: linhagens haplóides e

auxotróf"icas de Saccharomyces cerevisae do mesmo t.ipo de 

reação sexual {mating type). Foram obtidos: dois t.ipos: 

diferentes de células. 

Primeiramente, foram obtidas células cujo 

fenótipo demonst.rava a ocorrência de wna recombinação a 

nível de ci t.oplasma, ou seja, plasmogamia {devido a

recombinação de marcas relacionadas: ao cit.oplasma). Tais 

células apre:s:ent.avam um t.amanho caract.erí stico de células 

haploídes. 

Em segundo lugar :foram obtidas células cujo 

indicava U.1'!".a constituição diplóide além de

f'ormarem esporos e apresentarem prot.ot.rof'ia a marcadores 

nucleares:. Todos estes fatos levaram os autores 
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concluir serem est.as células frut..o de uma fusão 

cit.oplasmát.ica seguida por uma fusão nuclear. A frequência 

de cariogamia demonst..rou ser dez vezes menor que a 

frequência de plasmogamia. 

Mét.odos convencionais de fusão {SOLINGEN & 

PLAAT, 1977) resultam em uma frequência de cariogamia 

várias vezes menor que os procediment..os que envolvem o uso 

da elet.rofusão. 

BERG et. a1li {1984) promoveram a fusão 

celular ent.re vá.rios organismos.Entre eles: Saccharomyces

cer-evisiae. S.lypolytica. Bacillus thurin,gensis. B. cereus 

e Hordeum vul,gare. Nest.e t.rabalho não :Coram recuperados 

híbridos, mas foram visualisadas as fusões demonstrando 

assim, a grande flexibilidade que o mét.odo permit.e. 

SCHNETTER & ZIMMERMANN et. a1li (1985) 

det.ect..ar-am que a adição de solucões milimol.ar-es de Mg
2+ 

e 

Oa 2 + aumentam em dez vezes o número de híbridos ent.re 

Saccharomyces cerevisiae,, 
muit.o provavelment.e por esses 

lons t..erem uma · pa:rt.icipação diret..a no mecanismo de 

recuperação da membrana. 

SONNENBERG & WESSELS {1987) observaram 

visualment.e que 30% dos prot.oplast.os do basidiomicet.o 

Schi:zophyllum 

elet.rofusão. 

commune 

Utilizando 

fundiam 

linhag;ens 

sob parâmet.ros de 

com deficiências 

nut..ricionais complement.ares: foi observada uma regeneração 

de 7% de colônias: het..erocariót.icas. 



20 

LYNCH et. alli {1989) promoveram a 

elet.rofusão ent.re prot.oplast.os de Asperc;illus nidulans e 

prot.oplast.os: de Ãpium graveolens L. Foi observado que_. 

embora as espécies: envolvidas sejam dist.ant.es: 

filog-enet.icament.e, ocorreu fusão com frequência de at.é 

100% e os híbridos: ent.re Asperc;illus nidulans e Apium 

graveolens apresent.aram uma alt.a t.axa de consumo de 02 

mesmo após 3 horas do processo de elet.rofus:ão. O aut.or 

dis:cut.e a possibilidade do uso de elet.rofusões: dest.a 

nat.ureza afim de que se obt.enha produtos: de interesse para 

es:t.udos fisiológicos_. além de ser um pos:sí vel mecanismo de 

t.ransferência de caract.erí st.icas g-enét.icas de fung-os para 

plantas. 

KATENKAMP et. alli <1989) obt.iveram híbridos 

ent.re prot.oplast.os de duas linhag-ens de Trichoderma reesei

que se complementavam em termos auxot.róficos. Os aut.ores 

obt.iveram recombinant.es: com relação às: marcas auxot.róficas 

e t.ambém com relação à repressão cat.abólica pela lact.ose. 

Es:t.e est.udo demon:s:t.rou também que exist.e uma relação ent.re 

o número e a int.ensidade dos pulsos elét.ricos para a fusão.

Foi comcluí do ser mais eficient.e vários pulsos de baixa 

int.ensidade do que um único pulso de alt.a int.ens:idade. 

Em fungos, plant.as:, bact.érias e t.ambém em 

animais é possível induzir um aument.o da permeabilidade 

celular quando as células são submet.idas 

elét.rico de alt.a intensidade. 

a um campo 
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Os t.ermo:s: elet.roporação, t.ran:s:fecc;:ão e 

elet.ropermeabilização são os encontrados: para denominar o 

aument.o da permeabilidade das células quando :submet.idas a 

um campo elétrico de alt,a int.ensidade e curt.a duração. O 

t.ermo, elet.roporação e:s:t.á diret.ament.e relacionado com a 

criação de um est.ado competente para a assim.ilação de 

moléculas de DNA exógeno pela célula, embora diversas 

subst.ãncias tenham sido int.roduzidas nos mais variados 

t.ipos de células através: da elet.roporação. 

NEUMANN et a1li

primeira vez a t.ransformac:ão 

(1982) l:'elat.aram 

genét.ica at.ravés: 

pela 

da 

permeabilização de células de rat.o por campo elét.rico. 

Alguns dos principais relat.os de 

elet.roporacão são: plant.as CRIGGS & BATES, 1986); 

bactérias CFRIDLER & WIRTH, 1988), protozoários CGIBSON et. 

alli, 1987) e em fungos:, como a obtida em Saccharomyces 

cer-evisae e Yar-r-owia lipolitica em que se obteve 10
7 

t.ransformant.es: por µg de DNA CMEILHOC et alli, 1990) 

2.1.4. Cosider-ações t.eór-icas 

2.1.4.1. A membrana do ponto de vista eletrônico 

plasmá t.ica 

Capaci tores 

Da pont:..o de vi:s:t..a elet.rôriico a merrabra. .... ...a 

pode ser considerada 

são dispos:i t.i vos que 

como um 

armazenam 

capaci t.or. 

energia 
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elét.rica. A Figura 1 ilust..ra a membrana plasmá t..ica como um 

capacit..oJ:>. 

... 

.,. 

a .,. b 
.,. 

.,. 

.,. 

Figura 1. Esquema da membrana plasmát.ica do pont.o de vis:t.a 

eleft.J:>ônico. Onde• a. e b são espaço int.ra e ext.ra celular; .,. 

e - represent.am os i ons ao redor da membrana; Ê é o campo 

elét.rico que se forma at.ravés da membrana quando est.a é 

submet.ida a uma diferença de pot.encial. 

Como qualquer out.ro mat.erial, a membrana se 

t.ornará polarizada na presença 

polarização ocorre porque há 

de um campo elét.rico. A 

formação de dipólos ou 

orient.acão dos dipólos permanent.es dent.J:>o das membranas e 

na solução elet.roli t.ica que a circunda CZIMMERMANN, 1982). 

A geração de dipólos dent.ro das: membranas 

faz com que haja primeirament.e uma separação int.racelular 

das cargas elét.ricas t.ransformando a própria célula em um 

dipólo. Em segundo lugar, a célula se t.ornando um dipólo 

irá exercer uma força em seu redor, at.raindo out.ros dipólos 

e formando com out.ras células uma · configuração do t.ipo 
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colar--de-cont.as::. Em out.ras palavras:, o fenômeno da 

dielet.roforese. 

2.1.4.2. Dielet.roforese <e.a.> 

Ao submeter células a um campo elétrico não 

homogêneo, a força do campo elétrico no lado da célula mais 

próximo ao ponto de maior int.ensidade de campo elétrico, é

maior que a força no lado oposto da célula. Como resultado 

desta relação de forcas, a célula move em direr;ão ao local 

de maior intensidade de campo elétrico. Ou seja, em uma 

câmara de eletr�fusão, as células mi�ram em direr;ão aos 

eletrodos, formando uma cadeia de células uma ao lado da 

outra {configuração em colar-de-contas ou

.. pearl-chain .. ).CHOFMANN & EVANS .• 1986). 

A equação da força dieletroforét.ica CF) 

Ceq;1) é a equação que governa o movimento e o alinhamento 

das células em um campo elét.rico não homogêneo Cou um campo 

elétrico alternado - C.A.> CBÜSCHL et alli, 1982> 

s 
F = r .  E grad E . e . 

E - E 
o 

e+ 2e 
o 

onde: r • raio da célula .·. r-
3 

� volume; 

e = co:n.st.ai,t.e dielét.rica da solução· 
o , 

e = constante dielétrica da célula; 

E = intensidade de campo elétrico; 

(1) 



24 

grad E = medida da · não homogeneidade do campo 

elét.rico. 

A eq. (1) permit.e realizar diversos 

coment.ários. Primeirament.e,. a const.ant.e dielét.rica da 

célula (e) diminui à medida em que a frequência do campo 

elét.rico aument.a. Quando a const.ant.e dielét.rica da célula é 

maior que a cons:t.ant.e d.ielét.rica da s:olucão (e ) E )_. 
o 

as 

células t.endem a migrar. para as regiões de maior campo 

elét..rico,. ou seja, próximas: dos: elet.rodos:. Se a cons:t.ant.e 

dielét.rica da célula for menor que a const.ant.e dielét.rica 

da solucão <e < e >, as células migrarão para regiões de 
o 

menor int.ensidade de campo elét.rico, ou seja, para a região 

. equidis:t.ant.e dos: elet.rodos:. 

dielét.ricas forem iguais: <e = 

Caso as duas 

E ),. não 
o 

haverá 

const.ant.es: 

forca agindo 

sobre as células e consequent.ement.e não haverá migração. 

Ist.o acont.ece se, por exemplo, houver um grande 

compromet.iment.o da membrana permi t.indo a mist.ura do 

mat.erial int.racelular com o mat.erial ext.racelular 

<solução}. É o que acorre em células: mart.as. A eq. 1 mos:t.ra 

t.ambém que, quant.o maior as: células
., menor a int.ensidade 

de campo elét.rico para a ocorrência. de dielet.roforese. 

Uma out.ra relação int.eress:ant.e é a eq.2 

CHOLFMANN & EVANS, 1986): 

L .... l" T . V . C . (2)
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Onde: t. • t.empo de colet.a Calinhament.o> Cs>; 

V • volt.agem <v>; 

C = concent.ração <células/mD 

r III raio da célula Cem); 

L = compriment.o do .. colar-de-cont.as" Cem>; 

Est.a relação indica que_. pelo menos ao nível 

t.e6rico_. quant.o maior a int.ensidade do campo elét.rico e o 

t.empo a que as células são submet.idas a est.e campo_. maior 

será o comp:riment.o da cadeia de células. A Figura 2 ilust.,ra 

a sequência de event.os no f"enêmeno da dielet.:rof"orese. 

Figur-a 2. Repr-esent.ação

dielét.rof"orese. 

diagramá t.ica 

eletrodos 

linhas de campc 

- células

do :f"enômeno da 
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São raros: os relat.os: em que não se usa como 

solução de elet.rofusão est.abilizadores: osmót.icos orgânicos 

,.como a sacarose e o sorbit.ol. Ist.o se deve ao f'at.o de que 

quant.o maior for a resist.ividade do meio, menor será o 

aqueciment.o do mesmo pelo efeit.o Joule. ZIMMERMANN et. alli 

{1985) relat.aram várias alt.ernat.i vas para o uso de meios 

elet.roli t.icos t.ais como sis:t.emas de refrigeração das 

câmaras de elet.rofus:ão ou o us:o de subs:t.âncias: que 

provoquem a dielet.rofores:e não pela at.ração dos dipólos, 

mas por fenômenos magnét.icos at.ravés da incorporação de 

part.í culas de Fe 
9 

O 
4 

pelas células CKRAMER et. alli, 1984). 

2.1.4.3. Colaps:o dielétrico da membrana <C.C.> 

O colapso dielét.rico da membrana é o passo 

fundament.al no processo de elet.rofusão. É nest.a et.apa em 

que as células, já just.apost.as pela dielet.rof'orese ou por 

algum agent.e quínúco como o poliet.ileno glicol, são 

submet.idas a um campo elét.r-ico de alt.a int.ensidade {kv) e 

cu:rt.a dur-ação Cµs). É por- est.e processo t.ambém que ocor-r-e a 

elet.roporação. 

Para que o colapso dielét.rico da membrana

seja um fenômeno aplicável aos procediment.os de elet.rofus:ão 

e elet.roporação, é fu.""ldament.al q-..ie a int.ensidade do cainpo 

elét.rico aplicado e o t.empo envolvido sejam de t.al 

amplit.ude que cause um colapso dielét.rico reversível 
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CZIMMERMANN & VIENKEN, 1982). Caso a int.ensidade do campo 

elét.rico exceda a int.ens:idade cri t.ica necessária para a 

volt.agem de colapso por um fat.or de 2 a 6 vezes, ou se o 

t.empo de exposição Ccompriment.o do pulso) for muit.o longo,. 

o fenômeno de colapso dielét.rico da membrana at.inge 

int.en:s:idade t.al que a reorganização física da membrana se 

t.orne impossível,. 
inviabilizando a célula. 

O efeit.o do campo elét.rico na membrana é a 

formação de poros, segundo ZIMMERMANN <1982) e ZIMMERMANN & 

VIENKEN,. (1982). Est.a explicação deve-se ao result.ado de 

diversos t.rabalhos dos aut.ores onde foi medida a

resist.ência elét.rica do meio int.ra e ext.ra celular após a 

ocorrência do 

ZIMMERMANN, 

colapso 

1980). Os 

dielét.rico 

poros 

da membrana CBENZ & 

aument.ariam, ent.ão, a 

permeabilidade celular a t.al pont.o, que permi t.iria o livre 

t.ransi t.o de í ons para dent.ro e para fora da célula. Tais 

poros seriam os responsáveis: pelo fenômeno de fusão 

propriament.e dit.o, uma vez que · ocorrendo em membranas de 

células adjacent.es, causariam a invaginação de mat.erial 

cit.oplas:mát.ico e consequent.ement.e a fusão celular. 

O aument.o da permeabilidade da membrana 

plasmát.ica de uma célula de um det.erminado t.amanho, é a 

respost.a ao aurnent.o da int.ensidade do campoelét.rico. . Pode 

ser explicada, ao menos t.eõricament.e, pela eq. 3 , 

desenvolvida por HOLZAPFEL et. alli (1982). 



1,6 . a . E 
e. 

. cos: cy (3) 

Onde V é a volt.agem em que ocorre o colapso clielét.rico; 
e 

a é o raio da célula; 

E é a intensidade crí t.ica de campo elétrico; e 
e 
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o/ é ângulo ent.re um sí t.io da membrana e as linhas de 

campo elétrico. 

A eq. 3 demonstra que qualquer lugar da 

membrana plasmática, cujo ângulo com as linhas de campo 

elétr-ico :f"ox-em maiox- que O Co/ • o
º

, coso/ • 1), so:f"x-ex-.á

menor ação do campo elétrico e, consequentement.e, haverá 

uma menor formação de poros. 

SUKHAREV (1989), t.rabalhando com 

fibroblast.os: de ratos:, ensaiou a possibilidade \ do campo 

elét.rico induzir a um est.ado fusogênico na célula que 

t.o:rnaria a célula p:ré-dispost.a a um processo de :íusão. Tal 

experimento deu-se com o uso de força cent.rí fuga para 

est.abelecer o contato ent.re as células e post.eriorment.e a 

aplicação de um pulso elét.rico de 2 a 3 kV/cm, 20-60 µs. E 

vice-versa, ou seja., a indução do colapso dielét.rico da 

membrana com a posterior cent.rifugaç:ão das células para se 

estabelecer o cont.at.o. 

