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RESUMO 

No presente trabalho foram realizados estudos 

com as linhagens selvagem e mutante morfológico mor
13 

de

Humicola sp e as linhagens selvagem e mutantes au:-:otróficos 

leu e ribo de Trichoderma pseudokoningii, através da utili

za�•º de técnicas de obten��o, regenera��º e fus�o de proto

plastos, visando o melhoramento genético da produ�lo de ce

lulases. 

A análise de crescimento sob três temperatu-
o 

ras de incuba��º revelou que a temperatura de 37 C foi fa-

von�wel tanto para as linhagens de Humicola. sp como para as 

linhagens de Trichoderma. pseudokoningii. 

Foram realizadas dosagens das atividades das 

enzimas avicelase, carboximetilcelulase e B-glucosidase das 

cinco linhagens com a finalidade de comparar sua capacidade 

celulolitica. As atividades da avicelase e carboximetilcelu

lase foram altas e n�o houveram diferen�as significativas 

entre as linhagens. As atividades da B-glucosidase entre as 

linhagens foram estatisticamente diferentes, sendo que a 

atividade do mutante mor
13 

de Humicola sp foi superior às

atividades da B-glucosidases das demais linhagens. 

Os pro top las tos das 1 inhagens de Humicola sp 

foram obtidos após 1 hora de tratamento enzimático sendo o 

melhor estabilizador osmótico, o sulfato de magnésio ; en

quanto que pai-a as 1 inhagens de Tr ichoderma pseudokoningii, 

o tratamento enzimático foi de 3 horas e o melhor 

estabilizador osmótico foi o sulfato de amônia. 

A regenera��º dos protoplastos de todas as 

linhagens dos dois gêneros foi conseguida pela utilizaGâo de 

uma mistura de sulfato de magnésio e sulfato de amônia. 
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Através do uso de polietilenoglicol e da técnica de eletro

fusào, n�o foram obtidos produtos de fusào . 



SUMMARY 

• >:V l l .

In this work studies were carried out with 

the wild and morphological mor ,.-, 1 �,
mutant sb-ains of 

Humicola sp and the v-Ji ld au :-:o ti-□ph ic leu ribo 

mutants strains of T1-ic:hode1-ma pseudokoningii, aiming the 

genetic breeding for the cellulase production the 

improvement of the techniques of obtention. regeneration and 

fusion of protoplasts. 

The growth analysis under three incubation 

temperatures revealed tha t the tempera ture of 37 ° C was 

favorable fm- the grov-.,th of the Humic:ola sp strains as much 

as the Trichodenna pseudokoningii sb-ains. 

The dosages of the enzymes activities, 

the five endoglucanase, exoglucanase and 9-glucosidase of 

strains were performed with the objective of to compare your 

cellulolytic ability. The endoglucanase and exoglucanase 

activities were high and no significative differences were 

de tec ted among the strains. The B-glucosidase activities 

were different statistically among the s ti-a ins and the 

activity of the mor13 mutant of Humicola sp was higher 

than the activities of B-glucosidases of the others strains. 

The protoplasts of the Humic:ola sp sti-ains 

were obtained after one hour of enzymatic treatment, and the 

better osmotic stabilizer was magnesium sulphate; while that 

the Tr ichodenna pseudokoningii sb-ains, the en zyma tic 

treatment was of three hours and 

stabilizer was ammonium sulphate. 

the better osmotic 

The regeneration of the protoplasts of each 

strain of the both genera was obtained by use of the mixture 

of magnesium sulphate with ammonium sulphate. Through the 
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use of polyethylene glycol or of the electrofusion technique 

no fusion products was obtained. 
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1. INTRODUÇAO

A celulose é a fonte mais abunda�te de car

bono renovável da natureza, constituindo 45-60¼ do peso se

co dos vegetais. Adicionalmente, a celulose e derivados re

presentam uma fraç�o de residuos de diver�as origens bastan

te relevante em potencial energético. O aproveitamento desta 

energia acumulada pelos plantas e residuos pode ser uma das 

op<;�es mais viáveis pai-a o atendimento das necessidades 

crescentes de alimentos e combustiveis, para uma populaG�º 

mundial estimada em 6,8 bilhbes de pessoas no final do 

século (COUGHLAN, 1985). 

O principio da produç�o de enzimas microbia

nas tem sido utilizado como forma adicional e alternativa 

aos processos puramente industriais. Muitas espécies de mi-

crorganismos têm a capacidade de degradar a celulose até 

glicose, sendo que os fungos sâo preferencialmente escolhi

dos por possuirem a çapacidade de degradar celulose nativa e 

n�o se formarem complexos fisicos entre as celulases, 

litando sua extra<;ào e utilizaGâo. 

faci-

A complexidade da molécula de celulose é de

terminada por regibes cristalinas altamente ordenadas e re

gibes amorfas, sendo que sua digest�o é efetuada pela ªG�º 

conjunta de três enzimas de um complexo enzimático: enzima 

B-1,4- glucan celobiohidrolase <C1- exoglucanase) que reti

ra unidades de celobiose (duas moléculas de glicose- ligaG�º

.i-1,4); enzima B-(1-4) glucanase <C,,-endoglucanase) que pro-
,.. 

duz celobiose e, B- glucosidase que hidrolisa celobiose a 
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glicose. Existe sinergismo na aç�o hidrolitica entre a celo

biohidrolase e a endoglucanase. 

A hidrólise enzimática da celulose é vantajo

sa por ser eficiente e nâo produzir compostos secundários 

indesejáveis, ao contrário da hidrólise ácida. Por esta ra

zâo, estudos microbiológicos e genéticos tém se intensifica

do, objetivando melhorar a produçao de celulases e conse

quentemente diminuir os custos operacionais. 

A obten<;âo do complexo celulolitico a partir 

de alguns gêneros de fungos tém se incrementado, principal

mente utilizando linhagens de Trichoderma reesei em progra

mas de melhoramento através de muta<;âo- sele<;âo e técnicas 

mais recentes como fusâo de protoplastos, 

clonagem de genes. 

b-ansforma<;âo e 

Em estudos preliminares, outras espécies de 

fungos têm se mostrado bons produtores de enzimas celuloli

ticas, diferenciando-se por produzir em maior quantidade uma 

das trés enzimas que compbem o complexo celulase. Sob este 

aspecto, o fungo HLtmicola sp se evidencia pela p1-oduc;�o de 

grande quantidade de 1- glucosidase, superando espécies do 

gênei-o Tr ichoderma. 

Neste estudo s�o comparadas as produ<;bes de 

enzimas celuloliticas de linhagens selvagens e mutantes de 

Humicola sp e Trichoderma pseudokoningii var. Rifai e, fo

ram utilizadas técnicas de obtenG�º, regenera<;ão e fus&o de 

protoplastos visando o melhoramento genético da produ��o de 

celulases. 



2. REVISAO DE LITERATURA

2 .1. 
I -

Materiais Celulosicos

A celulose é o mais abundante composto orgânico 

na natureza, estando presente na parede celular das plan

tas, algas e muitos fungos. Os tecidos vegetais variam 

quanto ao teor de celulose; madeira, palha e folhas s�o os 

mais ricos. As gramineas e leguminosas jovens têm, em média, 

15¼ e as madeiras, 50¼ de celulose CALEXANDER, 1976). GOK

SOYR & ERIKSEN (1980), relacionaram as porcentagens de celu

lose em produtos naturais, industriais e agricolas. 

A matéria prima de maior utilidade para uma 

indóstria de hidrólise enzimática de celulose pode ser re

cursos florestais n�o utilizáveis, residuos de madeira de 

indóstrias de papel, residuos agricolas e urbanos, etc. Es-

tes materiais s�o compostos de 40 a 60¼ de celulose, 15 a 

30¼ de hemicelulose e 10 a 30¼ de lignina. Dessa forma, se

,-iam produz idos somente nos Estados Unidos, cerca de 400 a 

600 milhbes de toneladas de residuos celulósicos por ano. Na 

Comunidade Econômica Européia, considerando-se restos domés

ticos, urbanos, industriais e agricolas, tem-se um total de 

2300 milhbes de toneladas (COUGHLAN, 1985). 

la 

2.1.1. Estrutura da Celulose 

A celulose é um polimero de glicose de fórmu

cc
6

H
1

_o�> , na qual podem estar unidas outras substên
u 0 n 

cias como hemicelulose, lignina, pec tina, subei- ina, etc 



(RAWITCHER, 1979; Rees (1978), citado por COUGHLAN, 1985). E 

composta por residuos de anidraglucose em configuras�□ de 

"cadeii-a", unidos por ligaçties glicosidicas ij- 1,4. C21da re

siduo tem rotas�o de 180 sobre o eixo principal, em relaG�º 

aos residuos vizinhos. As cadeias de celulose est�o orienta

das paralelamente e associadas através de pontes de hidrogê-

nio, formando fibrilas. Dentro das fibras de celulose há 

áreas altamente ordenadas denominadas áreas cristalinas e 

regibes amorfas que slo menos organizadas (COUGHLAN, 1985). 

Em média a celulose contém 15¼ de regibes 

amorfas e 85¾ de áreas cristalinas, sendo esta a principal 

dificuldade para a hidrólise da molécula, além da associaG�º 

bastante comum com a lignina (TSAO et alii, 1978). 

A F igui-a 1 mostra a estrutura da celulose. 

Figura 1. Estrutura da celulose (COUGHLAN, 1985). 

2.1.2. Degrada�ãa da Celulose

A solubilidade dos poli ij-1-4 glicosideos 

decresce rapidamente na água. As fibras de celulose absorvem 
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água e incham, embora este incha�o se limite á regi�o amorfa 

da fibra; enquanto que na regi�o cristalina nada ocorre de

vido à for�a das pontes de hidrogénio. Acidas minerais e ál

calis em altas concentraçbes podem induzir o entumescimento 

inteira, rompendo as pontes de hidrogênio e 

penetrando nas áreas cristalinas. 

A convers�o da celulose em a�ócares tem sido 

feita por via ácida ou enzimática. O método de hidrólise 

ácida apresenta várias desvantagens como o requerimento adi

cional de calor, format;�o de subprodutos e necessidade de 

equipamentos resistentes à corros�o. Por outro lado, este 

processo tem sido o mais utilizado porque o uso do sistema 

enzimático se torna difícil devido ao alto custo da enzima. 

Para superar este problema tem-se procurado desenvolver li

nhagens microbianas hiperprodutoras de celulase e com maior 

especificidade pelo substrato (GHOSE & GHOSH, 1979). 

A capacidade de utilizar a celulose como fon

te de carbono e energia é encontrada em bactérias, actinomi

cetos e fungos, sendo que o conjunto de enzimas celuloliti

cas difere entre os microrganismos pois alguns podem degra

dar a celulose nativa e muitos n�o têm esta capacidade. A 

Tabela 1 apresenta uma relaç�o de microrganismos produtores 

de celulases de uso comercial ou potencial estabelecido. 

2.2. Celulases 

2.2.1. Estrutura e Fun�Ões das Celulases 

Em 1950, REESE et alii, introduziram o con

ceito c
1

- e
x 

do complexo celulase. c
1 

era um componente que 

formava cadeias lineares mais curtas a partir da celulose 

natural. Estas cadeias eram hidrolisadas por Cx
. Segundo SIU

(1951); SELBY (1968), c
1 

seria uma enzima que quebra as 
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Tabela 1. Microrganismos produtores de celulases 

1985). 

(COUGHLAN, 

Grupo Organismo �� Organismo 

Bactérias Acetivibrio cellulolyticus Fungos Pellicularia filamentosa 

Bacteroides cellulosolvens Penicillium citrinum 

Bacteroides succinogenes Penicillium funiculosua 

Cellulomonas spp Penicillium irensis 

Cellvibrio fulvus Penicillium janthinellum 

Cellvibrio vulgaris Pestalotiopsis westerdijkii 

Clostridium thermocellulaseum Polyporus adustus 

Clostridium thermocellum Polyporus tulipiferae 

Clostridium thermomonospora !Irpex lacteusl

Pseudomonas fluorescens Polyporus versicolor 

Rumminococcus albus Poria spp 

Sporotrichum cellulophilum 

Actinomicetos Streptomyces griseus Sporotrichum dimorphosporum 

Thermoactinomycete spp Sporotrichum pulverulentum 

Thermomonospora curvata (Chrysosporium lignorum) 

Thermomonospora fusca Sporotrichum pruinosum 

Sporotrichum thermophile 

Fungos Agaricus bisporus Talaromyces emersonii 

Aspergillus fumigatus Thermoascus aurantiacus 

Aspergillus niger Thielavia terrestris 

Aspergillus terreus Tranetes sanguinea 

Botryodiplodia theobromae Trichoderma harzianut 

Chaetomium thermophilum Trichoderma koningii 

Eupenicillium javanicu1 Trichoder1a lignorum 

Fusarium solani Trichoderma longibrachiatum 

Humícola insolens Trichoderma pseudokoningii 

Macrophomina phaseolina Trichoderea reesei 

Myrothecium verrucaria Trichosporon cutaneum 

Myceliophthora thermophila Trichosporon pullulans 

pontes de hidrogênio, tornando as cadeias expostas para a 

aç�o de C . A hidrólise máxima da celulose é determinada pe
x 

la aç�o da celobiase dando como produto final a glicose. 