Na lit.erat.ura não há explicação plausível 

sobre o que reaL-nent.e ocorre na meuibrana �1,,ando submetida a 

campo elét.rico para que haja a formação de poros:. Há apenas 

algumas: evidências CBENZ & ZIMMERMANN, 1981; ZIMMERMANN et. 
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alli,. 1982) sobre a existencia de movimentação de cargas 

dentro da membrana quando submetida a um campo elétrico 

2.1.4.4. Colapso dielét.rico 

Costa Ribeiro 

da anembrana. e o ECeit.o

Uma das pos:sí veis: explicações: sobI:-e o que 

realmente ocorre na membrana plasmática quando a submetemos 

a um campo elétrico de alta intensidade pode ser o inverso 

do Ef"eito Costa Ribeiro (TAVARES, 1988). 

o Ef"eito Cos:t.a Ribeiro CECR> pode ser 

simplesment.e definido como um rearranjo das cargas 

elét.ricas durante uma t.ransição de fase de uma subst.ância 

sem a aplicação de qualquer a�ente ext.erno. Est.e rear.ranjo 

produz um campo elétrico quando há mudança de est.ado sólido 

para liquido em um s:ist.ema dielétrico <RIBEIRO,. 1950). Um 

dielét.rico é uma substância que não conduz elet.ricidade, ou 

seja,. é um isolant.e CWATAGHIN., 1974) .. 

Uma das hip6t.eses: para o que ocor-re a nível 

de membrana plasmá t.ica quando :s:ubmet.ida a campo elét.rico 

seria o inverso do ECR; o campo elét.rico estaria induzindo 

uma mudança de est.ado f"í sico da membrana. A membrana no 

caso se comporta como um dielétrico., assim como a cera de 

carnaúba ut.ilizada por RIBEIRO Ci945) para àemonst.rar o 

fenômeno. 

Por meio de diversos e exaustivos 
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experimentos, RIBEIRO C194ED formulou as seguintes leis do 

efeit.o t.ermodielét.rico, agora denonúnado de Efeit.o Costa 

Ribeiro CECR): 

1) Lei das Int.ensidades

.. Em um proceso de solidificação que ocorra em uma t.axa

const.ant.e, a intensidade da corrente pr o duz ida CD é 

proporcional ao t.empo utilizado na mudança de .fase eq.C4): 

i = K dm/dt 
i 

onde K é a const.ante para um dado dielét.ro." 
i 

II) Lei das Cargas

(4) 

.. Se um :s:i:s:t.ema dielét.rico di:f"ásico passa de um e:s:t.ado de 

equilíbrio para um out.ro estado de equilíbrio, a carc;a 

elétrica t.otal CQ> associada com a mudança de massa de uma 

das :f"ases é proporcional a est.a mudança de massa eq.{5): 

2 
Q•f idt.• k (m - m ) 

l 2 2 t 

onde K é a const.ant.e para um dado dielét.rico. 
2 

IID A const.ant.e t.ermodielét.:I'ica 

(6) 

.. Em uma primeira ap:I'oximação., para o mesmo tipo de 

dielétrico, a. cor.st.airit.e K 
t 

valor K = K = K . " 
i 2 

A cons:tante 

K 
2 

t.em prat.icament..e 

t.ermodielét.rica Ck> 

o mesmo

é uma 
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const.ant.e física especifica, caract.erist.ica para cada t.ipo 

de dielét.ro. A Tabela 1 expressa det.erminados valores de K 

para algumas substâncias. 

Tabela 1 Con.st.ant.es t..ermo-dielét.ricas de diferent.es 

dielét.ricos. 

Dielét.:r-ico· k (10-PC/�) 

Naf"t.aleno 2,8 

Cêra de ouricurí 2.,3 

Cêra de carnaúba {pret.a) -0,3

Cêra de carnaúba {branca) -01'1 

Font.e:RIBEIROC1950) 

RIBEIRO {1954) obt.eve experiment.alment.e o 

inverso do fenômeno agora denominado de Efeit.o Cost..a 

Ribeiro. A t.al fenômeno o aut.or denominou de elet..ro-fusão, 

que aqui significa a fusão {mudança de est.ado fí s:ico) 

induzida por campo elét..rico. O aut.or aplicou uma diferença 

de pot.encial elét.rico ent..re os: elet.rodos: {placas:) de um 

capaci t.or aonde o dielétrico é part.e sólido e part.e 

liquido. Est.a diferença de pot.encial aplicada causou uma 

acent.uada modificação na t.axa de mudança de fase em um 

sistema difásico como est.e. 

Quando a diferença de pot.encial é aplicada 

enquanto está ocorrendo um processo de fusão, a taxa de 
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fusão do dielétrico é incrí velment.e acelerada. A medição da 

corrente elét.rica at.ravés: do capaci t.or {sistema eletrodos 

mais dielétrico) e o cálculo da energia dissipada como 

consequencia do efeit.o Joule, most.ra que esta energia 

dissipada em forma de efeit.o Joule é várias: cent.enas de 

vezes menor que o calor necessário para a fusão da massa de 

dielétrico observada. 

RIBEIRO {1950) expoe algumas das possíveis 

explicações para a ocorrência do fenômeno: 

i. Diferença na

e negativas

out.ra;

velocidade das cargas posi t.i vas 

na passagem de uma fase para 

ii. Diferença na adsorcão das cargas pos:it.ivas e

negat.i vas na interfase;

iii. Orientação das moléculas dipólos;

iv. Diferença nas: densidades eletrônicas 

(densidade cúbica de elét.rons dos át.omos) 

ent.re as fases sólida e liquida. 

De t.odas as possibilidades, o próprio 

RIBEIRO {1950) cita a Civ.> como a mais convincente por 

permitir um t.rat.amento teórico. 

ZIMMERMANN <1982) embora não demonst.rasse 

conhecimento do Efeit.o Cost.a Ribeiro, at.ribuiu os fenômenos 

que ocorrem na membrana plasmát.ica quando submetidas a 

campo elétrico a fatores como a orient.acão de dipólos Ciii.> 

e t.ambém a sat.uração da orient.acão dest.es dipólo:s: o que 
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levaria a um aument.o da permissividade {e) da membrana. 

2.2. P.l'oducão de ácido cít.rico 

2.2.1. Hist.ó.l'ico 

o ácido cítrico (Figura 3>, é um ácido 

t.ricarboxí lico que apresenta uma enorme gama de aplicações 

nos mais: díferent.es ramos: da indust.ria. 

Na indúst.ria de aliment.os: o ácido cí t.rico é 

ut.ilizado como preservante, inibidor de oxidação <pois: 

inibe enzima oxidativas) e ainda dá um agradável gost.o 

azedo a re:f':l'igerant.es. Na indúst.ria :f'armacêut.ica é 

ut.ilizado como produt.or de e:f'ervescência em conjunt.o com 

bicarbonato. É utilizado entre outros, na indústria 

sirderúgica Ct.rat.ament.o de met.ais>, na indúst.ria química 

<como component.e de sabões>e na indúst.ria t.ext.il <como 

fixador de corantes>.,KAPOOR (1984). 

Foi em 1784 que, pela primeira vez, o ácido 

cí t.rico C Figura 3) foi isolado de f'rut.as cítricas. Em .1893 

o ácido cítrico :f'oi identificado como um produt.o do 

met.abolismo de microrganismos, mais especificament.e em 

fungos do gênero Penicillium <PRESCOTT & DUNN, 1940) 

Eu1 1917 foi observado que o f"ungo

:filament.os:o Aspergillus niger produzia ácido cí t.rico Foi 

t.ambém nest.e mesmo ano, desenvolvido um meio de cultura que 
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possibilit.as:s:e a produção de ácido cí t.ricb por Aspercillus 

nicer. 

coo 

CH2 

UO - C - COOU 

1 
CH2 

. 1 
coou 

Figura 3 - Ácido Cí t.rico 

Em 1922 a It.ália produzia cerca de 90% das 

necessidades mundiais de ácido cítrico. Toda essa produção 

vinha precipit.ação de cit.rato de cálcio a partir de frutas 

cí t.ricas. 

Em 1923 surgem, nos Est.ados Unidos as 

primeiras iniciativas de produção de ácido cí t.rico a part.ir 

da .f'erment.ação de superfície por Aspersg:illus nicer. Após 

t.rês anos a produção de ácido cí t.rico na It.ália deixa de 

ser viável e os Est.ados Unidos conquist.am o mercado mundial 

<KAPOOR, 1984) 

Dados de 1979 <BLAIR & TIENTY> 1979) 

demost.raram que a produção mundial de ácido cí t.rico chega 

a 250.000 t.oneladas anuais em um mercado crescent.e. 

2.2.2 - Produção de ácido cítrico por A.:spergillus ni,g-er 
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Muitas das espécies: pe:I'tencentes ao gênero 

Aspercillu.s produzem ácido cítrico: A. niger, A. awamory, 

A. fonsecaeus, A. luchensis, A. 

flavus entre outros. Fora do 

encontram-se produtores nos 

wentii, 

gênero 

gêneros 

A. .saitoi, A. 

Aspercillus 

Penicillium, 

Trichoderma. Mucor. Ustulina, Botrytis. Ascohyta, Absidia, 

Taloromyces, Acremonium e Eupenicillium, entre out.ros 

CKAPOOR, 1984) 

Embor-a 

r-azoáveis 

t.odas es:t.as espécies produzam 

quant.idades de ácido cít.rico, at.ualment.e o 

Aspergillus niger cont.inua o mais ut.ilizado para est.e :fim. 

Os processos modernos de produção empregam cult.uras 

submersas {o que reduz o t.empo de fermentação>, ut.ilizam 

font.e:s: de carbono pouco di:s:pendio:s:as e meios com 

concentração cont.rolada de cli versos í ons. Tais condições 

permitem obt.er 90% em peso de ácido cí t.rico da sacarose 

CKUBICEK & RoHR, 1982). 

Em se trat.ando de f'ungos filament.osos 

pode-se af'irmar que o Aspergillus nicer é a espécie 

considerada como a mais promissora em termos de produção. 

Dentre os fat.ores que afetam a produção de ácido cí t.rico 

por A. niger, o:s:: mais importantes: são: acumulação de ácido 

cítrico, t.axa de cr-escime�t.o :t ser..si t.i vidade aos met.ais, 

resposta ao pH ácido, morfologia celular, capacidade em 

crescer na presença de fontes: de carbono alternat.ivas e 
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suscept.ibilidade a cont.arninant.es CBIGELIS, 1985). 

CIMERMAN et. alli {1982) observaram que os: 

conídios: de A. niger quando observados a nível de 

microscopia eletrônica apre:s::ent.avam di:ferenças quando a 

cí t.rico. linhagem era ou não produt.ora de ácido 

SÁNCHEZ-MARROQUIÍN et. alli (1970) relat.aram o efeit.o que 

++ 
++ ++ cer-t.os í ons como o Fe , Zn e Cu causam na produção de

ácido cí t.rico. o t.rabalho demonst.rou ser possível o

obt.enção de mut.ant.es que co�t.inuasse produzindo ácido 

cí t.rico mesmo na presença de concent.raç;ões elevadas dest.es: 

í ons. SHU & JOHNSON (1947) not.aram que a composição do meio 

de esporulaç:ão para a obt.enção do inóculo t.em um grande 

e:feit.o na produtividade de linhagens de A. ni,ger. Foi 

observado que a presença de Mn ++ e ext.rat.o de m.alt.e no meio 

de esporulaç:ão reduzem a produção de ácido cí t.rico em 

ferment.acão submersa mas não alt.eram a produção em 

ferment.ação de superfície. 

NOGUCHI & JOHNSON (1961) cont.ornaram o

problema da não acumulação de ácido cí t.rico em meios cuja 

font.e de carbono é rica em í ons pelo t.rat.ament.o dest.as em 

resinas que quelam í ons. A resina ut.lizada foi a Dowex 

chelating resin A-1 CDow Chemical Company). 

AL OBAIDI & BERRY (1980) demonstraram que o 

papel da adenosir..a 3.,-5, monofosfato ( .. .t\.MPc) esta associado 

com o estado fí siologico relacionado com a produção de 

ácido cítrico pelo fungo. Muito provavelmente porque o AMPc 
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est.imula a t.axa de ut.ilização da .f"ont.e de carbono, 

.f"undament.al para a bios:s:í nt.ese de ácido cí t.rico. 

SZCZODRAK & ILCZUK {1985} avaliaram o papel 

de í ons .ferro em meio de cult.ura de produção de ácido 

cí t.rico. Est.es í ons ser-iam cofat.ores das enzimas que 

degradam o ácido cí t.rico, em urna via metabólica normal corno 

o Ciclo de Krebs. Foi observado um comport.ament.o dis:t.int.o

das · duas linhagens de Aspercillus nicer ensaiadas. A

linhagem 23 demo:s:t.rou urna redução de 94% da capacidade de 

acumular ácido cí t.rico quando havia no meio de fermentação 

concent.rações: maiores: que 3 ,60.10 -3 M de .1 ons Fe ++.

A Le:z: demost.rou uma queda 

relat.ivament.e pequena da acumulação de ácido cí t.rico (20%). 

Tais result.ados demon:s:t.ram que a linhag'.em Lez apresent.a 

out.ras vias met.abólicas capazes de mant.er a acumulação de 

ácido cí t.rico, vi·as est.as: denominadas de anaplerót.icas. A 

23 acumula ácido cí t.rico apenas em condições de 

++ baixas concent.r-ações: de Fe , po:r-que p:r-ovavelment.e per-deu a

possibilidade de usar outra via met.abólica para subst.ituir 

o mecanismo de acumulação.

O desenvolviment.o dos modos de .f'er-ment.ação 

para produção de ácido cítrico pode ser dividido em três 

fases. 

A primeira fase foi caract.erizada pelas 

condições de cultura em superfície. Esporos eram inoculados 

em tanques rasos e o processo tinha a duração de 7 a 12 
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dias. Após esse período os t.anques eram drenados e, em 

muit.os casos, o micélio reaproveit.ado por mais uma vez 

<PRESCOOT & DUNN,. 1959). A segunda fase foi marcada por ser 

uma ferment.acão do t.ipo submersa, ou seja, sob agitação e

aeracão vigorosa. Também se caracteriza por ser um processo 

dividido em duas et.apas: a primeira para o desenvolviment.o 

do micélio e a segunda para a produção propriament.e di t.a. O 

t.empo · de produção, envolvendo as duas fases, variava de 6 a 

8 dias CKAPOOR, 1984>. 

A t.erceira fase.; embora descrit.a por CAHAN 

(1935),.para a produção de ácido cí t.rico é a ferment.acão ,em 

est.ado sólido. A fermentação em est.ado sólido é qualquer 

t.ipo de processo ferment.at.ivo cujo subst.rat.o não seja 

liquido. Tal tipo de :fermentação é conhecida há séculos 

para a produção de queijos e molhos CHESSELTINE,. 1972). 

Para a produção de ácido cí t.rico nest.as condições, vários 

subst.rat.os podem ser ut.ilizados como bagaço de 

can.a-de-açucar, polpa de maçã e out.ras frut.as CHANG & 

WOODAMS, 1987). 

A influência qualit.at.iva e quant.it.at.iva de 

diferentes font.es de carbono para a produção de ácido 

cí t.rico foi explorada por XU et. alli {1989). Os result.ados 

most.ram que a alt.a concent.ração 

l::!uvulvi<la é fw,damental para 

da font.e de carbono 

induzir uma alteração 

met.abólica apropriada para a acumulação de ácido cí t.rico. 

At.ualment.e as inovações nos processos de 
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produção de ácido cí t.rico são de difícil acesso. Geralment.e 

as: condições de cult.ura não são de donú nio público, sendo 

prot.egidas por pat.ent.es com, na maioria das vezes, 

ausência complet.a de detalhes. 

2.2.3. Melhoramento da producão de ácido cít.rico e o 

ciclo parassexual em Aspergillus niger. 

" 

A importância . do ciclo parassexual nos 

fungos foi abordada por- PONTECORVO {1966). Neste ensaio 

PONTECORVO coloca o processo par.assexual como um pode:r-oso 

ins:t.rument.o de variabilidade em fungos fit.opat.ogênicos e 

em fungos de cará t.er indust.rial. 