Diversos autores como GONG & TSAO (1979); 
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MONTENECOURT et alii (1979); LEE & FAN (1980) ; RYU & MAN

DELS (1980), afirmam que o complexo celulase é formado pelas 

seguintes enzimas: 

E:-:o � -1,4 glucanase:� ou/>, -1 ,4- glucan celobiohidrolase 

(EC 3.2.1.9.1.), comumente designada como avicelase, celu

lase c1 ou exocelulase; 

Endo B-1 , l.f. g lucanase ou e -1 , 4 g lucan g lucoh idi-o lase ( EC 

3.2.1.4.), designada como carbóximetil-celulase 

celulase C ou endocelulase; 
!{ 

B-1,4 glucosidase (EC 3.2.1.2.1.) ou celobiase.

(CMCase), 

As exoglucanases cc
1

) retiram as unidades de 

glicose e celobiose dos terminais n�o redutores da cadeia, 

resultando num incremento de grupos redutores com mudan�a na 

fluidez da molécula (GONG & TSAO, 1979; RYU & MANDELS, 

1980). As endoglucanases (C ) hidrolisam as cadeias ao acaso�< 
atacando os polimeros de celulose internamente <RYU & 

MANDELS, 1980). Apresenta atividade limitada sobre as re-

gibes cristalinas da celulose mas, após tratamento da celu

lose nativa com endocelulase há aumento da susceptibilidade 

à exocelulase, devido á criaiào de novos sitias reativos pa

i-a a mesma ( GONG 8< TSAO, 1979 ) . Observa-se, pai-tanto, um me

canismo de ªG�O sinergistico pelo qual a atividade de um 

componente enzimático é favorecida pela presen�a e a�ào hi

drolitica de outro. A última etapa do processo é efetuada 

pela a - g lucosidase que hidi-ol isa a celobiose pi-aduzindo 

glicose. 

O esquema a seguir (Figura 2) demonstra as 

etapas de hidrólise da celulose. 



endo B- (1-4) glucanase 

<EC 3.2.1.4.) 

8 

ce 1 u l ose------------------ e e 1 u 1 ose ( suscepti ve 1)

(1-4)glucanase endo � - ( 1-4) 

(celobiohidrolase) 

<EC 3.2.1.9.1.) 

ce!obio5e/ celobiose + glicose 

\tC 3.2.1. 2.1.) 

glicose 

Figura 2. Etapas da hidrólise da celulose 

1980) . 

< RYU 8{ MANDELS , 

As enzimas do complexo celulase apresentam 

algumas caracteristicas mostradas pela maioria das enzimas 

exocelulares, principalmente a multiplicidade de formas, a 

natureza glicoproteica e a grande resistência à denatura��o 

CGRIFFIN, 1981). Estudos de fracionamento de amostras de ce-

lulases demonstraram as múltiplas formas para cada componen

te do sistema celulolitico. Discute-se que estas formas po

dem sei- produtos de vàr ios genes ou pi-odu tos de proteó 1 ise 

(NAKAYAMA et alii, 1976); ou ainda o resultado da glicosila

��o diferencial de uma única proteina (GUM & BROWN, 1977). 



2.2.2. Biossíntese das Celulases 

A celulase extracelular é produzida pelos or

ganismos em resposta à presen�a de certos componentes no 

meio de cultura. Entre os indutores da sintese da celulase 

podem ser citados a celulose, celobiose, soforose e lactose, 

sendo que o nivel da resposta varia conforme o tipo e con

centra�ào do indutor (MANDELS et alii, 1962, 1975). Além da 

induçào, a sintese pode ser inibida pela presen�a de glicose 

ou outros a�úcares (repressào catabólica), sendo portanto um 

processo de induç�o-repressào (GONG & TSAO, 1979). 

O mecanismo de entrada de indutores na célula 

tem sido desci-i to como sendo um processo de "s in tese basal" 

onde pequenas quantidades de celulase s�o produzidas e libe

radas ao meio, ocorrendo hidrólise da celulose , entrada de 

celobiose na célula e induGâO da sintese de celulase (MAN

DELS & REESE, 1960). Os mesmos autores ressaltaram que em 

altas concentraGbes a celobiose inibe a sintese de celulase 

por ser hidrolisada pela celobiase intracelular levando ao 

acúmulo de glicose que age como repressor. GONG & TSAO 

1979), citaram a lactose como indutor, sendo que a célula é 

insensivel á alta concentraG�º de lactose, devido ao nivel 

baixo de enzima intracelular que hidrolisa a lactose. 

Os mecanismos de regulaG�º da sintese de ce

lulase est�o ilustrados na Figura 3. 

(1) Celobiose e glicose representam os produtos originados

da hidrólise de celulose pelo processo de sintese basal de

celulase. A celobiose age como fonte de carbono e indutor.

(2) O transporte ativo da celobiose através da membrana ce

lular é realizado pelo desenvolvimento de um sistema enzimá

tico de transporte adaptativo. Glicosidase constitutiva po-
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celulase --11--___ .,__ ___ celulase 
extracelular intracelular
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Figura 3. Mecanismos de regula��º da sintese de celulase 

<GONG & TSAO, 1979). 

deria estar presente como uma enzima limitada pela membrana, 

a qual hidrolisaria parte da celobiose em glicose. Glicosi-

dase adaptativa também poderia ser formada em resposta á 

presen�a de celobiose ou outros indutores como sofarose ou 

lactose, no meio de crescimento. 

(3) Após a entrada da celobiose na célula, a celobiose in-

ti-acelular poderia agir como indutar ativo e reagir com a
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proteina repressora, tornando-a inativa e permitindo que 

ocorra a induç�o. Ou o indutor em potencial poderia ser hi

drolisado pela glicosidase intracelular, resultando em acú-

mula de glicose e repress�o da sintese de celulase. 

(4) A afinidade do indutor ativo pela proteina repressora 

determina a eficiência da induG�O. 

(5) A induç�o da sintese ocorre quando a proteina repressora

foi inativada pelo indutor ativo, seguindo-se a transcriç�o 

e traduçao. As quantidades reais de exocelulases e endocelu

lases s�o controladas pela atividade de traduGâO (neste mo

delo, assumiu-se que a expressâo dos dois genes da celulase 

é controlada pelo mesmo regulador). 

(6) A celulase recém sintetizada, em resposta á induç�o, po

deria permanecer no interior da membrana. A liberaç�o das 

celulases através da membrana é regulada por um mecanismo 

especifico, provavelmente uma protease ácida intracelular 

especifica (pH baixo aumenta a liberaGâO da celulase e pH 

a 1 to, inibe) • 

(7) A celulase extracelular recém liberada hidrolisa a celu

lose em glicose e celobiose. A quantidade de celulase libe

rada afeta as quantidades de glicose e celobiose produzidas. 

Por sua vez, glicose e celobiose sustentam o crescimento ce

lular, estando envolvidas em induGâ□ e repress�o. 

(8) A glicosidase intracelular hidrolisa parte da celobiose 

intracelular em glicose. 

(9) Altos niveis de glicose intracelular inibem a atividade 

da glicosidase intracelular. 

(10) Certos 01-ganismos como Spoi-oti-ichum, possuem a capaci-
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dade de produzir glicose-oxidase adaptativa, em resposta ao 

acúmulo de glicose dentro da célula. A glicose-oxidase age 

na oxida�ào da glicose a ácido glucOnico e gluconolactona. 

(11) A gluconolactona inibe a atividade da glicosidase,

ocorrendo a diminuic;ão da repress�o da sintese da celulase.

(12) A concentra��º de glicose intracelular influencia a

sintese de celulase pelo mecanismo de repress�o.

Supondo que o aparecimento da celulase no 

meio seja devido ao transporte ativo da enzima pela membrana 

celular, ROSS et alii (1983), propuseram o seguinte modelo 

para explicar a sintese e excrec;�o das celulases (Figura 4). 

filtrado da cultui-a membrana citoplasma 

g 1 icos"'..._ __________________ .,,g 1 icose---metabo 1 ismo 

i t 
celobiose celobiose 

i ----- ...... 

1 . .......... 
�induc;�o -.... .__

1 in i'tric;ão 
1 

ou 
repress�o 

1 1 
1 ' 

celulose sintese da enzim
]-

1 

l 
--• 

celulases------------+----Li-ansporte ativo 

Figura 4. S in tese e e>:crec;ão das ce lula ses. 

2.2.3. Produ�ão e Aplica�Ões das Celulases 

O número de microrganismos celuloliticos é 

extenso (FREIRE, 1975; AUNSTRUP, 1978; COUGHLAN, 1985), mas 

a habilidade de produzir celulase de alta atividade, capaz 

de degradar extensivamente a celulose nativa se restringe a 

algumas espécies fúng icas como: Tr ichoderma reesei 11 



Trichodt=.,,rma l 
. . . 

,:-on .1ng .I 1. .• Trichoderma 
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Jiynorum!' Sporotrichum 

pu 1 veru 1 en tum ff Pen ic i 11 .ium fun icu losum !' Penic i 11 ium ir iensis 

Aspergillus Nen t.i i .• adus tus, Fusarium solani_. 

Fus.::.H-ium lini !' Sc:lerotium rolfsii _. Eupe;nicillium Javanicum, 

Schizoph 1/lum commune e, poucas espécies bacterianas como 

Clostridium thennocel lum, Thermomonospo"ra sp, Cellulomonas 

sp e o actinomiceto Streptomyces flavogr.iseus. Alguns fungos 

tei-mof i 1 icos tais como Chae tomium thermophi le var. dissitum 

e Humic:ola sp, também produzem celu lase capaz de degradar 

celulose nativa <BISARIA & GHOSE, 1981). 

do é 

Destes microrganismos citados, o mais estuda

Trichoderma reesei, que possui um comple:-:o celulase 

ativo e bem balanceado, em niveis extracelulares, capaz de 

hidrólise intensa de concentraGbes altas de celulose (MONTE

NEC0URT et alii, 1979; RYU & MANDELS, 1980). 

A maioria dos processos estudados atualmente, 

em escala pré-industrial, utilizam as enzimas produzidas por 

T,-ic: hoderma reese i em f ennen tai;:�o submersa . I n ic ia 1 men te , a 

produ��o de celulases em laboratório era efetuada utilizan

do-se celulose como fonte única de carbono. Por razbes de 

alto custo e muita viscosidade no meio de cultura; em escala 

industria 1, a celulose n�o pôde ser utilizada como fonte 

ónica, tendo sido aperfeiGoados meios contendo outros aGúca

res como, por exemplo, lactose. Os outros constituintes do 

meio de cultura sào sais minerais usuais além da adiG�º de 

extrato de levedura, como suplemento vitaminice. A excreG�º 

de celulases é facilitada pela presença de tensoativos no 

meio. A produi;:�o de celulases em escala piloto, para uma li

nhagem de Trichoderma reesei geneticamente melhorada, em um 

meio à base de lactose e celulose, utilizou um reator de 3 

m com agitaG�º mecênica a uma velocidade de 120 rpm, aera-

ç�o de 0,5 volume de ar por volume do fermentador por minuto 
o 

temperatura regulada para 27 C, durante as primeiras 40 ho-



14 

ras, depois em 25
° 

C, pH livre nas primeiras 20 horas e, em 

seguida regulado para 5,0. A fermentaGào para a produ�ào de 

celulases é um processo lento com duraGào total de 140 horas 

<POURQUIE & VANDECASTEELE, 1985). 

As aplicaG�es usuais e potenciais das celula

ses sào citadas por Mandels (1985), citado por COUGHLAN, 

(1985); salientando-se as utiliza�Oes em indústrias de ali

mentos e ra�bes animais e na decomposiG�º de resíduos. 

Para a maioria dos usos das celulases, a hi

drólise extensiva do substrato n�o é requerida e. portanto, 

o uso da enzima é pequeno. N�o há, ainda, processo economi

camente viável para a convers�o direta de materiais celuló

sicos a produtos finais desejáveis com dextrose e etanol. 