ROPER {1952) deu o primeiro passo para a 

descobert.a de um processo de recombinação alt.ernat.ivo em 

fungos. Descreveu uma metodologia para a obt.encão de 

het.erocários diplóides do A:s:comicet.o Aspergillu.s nidulan.s. 

PONTECORVO & ROPER (1952) comunicam pela primeira vez a 

ocorrência de recombinação não meiót.ica, em Aspergillus 

nidulans e que mais t.arde se convencionou denominar de 

ciclo parassexual. 

Em Aspergillus nicer o ciclo parassexual 

foi descrito por PONTECORVO e t  alli {1953). Nest.e trabalho 

foi demonstrada a possibilidade de s:int.et.izar 

het.erozigot.os e de obter recombinantes a 

processo mi t.ót.ico. 

diplóides 

part.ir do 
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PONTECORVO {1965) E AZEVEDO {1987) afirmam 

que o passo inicial do processo parassexual é a ocorrência 

da het.erocariose. Est.a het.erocariose seria consequência de 

um processo precedente de anastomose de hifas de linhagens 

�eneticament.e di:s:tintas. O segundo passo é a fusão de 

núcleos resultando em diplóides: heterozi�otos:. 

o processo parassexual finaliza com a 

produção de recombinant.es. Tais recombinantes são 

result.ant.es ' de processos de permuta , �ênica · , , <ROPER , , 8:: 

PRITACHARD, 1955; PONTECORVO E KAFER, 1968), com 

uma ocorrência relat.i vament.e rara {uma permuta para cada 

500 mitoses). KAFER (1960) cita a ocorrência de 

:s:egre�antes haplóides, aneuplóides e diplóides pela perda 

de cromossomos levando a um estado de aneuplóides 

instá veis. 

ácido, o 

haploidização 

LHOAS <1961) ut.ilizou um análogo de amino-

para-fluorofenilanina CpFa) para induzir 

em diplóide:s: :s:intéticos de Aspercfllu.s 

niger. O pFa mostrou não alterar a viabilidade de coní dias: 

e induz a -produção de setores: haploí des com uma maior t.axa 

de crescimento <mais: vi�oro:s:os) tornado 

diferenciação de setores diplóides. 

LHOAS (1967) e:s:t.abeleceu :seis 

fácil a 

r;rupos de 

ligação em analisando segregani:.es 

mit..ót..icos haplóides {obtidos por indução po:r- pFa) de 

diplóide:s: sintét.icos obtidos pelos ciclo parasexual. Nest.e 
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t.rabalho _. foi demonst.radoas que t.axas de recombinacão 

mit.ótica e de haploidização :s:ão muito mais alt.as que em 

Aspergillus nidulans. 

®
Benlate 

carbamate) 

HASTIE (1970) observou que o fungicida

únethyl-1-<but.yl cai:-moyD-2-benzimidazole 

induzia inst.abilidade em fung-os. Tal 

inst.abilidade era devida a segregacão espontânea após 

ret::ombinaç:ão mit.ót.ica e não-disjunção mitót.ica. Os set.ores 

segregantes apresent.aram-se mais- 0 vigorosos .-que o diplóide. 

O uso do fungicida Benlate ® como agent.e 

haploidizant.e e diferenciador ent.re linhagens diplóides e 

haplóides de Asperc:illus nidulans e A.spergillu.s terreus

foi descrito por UPSHALL et. alli (1977)_. 
tornando-se um 

dos mais: utilizados: agentes: haploidizante:s: em fungos:. 

BONATELLI Jr et alli (1983) CBONATELLI Jr, 

1981} observaram uma frequencia maior ainda do que a 

obt.ida por LHOAS C1967) de recombinação mit.ót.ica. A est.e 

fenômeno_. caract.erizado por um est.ado diplóide efêmero 

seguido d.a formacão de um grande número de recombinantes 

deu-se o nome de parassexualidade <BONATELLI Jr et. alli. 

1983). 

A obt.encão de het.erocários com o objetivo 

melhorar a produção de ácido cí t.rico :f'oi descrita por 

C!EGLER & R.A.PER (1957) embora os autores t..er ..... h.a1n obt.ido um 

aument.o d.a produção de ácido cítrico de no máximo_. 20% a 

mais da linhagem selvagem. 
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B0NATELLI Jr {1981) obt.eve diplóides de 

Asper,gillus niger cuja produção não era mui t.o diferente 

da linhagem industrial. Mas observou que est.as linhagens, 

embora similares em t.ermos de produção, apresentavam maior 

est.abilidade do que a linh.a.�em indús:t.rial original em 

relação a produção de ácido cí t.rico 

CHANG & TERRY (1973>, t.rabalhando com a 

produção de ácido cí t.x-ico e amiloglucos:ida.s:e.. concluíram 

que •OS genes • · nucleares são · os responsáveis 0em , primeira 

ins:t.ância pela produção de ácido cí t.rico e que a dosagem 

gênica envolvida não é a responsável pelo aument.o da 

produção observada nos diversos t.rabalhos onde é analisada 

a produt.ividade de diplóides: CCIEGLER & RAPER, 1967). A 

complement.ação int.ergênica é o propos:t.o por CHANG & TERRY 

(1973) para o aumento da produção de linhagens diplóides 

de Ã. niger. Tais complementações gênicas corrigiriam os 

efeitos das rnut.ações pleiotrópicas 

mutações auxot.róficas como t.ambém 

{causa não só das 

das relacionadas com a 

si nt.ese de ácido cí t.rico). BONATELLI Jr et. alli {1983) 

encontraram uma maoir estabilidade da produção de ácido 

cítrico no diplóide. 

DAS 8:: 

mut.ant.es auxotróficos 

ROY {1978) 

at.ravés do 

obtiveram 

t.rat.ament.o 

diversos: 

com luz 

ult..ra=violet.a. Tais mut..ant.es produziam menos ácido cí t.rico 

que a 

{diplóide) 

linhagem 

obt.ido 

original, 

at.ravés 

embora o produt.o de fusão 

do ciclo parassexual t.enha 
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pz-oduzido 1,.2 vezes mais que a linhagem haploí de selvagem. 

KIRIMURA et. alli (1988) obtiveram diplóides: 

por fusão de protoplasto:s: cuja produção de ácido cí t.rico 

f'oi inferior a da linhagem industrial quando usou-se 

fermentação submersa. Em fermentação de est.ado sólido, a 

produt.ividade de alguns diplóides chegou a ser 20% maior 

que a linhagem original. 

Os processos baseados em mutação, e seleção 

t.êm apresentado mais sucesso que os processos onde o ciclo 

parassexual est.á envolvido. BONATELLI Jr et. alli {1982) 

isolaram mut.ant.es auxot.róficos:, morfológicos e res:is:t.ent.es 

ao fungicida Benlate. Foram obt.idos mut.antes auxotróficos e 

morfológicos: que apresentaram uma produção de ácido cí t.rico 

maior que a linhagem selvagem. Nest.e t.rabalho,.mais uma vez,. 

é cit.ada a ocorrência de efeit.o pleiot.rópico uma vez que a 

reversão da marca auxot.rófica dos mut.ant.es implicava também 

na redução da produção de ácido cít.rico. 

MASIEIRO (1988) ut.ilizou o ciclo 

parassexual em Aspercillus ni,ger mas não obt.eve aumento da 

atividade em 

CALIL <1988) obt.eve aument.o 

amiloglicoli tica com a indução 

diplóides e 

de 

e 

30% 

seleção 

recombinat.es. 

na atividade 

de mut.antes. 

Cruzament.os utilizando o ciclo par assexual permi t.iram que 

os genes envolvidos no da atividade 

amiloglicoll tica,. hap Chigh amyluglucosidase product.ion),. 

fossem at.ribuí dos a algum grupo de ligação. 
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BOS et. alli (1989) apresent.aram o result.ado 

parcial de um met.iculos:o processo de const.rução- de uma 

linhagem mest.ra de Aspercillus nicer. Est.e processo 

envolve basicarnent.e procediment.os pouco ut.ilizados: at.é o 

moment.o, mas fundament.ais quando uma linhagem de e.ará t.er 

indust.rial est.á envolvida. A primei:l'a caract.erí st.ica dest.e 

processo de const.:l'ução da linhagem mest.ra, foi a obtenção 

aos mut.ant.es morfológicos e auxot.róficos at.ravés da 

indução por doses: baixas: de mut.agênicos, no caso luz 

ult.ra-violet.a CBOS, 1987). Uma out.ra caract.erí st.ica f"oi o 

des:envolviment.o de uma nova t.écnica de enriqueciment.o que 

utiliza Novozym 234, que é alt.amente at.iva a conídios: 

germinando CDEBETS et. alli, 1989). 

Com a definição de pelo menos oi to grupos de 

ligação CBOS et. alli, 1989) e com um grande número de 

linhagens recombinant.es, as pe:rspect.ivas de melhorament.o e 

manipulação gênica são excelent.es:. 

O uso de sist.ernas de t.ransf"ormação gênica 

disponíveis desde 1985 para Aspercillus nicer CKELLY & 

HYNES, 1985) e o desenvolviment.o de met.odologias 

eficientes para seleção e I análise de linhagens produtoras: 

melhora a.inda mais as perspect.i vas para o melhorament.o 

genét.ico de linhagens industriais: de A.spercillus niger. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Microrganismos ut.ilizados 

3.1..1.. A.sperei,llus ni,ger- 1DV10.

Microrr;anismo industrial produtor de ácido 

cít.rico origin.ar-io da indust.ria Ferment.a S.A. CBONATELLI_. 

1981>. Apresent.a como caract.erí st.icas morfológicas:: 

cres:ciment.o compact.o e conidiófor.os normais. 

3.1.2. Aspercillu.s ni,ger- 391H6. 

Microrganismo industrial produt.or de ácido 

cí t.rico originaria da indust.ria Ferment.a S. A .. Apresent.a

como caract.erí sticas morfológicas: crescimento difuso e 

conidióforos: curt.os. 



3.2. Me ios de Cultura e soluções utilizadas 

3.2.1 Meio Mi nimo CPONTECORVO et. alli ., 1953) 

NaNO 
9 

KH PO 
2 4-

KCl . 

. . . . .................... . . 6_.001!!; 

. . . . .................... . . 1 _.50g 

. . . . .................... . . 0.,50g 

MgSO . 7H O . . ....•.....••.......•.. . 0.,50g 
" 2 

FeSO 
4-

ZnSO 
4-

••• • •··••··•···•·•·•·••· .• O ,01 g 

.. . . ...•................ . . O ,o 1 g 

Gli cose . . . . . . .................... . 10_.00g 

Agar Difco . . . .................... . 15,00g 

Á�ua dest.i lada .................. 1000.,00ml 

46 

O pH :f"oi ajustado para 6_.8 com NaOH 10% 

Cp/v). 

3.2.2. Meio Completo CPONTECORVO et. alli., 1953; 

modificado por AZEVEDO & COSTA., 1973). 

3.2.D: 

Pept.ona 

Foram adicionados ao Meio 

Caseína hi drolizada 

.. . . . .  2,00g 

.. . . . .  1,50g 

Extrat.o de levedura . . . . . . . . . . . . . .  0.,5Dg 

Solução de vitaminas ... . . . . . . . . . .  1 .,00ml 

Mínimo Cí tem 

O pH :f"oi ajustado para 6,8 com NaOH 10% 

Cp/v). 
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3.2.3. Meio Mínimo Líquido CPONTECORVO et alli, 1953> 

Foi preparado segundo o í t..em 3.2.1, não 

sendo adicionado o á€;ar. 

3.2.4. Meio Completo Líquido <PONTECORVO et. alli, 1953; 

modificado por AZEVEDO & COSTA, 1973) 

Foi preparado segundo o í t.em 3.2.2, não 

sendo adicionado o ágar. 

3.2.5. Meio Farelo de Trigo CYOSHIOKA, 1982) 

Farelo de t.rigo ................... 5,00g 

Água dest.il ada .................... 6,00ml 

3.2.6. Meio Fermentação <PRESCOTT & DUNN, 1959> 

Sac arose . 

NH NO 
4 2 

KH PO 
2 • 

....... 140,00€ 

. ........ 2,23� 

......... 1,00g 

MgSO . 7H O ................. ......... 0,23g 
· 4 2 

O volume foi complet.ado para 1,00 l com água 

bi-dest.ilada e deionizada. O pH foi ajust.ado para 2,00 com 
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solução de HCl 6,00 N. o meio f"oi distribuí do em 

erlenmeyers de 125 m1.. com 25,00 m1 de meio em cada 

erlenmeyer. A est.erilização f"oi com pressão de 0 .,50 at.m a 

o 

t.emperat.l.ll'"a de 111 C por 30 minut.os. 

3.2.7. Meio de Esporulação <SHU & JOHNSON, 1947> 

Sacarose . . ......................... 140 ,OOg

NH NO .•...••............•.•........• 2,50g 
' 9 

l(H PO • . . . . . • . • . . . . . . . . . • . • • • • . • • • • . . 1 ,OOg
2 4 

MgSo .7H O .................•......... 0,25g 
4 2 

Ágar Díf"co .. � ....................... 15 _.00g 

O volume :foi complet.ado para 1_.00 1 com água 

bi-dest.ilada e deionizada. O pH :foi ajust.ado para 4,50 com 

solução de HCl 6_.00 N. Est.erilizou-se com pressão de 0 _.50 

o 

at.m a t.emperat.ura de 111 C por 30 minut.os. 

3.2.8. Solução de vi t.aminas 

Biot. ina ............................ 0 _.2 0mg 

Ác i do p-aminobenzó ico ............. 10,00mg 

Ti amina .. ......................... 50,00mg 

Pi r i  doxina ........................ 50,00mg 

Ác i do nic ot.ínico ................. 100,00mg 

Ri bo:f l avina ...................... 100,00mg 

Á gua dest.i l ada est.erelizada ...... 100,00ml 
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A solução foi es:t.erilizad a em 

o 
banho-mar-ia por- 15 minutos e �uai..,dada no :r,efr-iger-ado:r, ·a 4 

e,. em frasco escu.:ro,. sob clorofórmio. 

3.2.9. Solução de caseína hldrolizada 

A solução foi preparada dissolvendo-se 

100,00m� de caseína em de água dest.ilada 

est.erilizada. A solução foi ent.ão aquecida em banho-maria 

o 
por- 15 minut.os e conservada em .:r-e.f'.:r-i�e.:r-ador- a 4 C. 

3.2.10. Suplement.os adicionados ao meio núnimo 

(aminoácidos e vitaminas:> 

Foram realizadas soluções est.oques cont.endo 

10 m�/ml do aminoácido. Para cada 20,.00 ml de meio foram 

adicionados 0,10 ml de solução est.oque. 

Com relac;:ão as vi t.amí nas,. as: soluçães 

estoques foram feit.as adicionando a 10,00 ml de á�ua 

est.erilizada. 
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Ti amina ..... ................... 1,00 mg 

Ribof l avina .................... 1 ,.00 mg 

Ácido nico tínico ............... 1 ,.00 mg 

Pir i doxína .. ................... 0 ,.50 mg 

Ácido par-a-amino benzoico ....... 0 ,.50 mg 

Bi o t  ina ..... ................... 0 ,.40 mg 

Foi adicionado 0,10 m1 de so lução est oque para 

cada 20,00 ml de meio. 

As s:olucões: f'o:r-am armazenadas: a sob 

clorofórmio. 

3.2.11. Solução salina C0,85% p/v) 

NaCl ............................. 0 ,.85 g 

Água dest.ilada . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ,.00ml 

A solução foi distribuí da em fra scos 

(9,.00ml por frasco) ,. sendo, em seguida, aut.oclavada. 

3.2.12. Solução de Tween 80 <OJ>t v/v) 

Twe en 80 ........................ 10,10 

Água destilada ................. 100,oom.1 

A solução foi dist.ribuí da em t.ubo:s: de ensaio

(2,50ml por t.ubo), a ut.oclavada e mantida no refrigerador a 
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4
º

c. 

3.2.13. Meio núnimo com 2% <v/v) de meio completo 

Ao meio mínimo {í t.em 3.2.3) foi adicionado 

meio complet.o numa proporção de 2% Cv/v). As soluções 

result.ant.es foram distribuí das C2,50ml por t.ubo) e 

esterilizadas. 

3.2.14. Meio mínimo com 4% de meio complet.o 

Ao meio mínimo Cí t.em 3.2.3) foi adicionado 

meio complet.o numa proporção de 4% Cv/v). As soluções 

result.ant.es foram 

est.erilizadas. 

dist.ribuí das (2,50 

® 
S.2.15. Solucão estoque de Benlat.e

® 
Benlat.e . . . . . . .................. 0,20 mg 

Água d_est.ilada .................. 9 ,00m 1 

ml por t.ubo) e 

O Benlat.e f"oi primeirarnent.e dissolvido em 

1,00 ml de acet.ona. Post.eriorment.e f"oi misturado a ág-ua 

àest.iiaàa previamente esterilizada e a solução armazenada 

·a 4
°

C.
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3.2.16. Solução de polietileno glicol CPEG> 

Solução A: 

CaC l 

Água dest.i l ada 

So l ução B: 

01i c ina 

............... 11,00g 

.............. 1000 ,00m l 

................. 37 ,.50g 

Água destilada ................. 1000,0 0ml 

Foram adicionados 10,00ml da solução A em 

10,00ml da solução B. O volume foi oomplet.ado para 

100,00ml com água destilada e o pH foi corrigido para 8,0 

com NaOH 4% Cp/v). Adicionou-se PEG 6000 para uma 

concentração final de 30% {30,00g). Esterilizado 

autoclave. 

3.2.17. Soluções tampões CGOMORI.,, 1955) 

3.2.17.1. Tampão f"os.Cat.o 0.,,125 M pH 7 .,,O 

Solução A: 

KH PO 
2 4 

................. 17, 37g 

Água de st. i l ada ........ ........ 1000,00 ml 

Sol uçã o B: 

Na HPO . 7H O 
2 4 2 

................. 33, 63g-

Água de st.i l a da ................ 1000 ,. 00 ml 

39 ,OO ml de A é adicionado a 61_.00 m l  de B, 

em



diluindo a um t.ot.al de 200 ,OOml 

3.2.17.2. Tampão f"osf"at.o 0,02 M pff 5,8 

Solução A: 

KH PO 
2 " 

................ 2, 78g 

Água dest.lada ................ 1000,00 ml

Sol uç·ão B: 

Na HPO . 7H O ..................... 5,36g 
2 4 2 

Água destilada ................ 1000,00 m1 
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92 .,.00 ml de Ã é adicionado a 8,00 m1 de B 

diluindo a um t.ot.al de 200
.,.00 ml 

3.2.17.3. Tampão cit.rat.o 0,05M pff 4,8 

Sol ução A: 

Ácido cí t.:rico 

Água dest. i lada 

Sol ução B:

................ 10 ,50g 

............. '.1000,00 ml

C H O Na . 2H O .................. 14, 70g 
6 !5- 7 9 2 

Água dest. i lada ................. 1000 .,.00 ml 

23,00 m1 da "solução A são adicionados a 

27,00 ml da solução B, diluindo a um t.ot.al de 100,00 ml. 

3.2.17.4. Tampão maiato 0,02 M pH 5,8 
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Solução A:

Ácido Maleico anidro ........... 1,96 g 

Água dest.ilada .............. 1000,00 ml 

Solução B:

N.aOH ••••••••••••.•.•..••••••••• 0180 g 

Águua dest.ilada ............. 1000 ,.00 ml 

50,00 ml da solução A são adicionados a 

20,..80 ml da solução B, diluindo a um t.ot.al de 200,00 ml. 

3.2.18. ,· Estabilizadores: - osmóticos · , · . 

3.2.18.1. MgCl 0,4 M <DAS & GHOSH, 1989> 
2 

MgCl ........................... 66 ,94g 
2 

Dissolveu-se a quant.idade acima em t.ampão 

malat.o 0,60 M, pH 5,80 <í t.em 3.2.20) t.ot..alizando 1,00 1. 

3.2.18.2 KCI 0.,.60 M 

KCl ............................ 44,73g 

Dissolveu-se a quant.idade acima em tampão 

fosfat.o 0,20 M, pH 5,80 <í t.em 3.2.20) t.ot.alizando 1,00 1. 

3.2.18.3. Sorbit.ol 1.,.20 M 
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Sorbi t.ol . . . . . . . . ............. 218 ,60g 

Dissolveu-se a quantidade acima em t.ampão 

:f"os:f"at.o 0,20 M, pH 5,80 Cí t.em 3.2.20) t.ot.alizando 1 _.00 1. 

3.2.18.4. Sorbit.ol 1,20 M para elet.ro:Cus:ão 

Sorbit.ol . . . . . . . . ............ 21,86g 

H ist.id i na . . . . . . . ............. 0 ,.7758g 

CaCl 
2 

Dissolveu-se a 

.............. 0 .,1 ig 

quantidade acima em água 

bi-dest.ilada e deionizada, t.ot.alizando 100 ,00 ml. 

3.2.18.5. Sacarose 0,60 M 

Sacarose ...................... 205,38g 

Dis:s;olveu-se a quantidade acima em t.ampão 

malat.o 0,50 M, pH 5,80 Cí t.em 3.2.20), t.ot.alizando 1,00 l. 

3.2.19. Reagente ácido dini t.:rosalicilico <DNS> 



adicion ou-se: 

Ác i do 3,5-dinit.osalicilic o 

NaOH 

�ua dest.i lada 
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.. 10,60g 

.. 19,40g 

... 1416.00ml 

Dissolveu-se os reagent.es acima 

Tax-t.ar at.o de sódio e pot.ás:s:io .. 306,00g 

Fenol (aquecido a 60
°

C) ... 7,60ml 

Met.assul fi t.o de sódio ......... ... 8,30g 

o 
Conservar- e m  r ef r igerador a 4 C. 

3.3. Sist.ema de filtro para técnica de enriquecimento 

e 

No int.er-ior de :f'unis de vidro :f'oram :f'ixadas 6 

camadas de gaze com o auxílio de fit.a crepe. Est.e conjunt.o 

foi ent.ão envolvido em papel de alumí rúo e est.erilizado. 

3.4. Uso de palitos .Para t..rans:f'erencia de colônias 

Foram ut.ilizados palit.os rolicos para 

t.ransferir c oní dias no caso de inoc ulação em p lacas de 

Pet.ri. 

3.5. Est.erilizacão e incubação 

Os meios de cult.ura e as s oluções ut.ilizadas 

:foram es:t.erilizad.as em aut.oclave por 15 minut.os: a 121
°

C, 



salvo instrução cont.rária nos í tens 3.2.6 e 3.2.7 .. 

o 
A temperatura de incuba.cão foi de 28 C. 

3.6. Verificação da estabilidade genét.ica 

Inoculou-se em uma placa de Petri 

colônia isolada de Asper,gillus niger contendo 
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uma 

meio 

completo (í tem 3.2.2). As: placas f'oram então incubadas: por 

96 horas visando a verificação da possibilidade de 

formação de setores. 

3.7. Sobrevivência a luz ult.raviolet.a 

Uma suspensão de coní dias de A.spergillu.s 

niger 

/3.2.2):, 

cultivado durante 7 dias: em meio complet.o 

concentração de 

<í tem 

diluída par-a a 

conídió:s: por ml. O volume de 19,00 m1 desta suspensão de 

coní dios f'oi colocado em wna placa de Pet.ri previamente 

esterilizada, 

ultr-avioleta 

a 

da 

distância de 14,00cm 

® 
mar-ca Minerallght 

da fonte de 

Ultra-violet 

luz 

Prod. 

Inc. <:San Gabriel, CA. USA). Antes do início da irx-adiacão 

uma alíquota de 1_.00ml foi retirada para que se pudesse 

estimar a viabilidade dos coní dios e servir como cont.role. 

A placa foi exposta durante 1:, 2, 3, 4.,. 6, S, 10 minutos a 

fonte de luz ult.raviolet.a. Uma ali quota de 1,00ml foi 

retirada da placa após cada período de irradiação. Essas 
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aliquot.as, assim como a ali quot.a de cont.rôle, foram 

covenient..ement..e diluí das em solução salina 0,86% Cí t..em 

3.2.12) e 0,10ml de cada diluição f"oi semeada em placas 

cont.endo meio complet.o. As placas foram ent..ão incubadas 

durante 48 horas em est.ufa. A contagem de colônias 

isoladas f"oi f"eit.a após esse período. 

3.8. Obt.encão de mut.ant.es auxot.r-6:f'"icos e morf'"ol6gicos 

Uma suspensão de coní dios de Asper�llus 

ni€er foi diluí da · em solução salina 0,85% e irradiada com 

luz ult.raviolet.a segundo o í t.em 3.8. O t.empo de irradiação 

foi o necessário par-a a obt.enção ent.re 5 a 1% de 

sobrevivência. Após a irradiação uma ali quot.a de 0,10ml 

da suspensão f"oi ret.irada, semeada em meio complet.o e 

incubada por 72 horas. As colônias:, após esporularem,, 

f'oram t.l'ansf"eridas com o auxí lia de palit.o:s: est.erilizados 

Cít.em 3.4) para placas de Pet.ri cont.endo meio mímmo,, em 

uma configuração 25+1 pontos. Após 48 horas de incubação, 

blocos de ágar onde não houve cresciment.o do fungo :f"oram 

t.rans:feridos para placas de Pet.ri cont.endo meio complet.o. 

Após 72 horas de incubação os coní dios provenient.es das 

colôrúas que cresceram em placas com meio complet.o :foram 

novament.e t.r-asf'eridos para meio mínimo. Não havendo 

cresciment.o em meio mínimo, tais colônias f'oram 

consideradas mut.ant.es auxot.róficos. Os mut.ant.es 



morfológicos 

visual. 

foram selecionados at..ravés 
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de observação 

Tendo em vist.a o ensaio das deficiências 

nutricionais dos mut.ant.es obt.idos, placas com meio mínimo 

mais 0,10ml de cada uma das soluções de caseína 

hidrolizada, de vit.aminas e de ext.rat.o de levedura foram 

inoculadas com os mut.ant.es obt.idos e incubadas por 48 

horas:. Assim o cresciment.o dos mut.ant.es: em uma das: placas 

e não em meio mínimo, indica a deficiência de cada um, 

sendo ent.ão t.ransferidos: para placas: de Pet.ri com meio 

mínimo mais: cada uma das vi t.aminas e aminoácidos 

separadament.e.A obtenção de duplos mut.ant.es seguiu o mesma 

met.odologia com a execão de que o requisito nut.ricional 

referent.e a mut.ação :simples seja adicionado à placa de 

Pet.ri cont.endo meio nú nimo. 

3.9. Enriquecimento de mut.ant.es por filtração 

Após o t.:rat.ament.o apropriado com luz 

ult.raviolet.a (í t.em 3.8), 2,00ml de solução salina 0,85% 

com uma suspensão determinada de coní dias foram incubados 

em um erlenmeye:r de 250ml com 50,00ml de meio mínimo 

liquido e incubado por 18 hor-as em agitador orbital a 28
°

0 

e 150 rpm e filtrados Cít.em 3.3} . Após 12 horas, os 50,00 

ml foram filt.rados Cí t.ern 3.3} e novarnent.e incubados em 

agitador rot.at.61.'io a 28
°

0 e 150 1.--pm. Est.e último volume 
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foi filtrado (ítem 3.3) e cent.rifugado a 2500g por 15 

minutos. O precipit.ado foi ressuspendido em solução salina 

C0,85%). Em seguida., procedeu-se como no í t.em 3.9. 

3.11. Is:olament..o e regeneração de prot..oplast.os. 

Uma suspensão de coní dio:s: de Aspergillus 

ni,ger- foi diluí da em solução salina 0,86% (3.2.) para a 

7 
concent.ração de 10 conf dios por- ml. 

Um ml dest.a suspensão de conídios :foi 

inoculada em erlenmeyers de 250 ml com 50,00 ml de meio 

complet.o liquido Cí tem 3.2.4), e incubada sob agit.ação 

(150 rpm) durante 28 h a 2s
º

c. 

O micélio assim obt.ido foi filt.rado a vácuo 

e lavado com solução est.abilizadora osmótica apropriada 

para as di:ferent.es met.odologias: usadas· Tabela 2. 

Tabela 2 Diferent.es est.abilizadore:s: os:mót i cos: para o 

isolament.o e regeneração de prot.oplast.os. 

DAS & GHOSH (1989) GOLDMAN (1988) 

Lav�em do micélio 

Sist.ema li t.ico 

Mg-Cl OAO M 
2 

KCl 0.,60 M 

KCl 0,.60 M 

Sorbit.ol 1,20 M Regeneração Sacarose O ,.60 M 

Após a lav�em, o micélio :foi pesado e 



montado o segui t.e sistema lí t..ico: 

Solução osmótica ............ . 4,00 ml 

NovoZym 234 <Novo Industries) Lote PPM 1199. . . . 12,50 mg 

Celulase CP <John & Sturge). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50 mg 

Micélio {úmido). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 mg 
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O sist.ema acima :f'oi incubado durant.e 3 horas 

a 28
°

0 sob agitação de 150 r-pm. Em seguida a suspensão 

obt.ida f'oi :f'il t..rada em int..ert..ela. Cent..ri:f'ugou-se a

suspensão por 10 mim a 29000 g por duas vezes: com o

estabilizador em uso. Na últ.ima lavagem o precipitado f'oi 

ressuspendido em 4100 m1 do es:t.abilizador e f'eit.a a 

contagem de protoplast..os em solução em câmara de Neubauer. 

Os prot..oplast..os foram semeados em meio completo mais o

o 
estabilizador osm6t..ico apropriado e incubados a 28 C por-

72 horas. Após esse tempo a viabilidade dos protoplastos 

foi est.imada, sendo expressa através da taxa de 

regeneração dos mesmos. 

3.11. Det.ermi.nacão da suscept.ibilidade ao PEG 

Prot..oplast.os obtidos segundo o í tem 3.11 

:foram centrifugados: a 2500g e res:u:s::sus:pendidos em 1,00 m1 

de solução de polietileno glicol <í t.em 3.2.16). A 

suspensão :foi então incubada por 10, 20 e 30 minutos após 



62 

. o que :foi novamente centri:fugada, ressuspendida em solução 

osmótica e plaqueada em MC mais sorbitol 1..,20 M {ít.em 

3.2.18.3). 

3.12. Técnicas genéticas 

3.12.1. Obtenção de diplóides 

3.12.1.t. Ciclo parass:exual CPONTECORVO et. alii ,. 1953) 

3.12.1.1..1. Obtenção de het.erocários 

Os coní dios de linhagens auxot.r6ficas , a 

6 
wna concent.r-acão de 10 coní dios por ml, foram mist.ur-ados 

em tubos de ensaio contendo meio nú nimo liquido mais meio 

completo liquido na proporção de 2% e 4% {itens 3.2.13 e 

3.2.14). Após 6 a 10 d.ias de incubação a peli cula que 

desenvolvida na superfície do liquido foi transferida para 

placa de Pet.ri contendo meio mi nimo sólido, sendo ent.ão 

incubadas por 7 a 8 d.ias. 

3.12.1.1.2. Isolamento de colônias prot.ot.róficas 

Conídios foram colet.ados de :s:et..ores: 

heterocariót.icos {í tem 3.12.1.1) em solução Tween 80 e

semeados em placas Pet.ri contendo meio núnimo sólido. 

Foram utilizados de a coníd.ios por placa, sendo 
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que o número de coní dios: foi est.imado em câmara de 

Neubauer. As placas foram ent.ão incubadas: por 5 a 7 dias:. 