Entretanto, devido ao fato de materiais lignocelulósicos de 

fontes primárias de residuos domésticos, agricolas ou indus

triais serem, potencialmente, estoques imensos de energia e 

alimentos, as pesquisas para a descoberta de um processo 

mais económico continuam (COUGHLAN, 1985). 

2.3. Posi��o Taxonamica e Aspectos Biológicos dos 

Fungos Estudados 

2 .3 .1. Humicola sp 

A posi��o taxonómica do fungo Humicola sp, 

segundo AINSWORTH (1971); AINSWORTH et alii (1973>; LASKIN 

& LECHEVALIER (1978>; ALEXOPOULOS & MIMS (1979) é a seguinte: 

Divis�o: Amastigomycota 

Sub-Divis�o: Deuteromycotina 

Classe: Hyphomycetes 

Sub-Classe: Hyphomycetidae 

Ordem: Moniliales 
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Familia-forma: Dematiaceae 

O g'éne:•i-o Humico la sp, apresenta con id iófoi-os 

simples ou pouco ramificados, hialinos com células conidio

gênicas pequenas, hialinas que não se diferenciam do micélio 

produzindo conidios apicais, mais ou menos globosos, unice

(amerosporos>, sendo que n�o ocorre a formaG�º de 

fiálides verdadeiras. Os conidios, hialinos quando jovens 

adquirem p igmen tai;:ão escura na maturidade. 

Existem na literatura trabalhos que descrevem 

a ocorrência, morfologia, caracteres culturais e taxonomia 

de v.és ias espécies termof i l icas como Humicola insolens � 

Humicola grisea, Humicola s tel la ta e Humicola 

lanuginosa (WHITE & DOWNING, 1953; COONEY & EMERSON, 1964; 

TANSEY, 1971). 

discutida no 

A grande var iabi 1 idade do género Humicola é 

trabalha de De BERTOLDI (1972), onde foi 

verificada a presenGa de esporos uninucleados e multinuclea-

das. A composi�ão de base do DNA (conteúdo de citosina-

guanina) de ,-,c::-
C ,J linhagens de HLtmicola foi analisada por 

LEPIDI et alii (1972). Os autores observaram grande variai;:ãa 

na conteódo CG, indicando que possam haver várias origens 

f i lagenéticas. 

Em 1982, CHAVES estudou um fungo termofilico 

isolado de compostagem� classificando-o como Humicola por 

apresentar conidióforos curtos, conidios globosos, multinu

cleados, escuros; com temperatura ótima de crescimento de 42
° 

C e pH do meio igual a 6,0. MACEDO (1986), determinou para 

esta mesma linhagem de Humicola, o melho1- redutor de colônia 

como sendo o citrato de sódio. Através de colora��º de coni

dios verificou a presen�a de 5 a 9 núcleos por conidio. Adi-

e iona lmen te, foram determinadas as melhores condi�bes para 
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obtenç�o e regeneraGà□ de protoplastos; além de curvas de 

sobrevivência á luz ultra-violeta para conidios e protoplas

tos. 

RODRIGUES (1987), ampliou os resultados obti

dos por MACEDO (1986), tendo testado 5 redutores de cresci

mento e comprovou ser o citrato de sódio juntamente com a 

sorbose, os melhores. Foi determinado o meio minimo para 

crescimento, sendo requeridos, além dos sais minerais e fon

te de carbono do meio minimo proposto por PONTECORVO (1953), 

a presença de biatina e tiamina. A sobrevivência a vários 

agentes mutagênicos (ácido nitroso, etilmetano sulfonato, 

luz ultra-violeta e radia<;�□ gama) também foi avaliada. 

Através de observaG�es citológicas, RODRIGUES (1987), cons

tatou que o número de ndcleos em conidios variou de 5 a 18, 

sendo 12 a classe mais frequente e, nas células miceliais 

foram verificados de 1 a 8 núcleos. O acompanhamento das fa

ses de divis�o nuclear permitiu a observaG�º de 6 a 8 cro

mossomos em conidios no final da metáfase. A constataG�º de 

anastomose de hifas indicou a possibilidade de ocorrência do 

ciclo parassexual, como descrito por De BERTOLDI & CATEN 

( 1975) • 

A maioria dos estudos efetuados sobre 

/-:lumicola, envolve a produ<;�o de celulases pelas diversas es

pécies do génei-o. A espécie Humicola insolens, obtida em 

produtos de tabaco produziu amilase e celulase extracelula

res COGUNDERO, 1979). JAIN et alii (1979), observaram que 

Humicola insolens e l-:lumicola lanuginosa, apresentaram ativi

dade celulolitica quando crescidos em meio com farelo de 

ti-igo, mas apenas um isolado de Humicola insolens possui 

atividade em meio com celulose cristalina. 

HAYASHIDA & YOSHIOKA (1980 a), purificaram e 

analisaram a avicelase e carboximetilcelulase de ��icola 
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insolens YH-8, tendo verificado que a temperatura ótima de 

ambas as enzimas era de 50 ° C. A avicelase permaneceu está

vel após aquecimento por 5 minutos a 65 ° C e a carboximetil

celulase reduziu a 45¼ sua atividade após 5 minutos de aque-

cimento a 95 ° C. Em faixas de pH de 3,5 a 9,0 e 3,0 a 11 , O,

a avicelase e carboximetilcelulase, respectivamente, manti

ve1-am sua estabilidade. A ,e-glicosidase de Humicola insolens 

YH- 8 também foi purificada por YOSHIOKA & HAYASHIDA ( 1980),

mostrando temperatura ótima de atividade a 50 ° C, para uma 

faixa de pH de 4,5 a 7,5, sendo 5,0 seu pH ótimo. 

HAYASHIDA & YOSHIOKA (1980 b), sugeriram que 

a estabilidade das glicoenzimas avicelase e carboximetilce

lulase está associada á presenc;a dos carboidratos manose e 

N-acetilglicosamina, covalentemente ligados à estrutura mo

lecular das mesmas, pois a remo��º destes carboidratos levou

ao decréscimo da estabilidade téi-mica e vai-iac;âo de pH.