A colônias de crescimento vigoroso e de morfologia 

uniforme foram .selecionadas e seus coní d.ias t.r-ansferidos 

para placas de Pet.ri contendo meio mínimo sólido por 

semeadura. Após 4 a 6 dias observou-se o crescimento de 

colônias isoladas. 

3.12.1.2. Fusão química de prot..oplast.os. 

complementares: 

aproximadamente 

Prot.oplast.o:s: 

foram 

iguais 

com marcas 

mist.urado:s: em 

d 
10 prot.op.las:t.os 

auxot.rófica:s: 

quantidades: 

por mD. Est..a 

solução foi ent.ão cent.rif"ugada a 2500g e ressuspendida em 

1,00 m1 de :solução de poli-et.ilenoglicol Cí t.em 3.2.16) e 

m.ant.ido a 28
° 

C por 10 minutos. Ap6s esse período., .a 

solução foi precipit.ada por centrifugação {2500g por 10 

min) e ressuspendida em 4 ,00 ml de solução osmót.ica Cí t.em 

3.2.18.). Feit.a as diluições 

prot.oplast.os foram semeados 

apropriadas:., 

em meio mínimo 

os 

mais 

1,20 M de sorbit.ol para a 

diplóides. 

regeneração dos possíveis 

3.12.1.3. Eletro:f'us:ão de prot..oplastos 

3.12.1.3.1. De:s:cricão dos equipamentos utilizados 
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O equipament.o ut.ilizado para a obtenção dos 

parâmetros de elet.rofusão foi o Manipulador Elét.rico de 

Células, modelo 401A, produzido pela BTX_. Biotechnologies 

& Experiment.al Research_. Inc., San Diego, CA 92102, 

Es:t.ados Unidos. A câmara para a elet.rofusão foi o modelo 

Flat. Elect.rode 480 de 0,25 ml de capacidade produzido pela 

mesma empresa. 

O manipulador elét.rico de célula ut.ilizado 

pode ser descrito como um equipamento capaz de coordenar o 

t.empo, a amplitude e a frequencia de um impulso elét.rico. 

Est.e impulso result.a em um campo elét.rico na câmara de 

fusão. A frequência destes impulsos elétricos é dada por 

um gerador de ondas Wavet.ek, modelo 148A, com a

capacidade de geração de frequências de at.é 20 MHz. Est.e 

gerador de ondas, embutido dentro do Manipulador Elétrico 

de Células tem por função, modular a frequência, a fase e 

a arnplit.ude dos sinais emit.idos pelo equipamento. Um 

esquema detalhado de operação do equipamento é dado pela 

Figura 4. 

A det.erminação da resistência da solução 

osmót.ica empregada é fundament.al para; primeiro determinar 

a int.ensidade real do campo elét.rico, em segundo, para não 

operar o equipament.o em condiçães de risco. A det.ernúnação 

da resi:st.ência (expressa em ohm:s), pelo menos ao nível de 

ordem de grandeza. foi realizada com o auxilio de um 

mult.imetro. 
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3.1.2.1..3.1. Det.erminacão dos parâmetros de alinhamento. 

Os parâmetros necessários f"oram: amplitude 

do campo elétrico., t.empo e frequencia. Tais parâmet.ro:s: 

foram definidos at.ravés da observação via micoscopia 

opt.ica do comport.ament.o dos prot.oplast.os em diferentes 

si t.uações: de campo elétrico. Para a observação a nível de 

microscópio opt.ico > foram ut.ilizadas lâminas com elet.rodos 

mont.ado:s: na sua superfície. Estes . eletrodos: e:s:t.avam a urna 

distancia de O ,50 cm e simulavam as condições da câmara de 

fusão. 

3.1.2.1..3.2. Determinação 

dielétrico. 

dos parâmetros de colápso 

Como revisto no capí t.ulo anterior, o colápso 

dielét.rico da membrana é uma ocorrência fundamental para o 

processo de elet.ro:f"usão. A alteração da viabilidade dos 

prot.oplast.os 

intensidades: 

de Aspercillus 

dis:t.int.as de campo 

submet.idos a 

elét.rico> indica a

intensidade compatível com os objetos de fusão. A tabela 3 

indica as int.ens:idades: a que foram submetidos os: 

protoplast.os para se avaliar as: consequencias: relativas a 

viabilidade. As suspensões de prot.oplast.os foram colocadas 

e retiradas da câmara de fus:ão com o auxílio de uma 

seringa de 1,00 ml previament.e esterilizada. Em seguida os 
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prot.oplast.os: foram semeados em meio complet.o mais o 

es:t.abilizador osmótico apropriado. 

Tabela 3 - Amplit.ude em kV de campo elétrico ut.ilizando 

câmara modêlo Flat. Elect.rode P/N 480. A 

resist.ência elét..rica da solução foi est.irnada em 

30 kohms. 

Amplitude nominal (V) Ampl i t.ude r-eal <kV) 

0,.00 0,00 

100,00 1 .,92 

200,00 3,85 

300,00 5,77 

400,00 7,69 

500,00 9,61 

600,00 11,54 

A intensidade de um campo elétrico é dada 

pela eq. (6). 

E= d .  V (6) 

Onde d é a distância em met.ros ent.re os 

elet.rodos, V é a volt.agem aplicada <volt.s) e E é a 

int.ensidade <volt.s> de campo elét.rico. A eq. (6) pode ser 
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aplicada em sist.emas ideais. Em sistemas como o ut.ilizado 

a resistência interna da câmara de f"usão {Flat electrode 

480) e da solução utilizada não são despresí veis, 100 ohms

e 30.000 ohms respect.i vamente. 

3.12.2. Caract.erizacão de dipl6ides CCALIL, 1988) 

Os: diplóides: f"oram caracterizados: segundo 

os seguint.es parâmetros: 

i) Protot.rof"ia uma vez que os cruzamentos: :foram :feit.os 

com linhagens auxot.róficas cornplement.ares, o produto de 

f"usão deveria ser necessáriament.e prot.ot..rófico; 

ii) Coloração de coni dios quando as linhagens haplóides 

envolvidas no cruzament.o apresentavam coloração diferente, 

esperava-se 

selvagem; 

uma colônia 

iiiJ Diâmet.ro de coni dias 

com coloração da linhagem 

o produto de fusão deveria 

apresentar um diâmetro cerca de 1,20 a 1,30 vezes maior 

que as linhagens selvagens haplóides:, o que implica em um 

volume coní dial duas vezes: maior. O diâmet.ro de coní dias: 

f"oi medido com o auxí lia de uma ocular micrométrica. Os 

coní dias para tal finalidade foram retirados de colônias 

crescidas em meio mínimo Cí t.em 3.2.1) por 7 dias:. Foram 
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iu) Teste com Benlate CHASTIE, 1970} 
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os: possíveis 

diplóides f'oram inoculados em placas: de Petri contendo 

meio completo (í tem 3.2.2} mais 1,00 µg/ml de Benlate 

Cí tem 3.2.15) A presença de setores com maior velocidade 

de cresciment..o que o possível diplóide indicou um processo 

de haploidização. 

3.1.2.3. Obt.enr,;:ão e caract.erização dos segregant..es 

o isolament.o de segregant.es 

obtidos: 

foi realizado 

inoculando-se os: diplóides atr-avés das 

met.odologias descritas pelo í tem 3.2.1 em placas de petri 

cont.endo meio complet.o Cí t.em 3.2.2) mais 1,00 µg de 

Benlat.e por ml de meio <í t.em 3.2.16). As: placas: foram 

incubadas por 5 a 7 dias:. Os setores formados: foram 

purificados, quando necessário, por estrias em meio 

completo. Os segregantes foram caracterizados quant.o a 

coloração dos coní dias e quant.o a auxotro:f"ia. 

3.13. Det.ernü.nacão da at.i vida.de celulolí t..ica 

<YOSHIOKA et alli,. 1982; MANDELS et. alli,1976) 

Foram realizadas suspensões de coní díos das 

linhagens de Asper�llus nisger <í tem 3.1) em solução de 
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Tween 80 .a concent.r.ação de 
7 

1,0.10 con.f dios por ml. T:r-ês 

erlenmeyer de 125ml cont.endo meio de farelo de t.rig-o {Í t.em 

3.2.5} foram inoculados com 1,00ml 

incubados por- 96 horas a 28
°

0. 

da suspensão acima 

Após esse período 

e 

a 

extração das enzimas celulolí t.icas foi realizada com 

30,00ml de água dest.ilada, a 4
º

a, 
.:-por- i :r-asco. Os f"r-ascos 

permaneceram em banho de gelo durant.e 4 horas, sendo seu 

conteúdo agi t.ado por bast.ão de vidro a um int.ervalo de 40 

minut.os. Após a extração, o mat.erial :foi filt.rado em funil 

com gaze, sendo o filt.rado cent.ri:fugado a 12000g por 30 

minutos. Em seguida o sobrenadant.e foi conduzido aos 

ensáios enzimá t.icos. As análises foram f'eit.as por 

espect.o:fot.omet.ria. Unidade enzimá t.icaé deíinida como a 

quant.idade de enzima capaz de liberar 1,0 µM de açucar 

redut.or por minut.o. 

3.13.1. Determinação da atividade de papel de filt.ro 

<FPA> <YOSHIOKA et. alli 1982) 

O sis:t.ema para a det.erminação da at.ividade 

de papel de filt.ro foi feit.o em t.ubos de ensáio contendo: 

Tampão ci t.rat.o O, 05 M pH 4, 8 <í t.em 3.2.20.3) ... 5_.00ml 

Sob renadant.e <ít.em 3.14.1} .. 2,50ml 

Papel íi l t.ro What.man no 1 .. 0,01� 

Acrescent.ou-se 1 g-ot.a de t.olueno por t.ubo. 
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Incubou-se os tubos em banho-m.ai."ia a 5o
º
c. Em tempos 

determinados, foi· retirado uma aliquota de 1,00ml de cada 

t.ubo e misturado com 1_.00 rnl de DNS {ít.em 3.2.24)., 

o 
homogeneizado em vo:i,tex e levado a banho-mar-ia a 100 C por 

6 minutos. O material ent.ão foi esfriado adicionando-se 

14,00ml de á�ua des:t.ilada. A leit.ura foi realizada em 540 

nanômetros com a auxílio de um espect.ofot.ómet.ro. 

3.14. Determinação da produção de ácido cítrico 

CPRESCOTT & DUNNp 1959> 

Foram preparadas suspensões: de coní dios a 

part.i:r- de linhagens desenvolvidas em meio de esporul.ação 

Cí tem 3.2.7) por 7 a 10 dias. A suspensão obt.ida, com 

cerca de 10
6 

conidios por ml,. foi inoculada em meio de 

ferment.ação Cí t.em 3.2.6). 

O período de fermentação foi de 7 dias a 

��a
º

c. A 6 ..e.. p s esse período.,. o meio foi filt.rado em papel de 

filtro e det.erminada a quant.idade de ácido cí t.rico. 

3.14.1. Determinação da quantidade de ácido cítrico. 

Uma alíquota de 1,00 ml do meio de

f C'.1.-Hu:::1.1t.atr;;,u {í t..em 3.15) :foi t..i t..ulada com solução de NaOH 

0,10 N, usando-se como indicador 2 �ot.as de solução 

alcoólica de :fenolft.aleí na 1% (peso por volume). 



3.15. Análises e:s:t.át.i:s:t.icas 

Os dados relat.ivos a produção 

cí triao, at.i vidade celuloli t.ica, crescimento de 
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de ácido 

colônia e 

diâmetro de conídios foram análisados pelo Test.e de F e 

pelo t.est.e de Turkey (GOMES ,. 1987). 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Sobr-evi vência à luz ult.raviolet.a 

As Tabelas 4 e 5 most.ram os dados relativos 

a curva de sobrevivência das linh.a€ens 10V10 e 391H6 de 

Aspergillus niger11 respect.ivament.e. As Fi�uras 5 e 6 

:r-epresent.am graficament.e as curvas de sobrevivência à luz 

ult.raviolet.a das linhagens 10V1O e 391H6 respect.i vament.e. 

Como pode ser observado 11 
a linha�em 391H6 

apresent.ou uma maior sensibilidade a luz ult.raviolet.a do 

que a linha�em 10V10. o t.empo necessário para que

ocorresse 95% da mort.alidade dos corú dios na linhagem 

391H6 foi ent.re 6 e 7 minut.os de exposição a 

ult.raviolet.a. Já 

de 8

mortalidade relat..iva. 

com 

a 9 

relação a linhagem 10V10� 

m..inut.os par.a alcançar 95% 

luz 

foi 

de 
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Tabelá 4 - Percent.agem relat.iva de conídios da linhagem 

10V10 de Asper,gillus nic:er sobrevivent.es à luz 

ultravioleta. Média de três repet.icões. 

Tempo Cminut.os:) Percent.agem relativa de 
sobrevivência 

o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

100.,00 
84 ,.54 
!50.,18 
23.,64 
15.,32 
13,.64 
10.,91 

7.,81 
6,09 
3.,33 
0,.67

Tabela 5 - Percentagem relat.iva de conídios da linhagem 

Tempo 

o 

1 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

39186 de Asper,gillus nic:er à luz ult.raviolet.a. 

Média de t.rês repet.ições. 

Cminut.os) Percent.agem relat.iva 
sobrevivencia 

100.,
00 

62 .,56 
36,51 
25.,14 

9 .,77 
6.,05 
1 .,00 
0 .,86 
0 .,36 

de 
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BONATELLI Jr.C1977) ut.ilizando a mesma 

linhagem 10V10 observou que 6% de :s:obrevi vência eram 

alcançados após uma exposição de prat.icament.e 20 minut.os a 

luz ult.raviolet.a. Muit.o provavelment.e, pode-se atribuir 

t.al diferença a pont.ências diferent.es de fonte de luz 

u.lt.raviolet.a. As fontes comumente utilizadas para a 

indução de mutações em microrganismos t.em uma decaiment.o 

acent.uado com o passar de sua vida út.il. Também a 

pos:s:í veis variações ocorridas na linhagem, uma vez que 

foram exper-iment.os realizados com 14 anos de diferença. 

GOLDMAN (1988), ut.ilizando a linhagem NRRL-337 de 

A.sperci,llu.s ni,ger e ut.ilizando a mesma :font.e ut.ilizada 

nest.e experiment.o chegou a result.ados similares. 

A mort.alidade por luz ult.raviolet.a est.á 

relacionada com o acúmulo de mut.ações causadas pelos 

efeit.os: da luz ult.raviolet.a a nível de bases nit.rogenadas 

do DNA.

A Tabela 6 e a Figura 7 ilust.ram o e:feit.o 

da luz ult.raviolet.a em um mut.ant.e morfológico branco da 

linhagem 391H6. Est.a observação est.á de acordo com o 

observado por BOS et alli (1988). BOS et alli {1988) 

observa que, ent.re out.ros fat.ores, a cor do conídio t.em 

uma :fundamental importância na sobrevivência de coní dios 

quando submet.idos a luz ult.raviolet.a. Utilizando linhag:ens 

de Aspergillu.s nidulans com coní dios brancos e amarelos, e 

Asperci,llus niger negros ficou evident.e o papel da cor dos 
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coní dios como pr-ot.ecão a luz ult.raviolet.a. Nest..e mesmo 

trabalho, os aut.or-es demonstram que suspensões de esporos 

mais: diluí das t.or-nam os coní dias 

Tabela 6 Porcent.a�em relat.iva de coní dias sobreviventes 

Tempo 

do mut.ant.e morfoló�ico branco (391H6 wh:y ) 
i 

luz ult.raviolet.a. Média de t.rês repet.ições. 