A linhagem YH-78 de Humicola grisea var. 

thermoidea apresentou a 1 ta atividade de ca1-bo�-:imeti Ice lu lase 

a 50 ° 
e, quando cultivada em meio de farelo de trigo, mas 

baixa atividade de avicelase. A e nzima carboximetilcelulase 

adsorvida em avicel mostrou atividade em carboximetilcelulo

se e nenhuma atividade em avicel e papel de filtro, entre

tanto houve grande ac;�o sinergistica com a celulase de 

Humicola insolens YH-8, na hidrólise de avicel (YOSHIOl<A et 

alii, 1982). 

A 1 inhagem de Humicola sp isolada por CHAVES 

(1982), apresentou alta atividade da avicelase ligada á 

massa celular e a fra��o carboximetilcelulase mostrou baixa 

atividade, sendo enconb-ada no sobr·enadante e no precipitado 

A atividade da B-glucosidase foi medida apenas no sobrena

dante e foi superior quando a fonte de carbono era a carbo

ximetilcelulose e o pH igual a 7,0. Em compara��º com a ati-
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vidade da s-glucosidase da linhagem OM 9414 de Trichoderma 

reesei, foi verificado por ARAUJO et alii ( 1983) , que a 

atividade de Humicola sp foi 4 vezes supei-ior. 

Vários autores concentraram seus estudos na 

.B-glucosidase de Humicola. por ser um campo promissor, devido 

a alta atividade desta enzima. Segundo MORAES et alii (1985) 

a s-glucosidase de Humicola sp ap1-esenta uma diminuic;�o de 

20 � 25¼ em sua atividade em meio com glicose como fonte de 

carbono; atividade duas vezes superior em meio com carboxi

metilcelulose em compara��º a meio com celobiose. A glicose 

1-epr ime a atividade da B -g lucosidase induzida poi- carbo:-:ime

tilcelu lose, mas n�o há repress�o quando a celobiose é o in

dutor e, o sistema da j-glucosidase é constituído por 4 com

ponentes que variam em proporç�o conforme a natureza d� in

dutor. O efeito inibidor competitivo da glicose sobre a ij

glucosidase também foi verificado por POLIZELI & TERENZI

( 1986) • 

As .B -g lucosidases de Humicola nigr ic:ans foram 

estudadas por FERREIRA FILHO & FELIX (1986), sendo que a en

zima excretada no meio pode ser constituida por uma ou vá

rias espécies de pesos moleculares muito semelhantes, en

quanto que a enzima intracelular compreende duas espécies 

distintas. Em 1987, os mesmos autores purificaram quatro es

pécies de B -g lucosidase de Humic:ola sp e verificaram que o 

pH ótimo estava entre 4,5 e 6,0 e a temperatura ótima entre 

60 e 70 ° C, para todos os componentes analisados. Estas for

mas de t-glucosidase quando comparadas entre si, apresenta

ram estabilidades térmicas diferentes e também variac;bes na 

rela�ào carboidrato: proteina. HARGER et alii (1986), cons

tataram que a B-glucosidase intracelular tem sintese consti

tutiva em meio com glicose como fonte de carbono. 

A produc;�o de celulases por HLLmicola. foi ava-
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liada por MONTI & JORGE (1986) sob várias condi<;Bes de cul

tivo, tendo sido comprovado que há um aumento de 3 a 4 vezes 

na atividade da carboximetilcelulase extracelular por adiçào 

de 

to 

extrato de malte 

de levedura e, 

ao meio de cultura, em relaçào ao extra

aumento de 3 a 4 vezes na atividade da 

avicelase extracelular usando outros substratos naturais em 

vez de celulose. 

NEIROTTI (1988), obteve aumento da atividade 

enzimática de Humic:ala sp através de 3 ciclos de sele<;�o, 

utilizando 3 tratamentos ( protoplastos irradiados com luz 

ultra-violeta; protoplastos n�o irradiados e testemunha, sem 

protoplastizaç�o e irradia<;âo. RODRIGUES (1987), estudando a 

mesma linhagem obteve um mutante com produç�o de B-glucosi

dase superior à linhagem selvagem e constatou que o coefi

ciente de correlaç�o entre as atividades avicelase carbo

ximetilcelulase foi altamente significativo, sugerindo que 

as atividades destas enzimas devem ser correguladas. 

2.3.2. Trichoderma pseudokoningii 

A posiçao taxonómica da espécie Tr ic:hoderma 

pseudokoningii, segundo vários autores CAINSWORTH, 1971; 

AINSWORTH et alii, 1973; LASKIN & LECHEVALIER, 1978; ALEXO

POULOS & MIMS, 1979; ONIONS et alii, 1981), é a seguinte: 

Divis�o: Amastigomycota 

Sub-Divis�o: Deuteromycotina 

Classe: Hyphomycetes 

Sub-Classe: Hyphomycetidae 

Ordem: Moniliales 

Familia-forma: Moniliaceae 

A espécie Tr ichoderma. pseudokoningii var . 

Rifai apresenta micélio hialino e esparso, composto de hifas 
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ramificadas e septadas. Os conidióforos se agrupam em feixes 

tornando-se pulverulentos na maturidade. Os conidios uninu

cleados s�o produzidos isoladamente na extremidade de cada 

fiálide, tendo forma oval e colorac;ào que varia do branco ao 

ve1-de. <F:IFAI , 1969) . 

COUGHLAN ( 1985} , citou a espécie Tr ichoderma 

pseudokoningii como microrganismo produtor de celulase de 

uso potencial, em meio ás espécies r,-ichoderma har z ia num, 

Tr ichoderma koningii .• Trichoderma lignorum, Trichoderma 

longibrachia tum e Tr ichoderma reesei. 

FANELLI & CERVONE (1977>, analisaram a produ-

c;§:o de poligalacturonase e celulase (C") Tr ichoderma 
,·, 

koningii e Trichoderma pseudokoningii em meios contendo pec

tina e carboximetilcelulose e, verificaram que a atividade 

pectinolitica de Trichoderma koningii foi muito maior que a 

de Trichoderma pseudokoningii, entretanto a atividade celu-

lolitica de T. pseudokoningii superou em muito a de T. 

koningii, tendo atingido seu ponto máximo em pH 4,0 e perma

necendo ativa até pH 7,0. 

ZALDIVAR et alii (1987), selecionaram mutan

tes de T. pseudokoningii resistentes à repress§:o catabólica. 