Cminut.o:s:) Porcent.a�em relativa 

o 

10 

:s:obrevi vência 

100,00 
48,87 

42,86 
12,03 

6,01 
2,26 

1,00 

.o,oo 

0,00 
o,oo 

0,00 

IIObrevl\lEll10la rellllh.n (':5) 
120r---------------------

100...----,it--------------------� 

ao 

60t-----'l..---------------------1 

0:00 1:00 2:00 8:00 <l:00 6:00 6:00 7:00 8:00 8:00 10:00 

ta;-rpo (m) 

Fi�ura 7 - Curva de sobrêvivencia da linha�em 391H6 why 
l 

à 

de 
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mais suscept.í veis a luz u1 t.raviolet.a. A relação ent.r-e 

curvas de sobrevivência� concent.raç:.ão de conídios: e número 

de núcleos de coní dio:s: foi apresentada e discutida por 

ATWOOD & NORMAN {1949). 

4.2. Obtenção de mutantes auxot.ró:flcos e morfológicos 

após o t.rat.ament.o com luz ult.raviolet.a. 

Os mutante:s: morfológicos de Aspergillus 

ni,,ger Coram obtidos segundo a metodologia desc:ri ta nos 

í t.en:s: 3.8 e 3.6. A Figura B ilust.ra o "'pedigree"' dos 

mutantes morfológicos e auxot.róficos da linhagem 10V10. A 

Figux-a 9 ilust.ra o "'pedig:r-ee" dos mut.ant.es mor:f'ológicos e 

auxot.róficos da linhagem 39186. 

Figura 8. Mut.ant.�s mo:r:f'ológioos e auxot.:r6ficos da linh.ag&om 

argi 

de Aspergillus nig-er 1.0V10. 

arg (pro) 
4 

10V10 

met {eis:) 
.t 

, , 

why 
.t 

met. 
2 

fwn 
1 

' 

mcy 
.t 
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Os símbolos e met. representam res:pect.i vament.e 

deficiências nut.icionais para arginina e rnet..ionina. Os 

símbolos why e fwn repre:sent.am respect.ivame nt..e 

coloração de conídios brancos e marrom. O símbolo mcy 

represent.a coloracão amax-ela do micélio. Ver Tabela 8. 

Figux-a 9 .Mut..ant..es morf'ol6gicos e auxot.r6:f'icos da linhagem 

. ' 

arg 
i 

de Aspercillus niger 391H6. 

arg (pro) 
2 

bio 
1 

391H6 

why 
t 

arg (pro) 
s 

leu 
1 

Os símbolos arg ., bio e leu r-epresent.am x-espect..ivarnent..e 

deficiência nut.ricional para arginina
., 

biot.ina e leucina. 

O símbolo why represent.a coloração branca de conídios. 

A Tabela 7 t.raduz a simbologia ut..ilizada 

para denominar os mut.ant.es obtidos e ut.ilizada na Figura 8 
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e na Figura 9.

Tabela 8. Simbologia utilizada para denominar os mut.ant.es

obt.idos
. . 

Símbolos 

arg 

met.. 

leu 

bio 

pro 

eis 

:fwn 

mcy 

why 

Os 

quando cruzados 

Tradução 

de:ficiência para sínt.ese de arg-inina 

de:ficiência para :sínt.ese de met.ionina 

de:ficiência para s:ínt.ese de leucina 

de:ficiência para sínt..ese de biot.ina 

de:ficiência para :sínt.ese de prolina 

deficiência para sínt.ese de cist..eína 

conídios de coloração marrom claro 

micélio de coloração amarela 

conídios de coloração branca 

expoent.es 

houve 

ut..ilizados indicam que 

complement.aç:ão, indicando 

mut..ação em passo biossintét.ico di:s:t.int..o. Quando o mutante 

apresenta, em sua denominação, o mesmo expoente, é uma 

indicação de mut.aç:ão no mesmo gene. Uma melhor análise 

sobre a que:s:t.ão 

ít.em 4.6.2 

da complementação será realizada no 

É int.eressant.e not.ar mut.ant.es como 10V10 

que t.ambém apresenta auxot.ro:f'ia para o
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aminoacido prolina. Ist.o :se deve a mut.ações em genes: que 

atinge uma via bio:s::s:intética comum. Neste caso tanto o 

aminoácido arginina quanto a prolina têm :suas vias 

biossintéticas interdependentes. O passo inicial de ambos 

aminoácidos é a aminação do O(-cetoglutorato pela ação da 

enzima L-glut.amat.o-desidroginase <LEHNINGER, 1976). 

o mutante 10V10 met 
.t 

apresent.a 

auxot.rofia para met.ionina e também para cisteí na. Isto 

porque o percurso metabólico da met.ionina passa 

obrigatoriament.e pela cis:t.eína. Ambos aminoácidos 

apresentam em sua est.rut.ura molecular o átomo de enxofre o 

que também pode implicar em uma mutação nos mecanismos de 

incorporação do enxofre inorgânico CLEHNIGER, 1976). 

Com relação aos mutantes morfológicos 

obtidos, a natureza das mutações envolvidas 

variável. No caso dos mutant.es: fwn 
.t 

e mcy
1 

pode ser 

podem ter 

ocorrido mudanças a nível de síntese de pigmento ou 

mudanças relacionadas com a fixação destes pigmentos nas 

paredes celulares. Nos mut.ant.es: why {conídios brancos} é 

provável que tenha ocorrido um.a mut.ação ainda nos 

primeiros passos da via biossintética do pigmento. 

Alterações relacionadas com a fixação de pigmento, é 

improvável pois se observaria a acumulação de pigmentos em 

out.ras est.rut.uras :f'únr;icas ou at.é mesmo no meio de 

cult.ura. Em Neur-ospor-a cr-a.ssa foi observado {GOLDIE & 

SURBDEN, 1973) um mut.ant.e morfológico <al) 
� 

que não 
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apresentava sua cor alaranjada caract.erís:tica. Análises 

bioquímicas demonstram que o carot.eno estava presente em 

alt.as concent.raç:ões mas em um arranjo molecular que não 

permitia o aparecimento da cor. A Figura 11 ilustra a 

linhagem 391H6 e o mut.ante 391H6 b). 
t 

Figura 10. A esquerda a colônia selvagem da linhagem 

\. \ 391H6. A direita o mutant.e branco 391H6 why . 
t 

A luz ult.raviolet.a· foi um mut.agênico 

eficient.e. Na linhagem 391H6, das 1071 colônias ensaiadas 

por is:olament.o t.ot.al, foram obtidos 5 mutant.es resultando 

em uma frequência de 0,47 %. 

N.a 10V10, !387 colônias foram 

ensaiadas por isolamento tot.al após trat.ament.o com luz 

ult.raviolet.a de onde foram obtidos: 3 mut.ant.es 
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morfológicos result.ando em uma :f'requência de 0,61% de 

obt.encão de mutant.es.Com esta linhagem t.ambém foi 

ensaiadas a met.odolo�ia de enriquecimento por filt.racão 

Cít.em 3.10). Ut.ilizando-se dest.a met.odologia,, foram 

ensaiadas 598 colônias de onde foram const.atados 3

mutantes auxot.róficos, resultando em uma frequencia de 

0,50% de obtenção de mutantes:. 

O rendimento na obtenção de mut.ant.es por 

isolament.o total foi semelhante com o obt.ido por GOLDMAN 

<1988). A t.écnica de enriquecimento por filtracão não se 

mostrou e:f'iciente como nos trabalhos de GOLDMAN {1988), 

BAGALHI <1987) e FUNGARO (1984::>. MASIERO (1988) também não 

obteve result.ados: posi t.i vos: com a técnica de 

enriquecimento. Muit.o provavehnent.e o t.empo de incubação 

não deve t.er sido o mais apropriado. 

4.2.1. Determinação das frequências de reversão das 

mut.acões auxotró:f"icas e mor:f"ológicas: obtidas por 

exposição a luz ultravioleta das linhagens 10V10 

391H6. 

A Tabela 8 demon:s:t.ra as frequências de 

reversão dos mut.ant.e:s: mo:x-fológico:s: e auxotróficos. Como 

pode ser observado não houve reversão na maioria das 

marcas. Os coní dios dos mut.antes: foram semeados: em placas 

de Pet.ri com meio nú nimo <í tem 3.2.1) 
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A não ser a linha�em mut.ant.e 10V10 
t I me w 1y 

que não é cit.ada nest.a t.abela, não houve reversão. Nest..e 

mut.ant..e ocorreu um int.eres:s:ant..e :fenômeno de uma alt..í ssima 

taxa de reversão. 

surpreendente ainda 

A reversão 

porque 

que ocorria foi mais 

ocorria com a marca 

mor:foló�ica,. não apenas com a auxot..ró:fica como seria o 

esperado. 

Tabela 8. Frequência de reversão 

auxotróficas e morfológicas 

10V10 e 391H6. 

Mut.ant.es coní dias ensaiados 

10V10arc 

1ov1oarc 

10V10met 

10V10why 

10V10mc_y 

391H6arc 

391H6arc 

391H6why 

391H6why bio 
1 

391H6why leu 
i 1 

391H6arc 

391H6 leu 
1 

2,93.10 
5 

1,47.10 
5 

7 .,05.10 
5 

1,74.10 
2 

1,45 .10 
2 

7,05.10 
5 

3,76.10 
!5 

1,03 .10 
2 

2,60.10 
!5 

9,87.10 
4-

4,77.10 
5 

6,03.10 
5 

d.as 

das 

mutações 

linhagens 

Frequência de 

reversão 

< 2 _. 93.10 

< 1,47.10 

< 7,05.10 

< 1,74.10 

< 1,45.10 

< 7,05.10 

< 3,76.10 

< 1,03.10 

< 2,60.10 

< 9,87.10 

< 4,77.10 

< 6,03.10 

�5 

-5

-!5 

-2 

-2: 

-!5 

-5

-2

-!5 

-4 

-5

- !5 

4.3. Crescimento em meio completo e em meio de 

esporulacão 
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A Tabela 9 demonst.ra o diâmet.ro médio de 

colônia das linha�ens 10V10 e 391H6, aos 3 dias de 

cresciment.o, · de acordo com os í t.ens 3.2.4 e 3.2.7 e a 

comparação de acordo com o teste de TUI"key. Os resultados 

most.ram uma diferença significativa ent.re linhagens apenas 

quando em condições de cult.ivo diferent.es. Dent.ro da 

cont.rast.es mesmas condições de cult.ivo, não houve 

suficient.es para urna di:ferenciação. A di:ferença observada 

ent.re a t.axa de cresciment.o em meio cornplet.o e meio de 

ferment.ação e:s::t.á, evident.ement.e, relacionada com a 

quant.idade de nut.rient.es pront.os no meio complet.o. 

Ta,bela 9. Diâmet.ro médio da colônia da linghagem 391H6 e

Linhagens 

391H6 

10V10 

391H6 

10V10 

10V10 ao t.erceiro dia de cresciment.o. 

t.rês repet.ic;:Ões. 

Média 

Meios de cult.ura 

Meio complet.o 

Meio complet.o 

Meio de esporulação 

Meio de esporulação 

Médias 

* 
4,1667 

3,1667 

2,0000 

1,900 

de 

*Médias não li(!:adas pelo mesmo t.raco indica que são 

significat.i vament.e di:ferent.es a nível de 5%. 
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O :f'ormat.o das colônias e a quantidade de 

esporos também variaram de acordo com o meio ut.ilizado. 

Ut.ilizando o meio de esporulação, as colônias apresent.aram 

um bordo não uniforme e baixa esporulação. O cultivo em 

meio complet.o propiciou, por sua vez, uma colônia com 

bor-do unif"or-me e com elevada esporulaç:ão. 

4.4. Determinação _da produção de ácido cítrico. 

A det.erminação da produção de ácido cí t.rico 

f"oi realizada segundo o í t.em 3.15 e 3.15.1. A Tabela 11 

ilus:t.ra a produção de ácido cí t.rico pelas linhagens de 

Aspergillus niiger, com e sem a passagem pelo meio de 

esporulação. 

A quant.ificação da produção de ácido 

cí t.rico por ti t.ulação é uma met.odolo�ia amplamente 

utilizada por ser simples e não dispendiosa. BONATELLI Jr 

(1977) encont.ra uma correlação ent.re o t.í t.ulo e a produção 

de ácido cítrico alt.ament.e :si�nif"icat.i va. 

As linhagens 10V10 e 391H6 apresent.aram 

morfologias distintas quando des:envolvidas em meio de 

íerment.ação. A linhagem 10V10 apresent.ava um crescimento 

vigoroso� formando uma consist.ent.e peli cula na superf"í cie 

do meio, sem a formação de esporos. Já a linhagem 391H6 

apresentava um micélio não t.ão consist.ent.e mas: apresent.ou 



87 

uma grande produção de esporos. Diver-sos autores, ent.re 

eles PRESCOTT & DUNN {1959), SHU & JOHNSON (1947 e KUBICEK 

& RoHR (1982) citaram como uma ca.racteríst.ica quase sempre 

ligada a alt.a produt.ividade de ácido cí t.rico, a ausência 

de esporulação quando desenvolvimento em meio de 

fermentação. 

Tabela 10. Produção de ácido cítrico nas linhagens 391H6 e 

10V10, passando ou não pelo meio de esporulação. 

Linhagens Repetições 

I II III IV 

391H6 <MC)* 0,68 0,52 0,59 0,67 

391H6 <ME) 0,51 0,55 0..40 0,68 

10V10 CMC) 2,28 1,86 2,22 2,40 

10V10 <ME) 6,00 3,76 4,.02 10,.45 

Contrôle ** 0,30 0,30 0,30 0,30 

* 
As letras pai:-ênt.eses indicam: MC: esporos 

provenientes de placas de meio comple t, o. ME: esporos: 

provenientes de esporulacão. 

** Foram utilizados como cont.rôle erlenmeyer:s: contendo 

meio de f"eT"ment.:=1çãn s:em t.erem sido inoculados. O valor 

t.i t.ulado foi devido a acidez do meio de fermentação. 

A análise de variância dos dados acima é 
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expos:t.a na Tabela 11. O t.es:t.e de Turkey é explicit.ado na 

Tabela 12. 

Tabela 11. Análise de variância dos dados da Tabela 9.

c.v.

Trat.ament.o 

Resíduo 

Tot.al 

G.L.

3 

12 

15 

S.Q. 

82? 5441 

31, 6493 

114, 1934 

** si g:nificat.i vo a nível de 1%. 

Q.M.

27,5147 

2,6374 

F 

Tabela 12. Test.e de Turkey para as médias dos diferent.es 

t.rat.ament.os da Tabela 9. 

Linhagem e t.rat.ament.o Médias (ml de NaoH 0,1N ) 

10V10 <ME)** 

10V10 <MC> 

.391H6 <MC} 

391H6 CME} 

6,. 13 * 

2,19 

0 ,. 53 

0,53 

* 

** 

Mé-dias: não ligadas pelo mesmo ' t.r.aço indica que 

s:igni:f1cat.i vament.e diferent.e:s: a nível de 5%. 

são 

ME s:igrrlflca t�erment.ac.ão com espo:r-os o:r-iundos de placas 

de Pet.ri com meio de esporulacão <í t.em 3.2.7) 

MC significa ferment.ação com esporos oriundos: de 

placa de Pet.ri com meio complet.o <í t.em 3.2.2) 
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Como pode ser observado na Tabela 12, não 

houve diferença significativa quando o inóculo foi obtido 

at.ravés de des:envolviment.o em meio completo. Quando as 

linhagens foram cultivadas em meio de esporulação <í tem 

3.2.7), houve um aumento s:ignificat.ivo da produção de 

ácidos t.ot.ais na linhag:em 10V10. Tal result.ado confirma a 

caract.erí stica de linhagem produt.ora mesmo em condições de 

laborat.ó rio. 

BONATELLI Jr (1977), t.rabalhando com a mesma 

linhagem, encont.rou uma produção média 100% maior que a 

encont.rada neste trabalho. A causa para a queda da 

eficiência na produção da linhagem 10V10 pode s:er 

explicada pela inst.abilidade genética, o que pode t.er 

causado mudanças: a nível genét.ico dest.as: linhagens. É 

import.ant.e ci t.ar que a linhagem 10V10 ficou um grande 

período estocada em condições que não favoreciam a

manutenção do pat.rimônio genét.ico da linhagem. Um out.ro 

fat.or que poderia causar queda na produt.i vídade da 

linhagem, foi uma condição desfavorável para a acumulação 

de ácido cí t.rico no meio de ferment.acão <í t.em 3.2.6). 

Diversos aut.ores: <PRESCOTT & DUNN, 1959; SHU & JOHNSON, 

1947; SZCZODRAK & ILCZUK, 1985 ent.re out.ros:) cit.am como um 

fat.or fundament.al para a acumulação de ácido cí t.rico, a 

as ,�ência de í. ons met.álico. Es:t.es: íons t.· . .
par _ 1c1par1am como 

cofat.ores: de enzimas envolvidas: em vias hios:s:int..ét..icas: 

onde o ácido cí t.rico part.icip.aria. É provável que as 
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condições de cultivo utilizadas não per mi t.iram a

acumulação de ácido cítrico. 

A linhagem 391H6 não apresentou acumulação 

significativa de ácido cí t.rico., embora seja originária de 

uma indústria produtora de ácido cí trico. Esta linhagem 

também, quando em condições de cultivo para acumulação de 

ácido cítrico., apresentou morfologia caract.erí stica de. 

linhagem não produtora (formação intensa de esporos). 

A ausência de acumulação de ácido ci t.rico 

pela linhagem 391H6 pode t.er sido o uso de 1.lJl1a metodologia 

não adequada para t.al. As: condições na indústria não são 

as mesmas que as condições oferecidas: em laboratório. 

Aliado a est.e fato, podem estar relacionados os outros 

dois fatores para a não acumulação de ácido cítrico 

apontados anteriormente para a linhagem 10V10. 

KUBICEK-PRANZ et alli (1990) demonstraram 

que a frutose 2.,6-bi:fos:fat.o 

controlador da produção de 

indica, mais uma vez, que 

é um poderoso agente 

ácido cítrico. 

pesquisas 

Este relato 

envolvendo o

melhoramento da produção de ácido cí t.ico., t.ern que incluir 

obrigatoriament.e estudos de natureza bioquímica para que 

se possa direcionar uma abordagem genét.ica da questão. 

4.5. Det.erminação da atividade celulolitica. 

A determinação da atividade celuloli tica 
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das linhagens 10V10 e 391H6 foi feita de acordo com 

met.odologia descrita no í t.em 3.14. A Tabela 13 ilust.ra a 

atividade celulolí t.ica 

expressa em micromoles 

das 

CµM:> 

linhagens 10V10 e 391H6 

de açucar redutor por 

mililitro de sobrenadante enzimático Cí tem 3.14.1). 

Tabela 13. Atividade celuloli t.ic� das linhagens: 10V10 e 

Linhagem 

391H6 

10V10 

391H6 de

repetições.

Aspergillus ni�er. Média de 3 

µM· açucar redutor em 1,00 ml 

de sobrenadant.e enzimático. 

Média Repeti. ç ões 

15,76 

7,80 

X XX X X J: 

17,34 14 . �0 15,84 

B,00 7 , 20 B,20 

As: médias: da Tabela 13 diferem a nível de 

1% pelo t.est.e de Tukey Cà = !3,5530). 

A Tabela 13 ilustra a análise de variância 

da atividade celuloli t.ica das linhagens 10V10 e 391H6. 

A partir da Tabela 13 e da Tabela 14 

pode-se concluir que nas: condições ensaiadas a linhagem 

391H6 t.em uma maior at.i vidade celuloli t.ica que a linhagem 

10V10. 
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Os f"ungos Aspergillus ni,ger e Trichoderma 

viride são import.ant..es f"ont.es de celulase para propó:s:i t.o:s: 

indust.riai:s: <VIDMAR et alli. 1985). Estes mesmos aut.ores 

isolaram e caracterizaram duas: endogluca.nases difer-ent.es a 

part.ir do resí duo industrial de uma indus:t.ria de ácido 

cí t.rico. 

Tabela 14. Análise de variância da atividade celuloli t.ica

das linhagens 10V10 e 391H6. 

c.v.

Linhagens 

Resíduo 

Total 

G.L.

1 

4 

5 

S.Q. 

95,04 

5,82 

100,86 

** Significativo ao n1 vel de 1%. 

Est.a relação 

Q.M.

95,04 

1A6 

F 

65,31** 

entre produção de ácido 

cí t.rico e enzimas celuloli tica:s é de extrema importância 

pois per mi t.irá em um fut.uro próximo o uso de uma mesma 

plant.a para a produção de ambas matérias primas e também o 

uso de font.es de carbono menos nobres pa..ra a produção de 

ácido cí t..rico. TOYAMA, 1976, apres:ent.a o uso de celulas:es 

de Trichoderma viride como um meio de produção de açucar a 
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partir de resí duas agrícolas e urbanos. 

Como pode ser observado na Tabela 13 a 

atividade celulolí t.ica da linhagem 391H6 pode ser 

considerada como promissora, principalmente se compararmos 

com o trabalho de GOLDMAN (1988) onde linhagens 

produtoras de celulases <Aspergillus niger e Trichoderma 

r-eesei) tiveram atividade celulolí tica semelhante. 

4.6� Estudos genét..icos 

4.6.1. Verificação da est.abilidade genét..ica. 

A verificação da estabilidade genética das 

linhagens 391H6 e 10V10 foi realizada segundo o 1 tem 3.7. 

Com relação a linhagem 391H6,. em nenhwn momento foi 

observada a formação de setores em colônias desenvolvidas 

em meio completo. Já na linhagem 10V10
:, setores de 

tonalidades diferentes e padrões diferentes de esporulação 

foram .observados com frequência. 

BONATELLI Jr {1977) observou apenas um setor 

em 160 placas de Petri com meio completo. O mesmo autor 

encontrou que,. em placas de Pet.ri contendo meio mínimo, o 

aparecimento de setores foi maior (300 em 160 placas de 

Pet.ri com meio mí nimo')_F'.m meio rrú nimo suplementado com 

extrato de levedura não houve formação de setores. 
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4.6.2. Ciclo par-assexual. 

4.6.2.1. Obt.encão de colônias prot.ot..ró:f"icas. 

A Tabela 15 mostra os resul t..ados n.a 

obt.enção ou não de peli cula nos diversos cruzamentos 

realizados. 

Tabela 15. Obtenção de het.erocáx-ios:: para a obtenção de 

diploides CROPER, 1952) e 

peli cula (í tens 3.2.13 e 3.2.14) 

Linhagens 

891H6bio ta>h_y 
!I. !I. 

391H6bio why i !I. 

391H6b. h '!O
!l.

b> ,Y !I. 

+ 

+ 

+ 

MM·+ 2% MC 

391H6z 
eu

391H6 + 

ar-e 
1

391H6 + 
ar-e

2 

desenvolvimento de 

MM+ 4% MC 

++ 

++ 

++ 



Tabela 15. Continuação .. .

Linha�ens 

+ 391H6391H6l h eu 1. w y 
1

a_r-tff 2

391H6
l h eu

1w y1
+ 391H6

ar-,g 1

10V10 

10V10 

10V10 

10V10 

10V10 

10V10 

10V10 

10V10 

10V10 

391H6 

10V10 

10V10 

10V10 

391H6 

+ 391H6
met ar-,g1 1. 

met why 
1 1. 

+ 391H6
ar-,g 1

met 
+ 

1. 

+ 
ar-!ff

1 

met 
+ 

1. 

+ 
ar-,g 1. 

+ 
ar-,g1

+ 
ar-,g2 

+ 
ar-,g2 

+ 
ar-,g 

+ 
ar-,g2 

+ 
ar-,g t

+ 
ar-,g 2 

+ 
ar-,g 1 

10V10 
ar,g 

2 

391H6 
l h eu

1
w y

:c 

10V10 
ar,g 

2 

10V10 
met

391H6 
ar-,g2 

391H6 
ar-,g 

2 

391H6 
ar-,g 1

10V10 
met

1 

10V10 ar,g1

391H6 
ar-,g 1

391H6 
Z h eu w y 

391H6 
ar-,g 

I 1 

2 

MM+ 2% MC MM+ 4% 

+ 

+ 

+ 

++ 

- indica ausência de cresciment.o; + a +++ indicam

crescimento em ordem crescente de vi�or. 

95 

MC 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 
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A Tabela 15 ilust.ra que a clássica 

rret.odologia parassexual permit.e obt.er o desenvolvimento de 

película. Est.a película é o primeiro passo para a

ocorrência da parassexulalidade. É nest.a etapa em que 

pode ocorrer a anast.omose de hi:fas possibilitando ou não a 

evolução para um est.ado . het.erocariót.ico e ocorrendo fusão 

de núcleo., o est.ado diplóíde <AZEVEDO, 1987). 

É ímportant.e :salientar a ímport.ância dos 

requisitos nut.ricionais para o desenvolviment.o da película 

e consequent.ement.e de colônias het.er-ocaríot.icas 

A Tabela 16 ilust.ra a :fase posterior ao 

desenvolvimento da película, que é a indução de um 

relacionament.o mais í nt.imo entre as linhagens mut.ant.es 

at.ravés da transferência das: peli culas para placas de 

Pet.ri com meio mínimo Cí t.em 3.2.1.). 

Tabela 16. Des:envolvirnent.o de colônias: het.erocariót.icas a

part.ir de películas:. 

Cruzamentos 

X 391H6 391H6z h eu w y
i i 

arg 
2

391H6b. h X 391H6 
'10./"-' .Y i arg1

10V10 X 391H6 arg1 arg 
2 

10\110 X 391H6 
met arg2 i

Formação de het.erocários 



Tabela 16. Continuação ... 

Cruzament.os 

10V10 X 391H6 z h ar-s:g� eu/v y 

10V10 X 10V10 t 
ar-e� me� 
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Formação de het.erocários 

+ 

+ 

+ a +++ indicam cresciment.o em ordem crescent.e de vigor.

A Tabela 15 ilust.ra que não houve si nt.ese 

de het.erocirio:s: em t.odos os cruzament.os considerados:. Na 

me:s:ma t.abela podemos definir algumas mut.ações 

complement.ares indicando que as: mut.ações nest.es casos 

podem t.er ocorrido em um mesmo locus funcional. 

Não foi possível calcular a frequência de 

diplóides obt.idos porque 

colônias het.erocariót.icas: 

as colônias 

Colônias 

obtidas 

diplóides 

foram 

íoram 

obtidas após diversas passagens de suspensões conidiais de 

het.erocários por meio mínimo. Após essas passagens 

obt.eve-se algumas colônias com um - cresciment.o diferenciado 

que íoram isoladas e levadas a uma caract.erizac;ão segundo 

o í t.em 3.12.2.

A Tabela 17 abaixo, most.ra o diâmetro 

médios de coní dios: e a íormação de setores: na presença de 

agent.e haploidizant.e. 
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Tabela 17. Diâmet.r-os médios de conídios (µm) e f'ormacão de 

setor-es de produt.os de cruzamento. 

Cruzamentos: 

391H6l h eu w y
X 391H6 

ar-,g2 :l 1 

391H6b. h X 391H6 
'l.O W y ar-,g

:l 

10V10 

10V10 

10V10 

10V10 

1 :l 

X 
ar-,g 

1

met 
X 

X 
argI

X 
are

i 

391H6 ar-,g 
;:;;:

39186 
ar-,g2

391H6z h eu w y

10V10 

1 :l 

met 
I 

Set.or diâmetro {µm) 

sim 6,1176 

não 4,5100 

sim 6,1233 

sim 6,4313 

sim 6,4321 

não 4 ,.5163 

A Tabela 17 most.r-a que foram isolados 4 

diplóides cuja confirmação se . deu pela obt.enç:ão de setores 

e pelo diâmet.ro maior, confirmando o dobro de volume de 

uma colônia haplóide. 

A Figura 11 ilustra uma colônia diplóide 

391H6l h / / 391H6 segregando set.ores.
eu w y are 



Fi�ura 11. 391H6z h eu
.t.

w yt 

®mais Benlate 

// 391H6 ar-g 2
em 
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meio completo 

A Tabela 18 ilustra a análise mitót.ica do 

ctiplóide 391H6z h eulw y1

ilustra a 

391H6l f êtJ
J. 

W l..Y l 

Tabela 1 8. 

ar-sg 

+ 16 6 
leu 

o 

análise 

Aná 1 

391H6 arg
2 

leu 

// 391H6 

mit.ót,ica 

ise mi t, 

ar-e 2

do 

ótica 

e 

ctiplóide 

391H6 

a Tabela 19 

10V10 // 
ar-g 

1 

leu why 
1 1 

// 

Analisados 22 segregantes. 

why why 
+ + 

+ 12 10 + 10 6 
arg 

o o 2 4 



Tabela 19. 

are 

17 11 
leu 

o 

Análise mit.ót.ica do diplóide 10V10 
are 

391H6Z h . Analisados 35 segregant.es.
eu w y 

why why 

+ 

+ 19 · 9 + 11 13 

arg leu 

2 5 - 10 1 

Embora a análise mit.ót.ica t.enha 

100 

// 

s:ido 

realizada com auxílio de àt;ent.e haploidizant.e C:Benlat.e 

í tem 3.2.15), os diplóides obt.idos e descrit.os na Tabela 

16 apres:ent.aram, embora em menor frequência, set.ores: mesmo 

quando cult.ivados em meio núnimo. Est.es set.ores 

prot.ot.róficos são recombinant.es e frut.os: do fenômeno da 

parameiose, descrit.o por BONATE L LI Jr et.' alli (1983) em 

Aspergillus niger, e por BAGALHI C:1987) em Metarhizium 

anisopliae. 

4.6.3.. Fusão química de prot.oplast.os 

A fusão química de prot.oplas:t.os foi 

realizada segundo met.odologia estabelecida no ít.em 

3.13.1.2.. Para t.ant.o, foram ensaiadas d uas met.odologias 

dist.int.as para a obtenção e regeneração de prot.oplast.os de 

Aspergillus niger. Os res:ult.ados obtidos est.ão na Tabela 

20 e 21. 
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Tabela 20 - Isolament..o e regeneração de prot..oplast..os da 

linhagem 10V10 de Aspergillus niger ,. segundo 

Prot..oplast.os 
Obtidos 

as me�odologias de DAS & GHOSH (1989) GOLDMAN 

{1988). 

DAS & GHOSH (1989) GOLDMAN (1988) 

6 
1,!50.10 

Regeneração (%) 12,.33% 

Tabela 21 - Is:olament..o e regeneração de p:rot..oplast..os 

Prot..oplast..os 
Obtidos 

da linhagem 391H6 de Aspergillus: niger ,. 

segundo as met..odologias de DAS & GHOSH (1989) 

e GOLDAMAN <1988). 

DAS & GHOSH C1989) 

6 
6,08.10 

GOLDMAN <1988) 

6 

6,.65.10 

Regeneração (%) 5 ,.97% 24,95% 

A e:f"iciencia das difer-ent..es met..odologias de 

obtenção e regeneração de prot.oplast..os de A.spergillus 
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niger variam muit.o. Corno se observa na Tabela 19 e 

na Tabela 20., a met.odologia 

(1988} f"oi a mais eficient.e 

regeneração quanto para o 

est.abelecida por GOLDMAN 

t.ant.o para o processo de 

pr-ocesso de obtenção de 

prot.oplast.os:. Not.a-s:e também que a linhagem 10V10 possui 

urna maior eficiência no processo. Não é incomum encontrar 

na lit.erat.ura relat.os cont..r.adi t..órios com relação ao 

estabilizador os:mót.ico mais: eficiente. KIRIMURA at alli 

(1988) obtiveram maior eficiencia ut.ilizando KCI 0.,7M 

t.ant.o na rase de isolamento quanto na fase de regeneração 

de protoplas:tos:. 