FURLANETTO (1989), obteve mutantes mono e duplo auxotróficos 

de T. pseudokoningii que apresentaram atividade celulolitica 

superior à linhagem selvagem e ao mutante hipercelulolitico 

QM 94-14 de T. 1-eesei. 

2.4. Melhoramento de Microrganismos Celuloliticos 

2.4.1. Muta5ão e Clonagem 

O conhecimento dos mecanismos reguladores da 

sintese da celulase é fundamental para se aumentar o 



rendimento da fermentaçào fúngica e possibilitar a obtenGâO 

de valores superiores na produ��o da enzima por linhagens 

mutantes. A raz�o pela qual tem sido obtido aumento de 3 a 4 

vezes na produç�o de celulase, por agentes mutagénicos resi

de no fato da celulase ser induzivel (MANDELS et alii, 1971) 

além da quantidade de enzima-proteina necessária para a hi

drólise da celulose. Por enquanto, as linhagens hiperprodu

toras secretam cerca de 2,0 mg de proteina por ml, limitando 

as possibilidades de alto incremento (Stenberg, 1975, citado 

por MENEZES, 1985). 

Segundo Stenberg (1975), citado por MENEZES 

( 1985) , três tipos de mutantes dever iam ser procurados: a) 

mutantes produtores de celulase constitutiva; b) mutantes

com produc;�o minima de proteina de outras origens 

que n�o seja celulase), permitindo maior produGâD de protei

na precursora da produçào de celulase; c) mutantes com super 

produçào de frac;âo particular do complexo celulolitico, pos

sibilitando a obtençào de um complexo mais ativo pela mistu

ra de diferentes filtrados de culturas . 

A se lec;âo de mutantes pode ser feita em cu 1-

tura submersa (meios contendo glicose em frascos sob agita

c;�o) e, técnica semi-quantitativa por semeadura. Esta técni

ca permite o isolamento de mutantes cons ti tu ti vos de T. 

reesei e outros microrganismos celuloliticos e, também, a 

determinaçào da concentrac;�o em que a glicose e o glicerol 

inibem a sintese de celulase por repressào catabólica nas 

linhagens selvagens (MENEZES, 19B5). 

A espécie T. reesei é considei-ada uma das me

lhores fontes de produçâo do complexo c
1

- C
x 

e, por esta ra

z�o, tem sido muito utilizada em programas de melhoramento. 

Os mutantes hiperceluloliticos têm sido obtidos desde a dé-

cada de sessenta, salientando-se o b-abalho do "U .S- Army 
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Na tic k Deve lopmen t Cen tei-" e da Universidade de Ru tgei-s, nos 

Estados Unidos; e do "'v'TT Biotechnical Labo1-ato1-y", na Fin

làndia. A linhagem de T. reest=:0i utilizada nesses estudos foi 

designada como QM 6a e, embora n�o apresente boa atividade 

de B-glucosidase, produz avicelase e carboximetilcelulase em 

grandes quantidades. A genealogia das linhagens mutantes 

obtidas através de irradia��º com acelerador linear, luz ul

tra-violeta e nitrosoguanidina a partir da linhagem QM 6a é 

a presentada na Figura 5. 

MONTENECOURT et alli ( 1979), considera1-am 

sete linhas principais para sele��º de mutantes regulatórios 

de maior produ�ào de celulase: 

1. Mutantes resistentes à repressào catabólica;

2. Mutantes resistentes a antimetabólitos;

3. Mutantes para uso no fermentador;

4. Linhagens revertentes celulase positivas a partir de mu-

tantes celulase negativos;

5. Mutantes resistentes ao produto final;

6. Mutantes secretores;

7. Mutantes constitutivos

A técnica de seles�o de mutantes hipercelulo

liticos faz uso de redutores de colônia em meios onde a úni

ca fonte de carbono é a celulose. O tamanho das zonas claras 

de degrada�ào da celulose sào comparados entre a linhagem 

selvagem e os mutantes bem como a comparaçào da medida 

radial das colônias, s&o critérios adotados para a sele��º 

de mutantes (MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977 a; NEVALAINEN & 

PALVA, 1978; BISARIA & GHOSE, 1981). 

Em se tratando de mutantes resistentes à re

press�o catabólica, o isolamento é efetuado observando-se a 

atividade celulolitica em substratos celulósicos, na presen-



ça de catabólitos repressores (glicose, glicerol, etc). O 

método semiquantitativo inclui o uso de rosa bengala ou oxi-

Tr it:hoder11a reesei (Ui 6a 

R!JH17 
ip

l

rceluloliticol 

� n i trosoguan id ina 

RUT--: 'S14 

esculina} 

!Tipo selvagem) 

voltagem (e) 

Gil 9136 
(celulase negativo) 

(mutante e ·glucosidasel 

RUT-C 30 
lhiperceluloliticol 

{mutante resistente 
à repress,a catabólical 

linhagens linhagens linhagens 
termotole- constitu- resistentes 
rantes tivas ao produto final 

sem revertentes 

--------acelerador linear 

UN 9123 
(hipercelulolitico) 

�·L \414 
(celulase negativo) 

uv 

revertentes 
S �g lucosidase
posi tivos 

(série RUT-Dl 

uv 

resistência 
à repress!o 
ca tabó lica
glicerol 

Clil-l'!C6i77 

Figura 5. Genealogia de linhagens celulolíticas mutantes de 

Tr ichoderma. reesei (MANDELS et a 1 ii, 1971).



gal que limitam o tamanho da colônia e permitem melhor vi

sualiza�ào dos halos claros ao redor da colônia. Esta tecni

ca também inclui o uso sequencial de concentraGbes crescen

tPs do substrato (mutantes RUT-M 7, 1¼ de celulose; RUT-NG 

1� 2¼ de celulose; série S, 2,5¼ de celulose) e, ainda, va-

r ,  ��o seletiva do substrato utilizado (mutantes RUT-C 30, 

cr: ' ,biase; RUT-NG 14, celulose). 