A causa desta grande variação nos: diferent..es: 

processos: de prot..oplast.ização não é conhecida. Pode-se 

afirmar apenas que diferentes estabilizadores causam 

mudanças a nível de número de núcleos e grau de 

vacuolizacão do protoplast.o {GOLDMAN., 1988 e PEBERDY., 

1979). 

Os resultados obtidos com relação a linhagem 

10V10 se assemelham mui t.o com os: resultados obtidos por 

BORGES {1987) utilizando a mesma linhagem. ls:t.o demonstra 

que as variações: existentes ent.re linhagens da mesma 

espécie são suficientes: para alterar as respostas destas 

linhagens aos processos: de protopla:s:tização. 

Aditivos como 2-deoxy-glucose CBOS & 

SLAKHORST.. 1980) e 2-mercapt.oet.anol <KATENKAMP at. alli. 

1989) t.em sido utilizados com sucesso no melhoraJT1ent.o dos 
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processos de obtenção de prot.oplast.os em fun�os. 

4.6.3.1. Sus:cept.ibilidade ao PEG Cít.e:m 3.1.Z> 

A toxicidade apresent.a.da pelo PEG pode 

tornar inviável esse processo de fusão celular <HA YDU et. 

at alli, 1977). A Tabela 22 apresenta o efeito t.óxico da 

solução de PEG (ítem 3.2.19) em prot.oplastos de 

A.spergillus niger, linha�ens 10V10 e 391H6. 

Tabela 22. Efeito t.óxico de solução de PEG, em % relativa. 

Tempo 

o 

10 

20 

30 

Média de três: repetições. 

Cm) 391H6 

o,oo 

75,54 

84,04 

87,80 

A Tabela 22 demonstra 

polietileno glicol é altamente tóxica 

10V10 

o,oo 

92.87 

94,69 

94,66 

que a solução de 

aos: prot.oplastos. 

KADISH & \t/ENC (1983) observaram o mesmo efeito em células 

animais:. Tais: efeitos: seriam, segundo os autores:, causado 

por aldeídos formados a partir de soluções: de PEG

armazenadas ou aut.oclavadas em condições impróprias. A 
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perda da viabilidade de prot.oplast..os pode resultar em 

uma queda da eficiência do processo de fusão 

fazendo com que ocorram dificuldades no melhoramento de 

linhagens de caráter industrial. 

A Tabela 23 mostra o resultado de alguns 

cruzamentos realizados via :fusão qui mica de protoplast.os. 

Os parentais foram escolhidos baseados em sucesso anterior 

no cruzamento via ciclo par.assexual clássico <Tabela 17). 

Tabela 23. Porcentagem relativa de colônias: prot..ot..róficas 

*
obtidas por fusão quf mica de protoplastos. 

Cruzamento % relativa de colônias: prot..ot.ró:ricas 

391H6l X 391H6 
eu why a�c2

391H6z. eu X 10V10 
why 

0,.2353 

0,3089 

* 
A t.axa de :fusão foi determinada como sendo a relação do 

número de colônias em meio mínimo e meio completo mais 

estabilizador osmótico {1,20 M sorbitoD 

As f"requências de fusão obt..ida at..ravés da 

fusão química de protoplas:t.os: foram similares às obtidas 

por DAS at. a1li (1989),. cuja frequência de" fusão variou de 

0,004% a 0,54% ,. dependendo das linhagens envolvidas. 
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4.6.4. Elet:ro:f'us:ão de protoplas:t.os. 

Os parâmetros da primeira fase do processo 

de elet.rof'usão f'oram def'inidos segundo o í tem 3.12.1.3.1 .. 

A Tabela 24 ilustra os parâmetros dieletrof'oréticos 

obtidos para prot.oplastos de Aspergillus niger. 

Tabela 24. Parâmetros clieletroforét.icos: de prot.oplast..os de 

Aspergillus niger. 

Concentração de prot.oplast.os 
6 

4 ,05.10 /ml Meio 

utilizado ít.em 3.2.18.4 Diâmetro 

médio dos prot..oplastos 8,4375 µm Resistividade do 

:s:is:t.ema 30 KO 

A Tabela 25 mos:t.ra a amplitude e a

írequência de campo elétrico necessárias para a indução da 

confit?;uração em ''colar-de-contas'' em prot.oplast..os de 

Aspergillus niger. 



Tabela 25. Frequência,

elétrico

pear 1-chain. 

t.empo 

para 

e 

indução 

amplitude 

da 

106 

de campo 

configuração 

Frequência Faixa de amplitude Tempo 

1 Mhz 

5 Mhz 

OAO a 0,50 kV/crn 

0,25 a 0,30 kV/crn 

20 s 

20 s: 

Os dados da Tabela 25 aplicados à eq.2 do 

í tem 2.2.5.2 implicariam em um comprimento das cadeias de 

células variando de 0,01 a 0,05 cm, o que não ocorreu. 

I:s:t.o porque a equação definida por HOLFMANN & EVANS (1986) 

é uma equação para condições ideais. As condições do 

experimento realizado, est.ão longe de serem ideal, 

principalmente com relação à temperatura e res:is:t.ividade 

do meio. Um out.ro fator que não pode ser excluí do é a 

grande variabilidade encontrada no tamanho dos 

prot.oplast.os:, o que influencia muit.o t.odas: essas relações. 

Esta variabilidade no tamanho dos protoplastos e:s:t.á 

cliretantente relacionada com o tempo de permanência dos 

prot.oplast.os: no :s:is:t.ema li t.ico <NEIROTI,. 1988). 

KATENKAMP at. alli <1989) obteve a 

con:f1guracão em ''colar-de-contas:" em Ullla amplitude 

inferior (500 V/cm) mas com a mesma írequência. Tal 
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result.ado cont.radiz um das relações da dielet.ro.íorese que 

relaciona o tamanho das células com a intensidade de campo 

elétrico necessário. Nes:t.e caso, prot.oplast.os de 

Trichoder-ma r-eesei, os diâmetros: variavam de 4,2 a 6,3 µm.

LYNCH at. alli (1989) ut.ilizando 

prot.optast.os de Asper-gillus nidulans, obt.eve resul t.ados: 

semelhantes aos: da Tabela 24, sendo t.ambém semelhant.e o 

t.amanl)o dos prot.oplastos utilizados:. 

A Figura 11 ilust.ra a configuração em

"colar-de-cont.as" de protoplas:t.os de Aspergillus niger. 

A Tabela 26 ilust.ra a viabilidade dos: 

protoplastos de Aspergillus niger quando submetidos a 

dif'erent.es int.ensidades de campo elét.rico. Est.e é um dos 

principais parâmet..ros: do processo de elet.rofusão, pois: 

permite conhecer o quanto a célula foi daniíicada, de 

.forma irrevers:í vel pela ação do campo elét.rico. 

Figura 11. Configuração

prot.oplas:t.os

-1. 

5kV.cm

em 

de 

··colar-de-cont.as·· 

Aspergi'llus niger. 

de 

1Mhz, 
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Tabela 26. Viabilidade relativa de prot.oplast.os de 

* 

Asper-gillus niger- a campo elétr-ico. 5 Pulsos:. 

1. 

Amplit.ude (kV/cm ) Viabilidade r•elat.iva (%) 

o,oo 100,00 

5,77 89.20 

9,61 

13,46 

* Prot.oplast.os da linhagem 10V10.

70,.45 

45,06 

A Tabela 26 most.ra que para as ampli t.udes 

utilizadas nos processos de fusão (de 1,00 a 6,00 kV) a 

viabilidade dos: prot.oplast.os não é alterada a ponto de 

conipromet.er o processo de obt.encão de híbridos. Est.a 

baixa perda no processo é um dos principais mot.i vos 

apont.ados por ZIMMERMANN <1982) e SAUNDERS {1984) para o 

sucesso dest.a t.écnica. A perda de viabilidade dos

protoplast.os, embora pequena, poderia ser diminuí da com um 

controle maior da t.emperat.ura da câmara de f"usão (BATES, 

1983). 

A Tabela 27 most.ra os: res:ult.ado:s:: obt.idos 

com o proces:s:o de elet.ro:f"u.são no cruzament.o de linhagens 
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de Asper-gillus nicer-. 

Tabela 27. Porcentagem relat.iva de colônias p:rot..ot.róficas 

obtidas: por eletrof'usão de prot.oplast.os:. 
* 

Cruzament..o % relat..i va de colônias prot..ot..róficas 

391H6
1 h eu w y 

t t 

391H6
1 h eu1 w yt

5,0905 

2.,9500 

* A t.axa de f"usão foi determinada como sendo a relação do 

número de colônias em meio mínimo e meio complet.o mais 

est.abilizador osmótico {1,20 M sorbit..oD. 

amplitude onde 

As Figuras 

surgiram 

12 e 13 

colônias 

represent.am., a 

prot.ot..róficas após: 

diferent.es intensidades de campo elétrico CC.C.). A Figura 

12 represent.a os dados obtidos pelo cruzament.o 

X 391H6 A Figura 13 repre:s:ent.a os: dados 391H6leut whyt ar-gt 

relacionados: com o cruzament.o 391H6
l h 

X 10V10 eutw yt ar-gt 

Os: dados das: Figuras 12 e 13 são relati vos:, 

e as Figuras foram compost.as com resultados de vários 
,,. 

experimentos dist.int.os. A Tabela 27 indica o máximo de 

eficiência encontrado na met.odología. Os: prot.oplast.os: 

foram submetidos a 5 pulsos: de e.e ..
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Os parâmetros onde a frequencia de 

obtenção de het..erocários :foram maiores (Tabela 27} f"oram: 

a - Alinhament.o: 

Frequência: 

Amplitude: 

Tempo: 20 s: 

b - Compressão: 

1 Mhz 

-1 
400 V.cm 

Frequencia: 1Mhz 

Amplitude: 

Tempo: 5 s: 

e Fusão: 

520 
-1 

V.cm

-:l 
Amplitude: 5,77 kV.cm 

Tempo: 30. µs 

Número de pulsos: 5 

Os poucos 

fun:;os f"ilamentosos em 

relat.os exist.ent.es utilizando 

procedimentos de eletrofusão 

<LINCH at. alli. 1989 e KA TENKAMP at. alli 1989) most.::ram uma 

similiridade mui t.o :;rande ent.re os parâmet.::ros ut.ilizados 

nas f.as:e:s: de alinhament.o e fu:s:ão. I:s::s:o reforça a idéia 

expos:t.a por ZIMMERMANN (1982) de que est.e processo depende 

basicamente de parâmetros físicos� e não t.ant.o bilógicos: 

como na met..odologia parassexual clássica. 

Com relação a eficiência da elet.rofusão 

sobre a fusão química de prot.oplast.os, pode-se afirmar que 
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o processo é mais e:ficien'Le c onsiderando t.ambém o efeit.o

t.óxi.co do poliet.ileno glicol. KARSTEN et alli <1988), 

ut.ilizando células animais para a produção de hibridomas 

encont.raram na elet.rofus:ão, um processo 33 vezes ntais 

eficient.e (33 vezes mais híbridos) que a fusão por 

poli et.ileno glicol. Não apenas, os hibridomas obtidos 

desenvolveram-se com mais vigor e em menos t.empo. 

Com relação ao aument.o de vigor e aumento 

de viabilidade, que são características comument.e citadas 

como presentes em células submetidas a campos elétricos 

(ZIMMERMANN, 1982 e KARSTEN et. alli;, 
1988} não observou no 

present.e trabalho tais caract.erí :s:t.icas. Observou-se uma 

queda no t.empo de regeneração dos prot.opla:s:t.o:s:, t.ant.o da 

linhagem 10V10 e 391H6, se comparado com os protopla:s:tos 

t.rat.ados com polietileno glicol. 

A quantidade de colônias: prototróficas: 

obt.ida:s: está longe das frequências: de fusão obtidas em 

plant.as e animais CKAMATA & NAGATA, 1987; SIHACHAKR et. 

alli, 1988; WALTON & BROWN, 19B8). Em animais: há o relat.o 

de FINAZ et. alli {1984) onde se obt.eve 90% de íusão. Est.es 

í ndíces devem ser avaliados com cuidado pois, na maioria 

das: vezes eles indicam a quantidades de células fundidas, 

avaliadas por observação direta do processo. Um í nelice 

dest..e t..ipo n?-ío foi po:ssí ve! n,=,.-t_,=,.,....Tnin;:;:,,,.... nest..e t.r;:;:,,h;:;:,,lho uma 

vez que, em primeiro lugar� os prot.oplast.os de fungo são 

cerca de 10 vezes menores que os prot..oplast.os de plantas e 
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células animais. Em . segundo lugar, obser-vações deste t.ipo 

exigiriam condições não disponíveis. 

hibridação de 

não obt.eve 

NEIROTI (1988} 

prot.oplast.os de 

sucesso, embora 

realizou t.ent.at.i vas de 

Humicola 
ap 

ut.iliza-se 

Prová velment.e,, 

parâmet.ros 

razoáveis, porque ut.ilizou solução de NaoH para ajust.ar o 

pH para 7,0. Tal procedimento f'ez com que provávelment.e 

ocorresse efeit.o joule na câmara de elet.rofusão. 

4.7. Sobre os proces:s:os: de hibridação e o 

melhoramento genético em Aspergillus niger. 

O processo de elet.rofusão demonstrado nest.e 

t.rabalho foi mais: eficient.e que as out.ra:s: metodologias 

empre�adas, considerando apenas a f'requência de colônias 

prot.ot.róficas obt.idas. No caso de Aspergillus niger houve 

dificuldade de se obter diplóides est.áveis, a ocorrência 

do fenômeno da parameiose <BONATELLI Jr et. alli, 1983) que 

dificultam uma análise melhor dos: processos. 

Por ser uma met.odologia mais rápida e com 

uma eficiência maior, a elet.rofusão de protoplast.os, 

embora seja uma técnica dispendiosa, permitiu maior 

frequência de produtos: .de fusão. A elet.rofusão aliada a 

met.odolo�ias de g;enét.ica q11;:3nt,i t.at.i va,. pode ser um valioso 

instrumento no melhoramento genét.ico de Ãspergillus niger. 



114 

5. Conclusões

O conjunt.o de experimentos realizados com 

as linhag-ens 10V10 e 391H6 de Aspergillus nitffer, permit.em 

as conclusões a seguir: 

a) A linhagem 10V10 recuperou a capacidade de produção de

ácido cí t.rico após passagem por meio de esporul,ação com 

baixa quantidade de í ons met.álicos; 

b) a linha�em 391H6 não produziu ácido cí t.rico e t..ambém

não apresentou caract.erí st.ica:s morfológicas próprias de 

linhagens produtoras; 
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e) a linhagem 391H6 apresentou uma atividade celuloli tica

maior que a linhagem 10V10; 

d) a luz ult.raviolet.a f"oi um inst.rument.o eficaz nos 

procedimentos de obtenção . de mut.ant.es: · auxot.róficos e 

morfológicos:; 

e) o cruzamento através do.. ciclo par a ss:exual clássico

CROPER,. 1952) foi ef'icient.e para a obtenção de colônias 

diplóides protot.róficas .. sendo .os parâmetros utilizados: 

para diferenciar diplóides de haploides: eficientes:; 

f) o si t.ema li t.ico mais ef"icient.e para o isolamento de

prot.oplast.os foi o que contia KCl o .. 6 M como est.abilizador 

osmót.ico; e o est.abilizador osmótico mais eficient.e para a 

regeneração dos prot.oplast.os: foi solução de sorbitol 

M; 

g) a solução de sorbitol 1_.2 M mais: hist.idina e CaCl foi 
2 

ef1ciênt.e para a determinação dos: parâmetros de 

elet.ro:fusão; 

h) o polietileno glicol mostrou ser alt.ament.e tóxico aos

prot.oplast.os de Aspergillus niger-; 

i) a eletro:fusão se mostrou como uma técnica eficiente
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para fusão de prot.oplast..os de Aspergillus niger. 
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