Um procedimento de seleq�o adotada especifi

camente para mutantes B-glucosidase, emprega esculina como

substrato, citrato férrico de amónia como agente na visuali

repressores similares. A esculina é hidrolisada 

pela B�glucosidase, liberando esculetina e glicose. C omo a 

esculetina forma um complexo negro com os sais ferrices de 

amônia, os mutantes que s�o 8-glucosidase resistentes á re

press�o catabólica podem ser facilmente visualizados como 

colônias com zonas negras circundantes (MONTENECOURT & EVE

LE I GH , 1 978 ) • 

O mutante RUT-NG 14 produziu cinco vezes mais 

atividade de degradaç�o de papel de filtro/ml de meio de 

cultura e duas vezes mais a atividade especifica/ mg de pro

teina excretada em cultura submersa, quando comparado com o 

melhor mutante e!dstente (QM 9414). Este mutante também 

apresentou pi-odut;:�o e levada de endo B '-g lucanase e B-g lucos i

da se. Embm-a o mutante RUT-NG 14 ten .. a sido isolado em pre

sen�a de 5¼ de glicerol em placa de ágar; em meio liquido, 

mostrou somente desrrepress�o parcial do complexo celulase 

<MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977 a, 1977 b). 

As linhagens QM-MCG 77 e QM-MCG 80 originaram 

através de seleGâO para resistência ao antibiótico kabicidin 

e à repress�o catabólica em presenGa de 8¼ de glicerol. A 

linhagem QM-MCG 77 apresenta produç�o alta de celulase em 

concentraçbes de celulose mais elevadas, demonstrando rendi-
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menta semelhante aos mutantes QM 9414 e RUT-NG 14, nas fer

menta�bes normais de celulose. Entretanto seu crescimento se 

verifica em substratos solóveis sem restri�ôes subsequentes 

na sintese de celulase, tendo uma taxa metabólica e produ��o 

enzimática mais rápida (Gallo et alii (1978), citados por 

MONTENECOURT et alii, 1979). 

A linhagem QM-MCG 80 é excelente produtora de 

celulase e p1-oteina e:-:tracelular, a partir de várias fontes 

de carbono; todas elas bons indutores do sistema celulase de 

T. reesei e, algumas, de custo reduzido e facilmente dispo

niveis, como soro de leite; o que tornou o processo de con

versào enzimática da celulose mais atraente. Parece possivel 

melhorar a produ��o de celulases utilizando-se este mutante, 

através da otimizaG�º do processo de fermentaG�º (Allen & 

Andreotti (1982), citados por NEIROTTI, 1985). 

A resistência a antimetabólitos como a 2-

deoxiglucose pode surgir por diversos mecanismos, incluindo 

aqueles de resistência à repress�o catabólica. Um organismo 

resistente à repress�o catabólica quando cultivado em meio 

com 2- deoxiglucose e celulose, hidrolisa a celulose produ

zindo glicose e evita, desta forma, o uso do antimetabólito. 

Por outro lado, linhagens selvagens podem utilizar somente a 

2- deoxiglucose tóxica e, ent�o, s�o mortas. Os mutantes re

sistentes s�o visualizados como colônias grandes crescendo 

nestas placas. Se a resistência ao análogo surgir por outros 

mecanismos, como a incapacidade de absorver a 2- deoxigluco

se, estes mutantes resistentes ao antimetabólito s�o sele-

cionados posteriormente para determinar quais s�o as 

gens resistentes à repress�o catabólica. 

1 inha-

Utilizando-se a metodologia da esculina,como 

confirma��º, foi selecionado o mutante RUT-C 30 que apresen

ta atividade celulolitita comparável a RUT-NG 14, além de 
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crescimento extremamente rápido e, produ��o de celulase em 

meio de cultura contendo licor de cereais <MONTENECOURT & 

EVELEIGH, 1978; MONTENECOURT et alii, 1979). Outros dois mu

tantes da linhagem QM 9414 (QM 9414 MCG 4 e QM 9414 MCG 5), 

desrreprimidos e hiperprodutores de J-glucosidase (5 vezes 

mais que QM 9414) foram isolados por COSTA & VAN UDEN (1980) 

utilizando 2- deoxiglucose. 

O mutante VTT-D 78085, obtido a partir do 

tratamento da linhagem QM 9414 com nitrosoguanidina, mostrou 

um aumento de duas ou três vezes na atividade celulolitica e 

a atividade da B -glucosidase foi seis vezes superior és ati

vidades correspondentes de QM 9414, quando utilizado no fer

mentador em escala piloto de produ��o (Nevalainen et alii 

(1980), citados por BISARIA e� GHOSE, 1981). A partir deste 

mutante, foram obtidos após induç�o com nitrosoguanidina e 

radiaç�o gama, os mutantes VTT-D 80132 e VTT-D 80133, que se 

mostraram mais estáveis geneticamente e,com atividade celu

lolitica semelhante á linhagem parental (BAILEY & NEVALAINEN 

1981). 

Os mutantes celulase negativos podem ser se

lecionados utilizando meio ágar- celulose, como sendo aque

les cujas colbnias deixam de produzir halos hidroliticos. 

Mutantes hiperceluloliticos podem ser produzidos por retro

muta��o devido ao desajuste no controle da sintese enzimáti

ca, entretanto n�o foi conseguida nenhuma linhagem altamen

te produtora. Através desta metodologia podem ser obtidos 

mutantes celulase negativos que produziram linhagens rever

tentes S -glucosidase positivas (QM 9977) e, mutantes celula

se negativos que falharam na produç�o de retromutantes celu

lase positivos (QM 9136). 

As caracteristicas dos mutantes celulase ne

gativos que produziram ,-eve1-tentes permitiram infe1-i1- que a 
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1nzima e-glucosidase está sob um controle independente e 

distinto do conb-ole das outi-as enzimas do comple:-:o celulo

litico. Os mutantes celulase negativos que nào reverteram 

podem ser interpretados como linhagens com cieleçbes, embora 

esta e:-:plicaç2to seja muito simples já que frn-am prontamente 

obtidos, enquanto que mutantes com deleçbes n�o s�o frequen

temente obtidos em estudos análogos com outros sistemas en

zimáticos de eucariotos (MONTENECOURT et alii, 1979). Outros 

mutantes obtidos a partir da linhagem QM 9414 de T. reesei 

s�o mencionados por FURLANETTO (1989); GOLDMAN & AZEVEDO 

( 1989) . 

Uma série de ciclos envolvendo os processos 

de mutaçào e sele��º através da utiliza��º do mutagénico 

quimice 8- metoxipsoraleina, além da irradia��º com luz ul

tra-violeta, resultou na obtenç�o de mutantes hiperproduto

res constitutivos para celulases. A diversidade destas li

nhagens foi analisada por SHOEMAKER et alii (1981). 

MACRIS (1984), utilizou radiaç�o gama para 

obter mutantes de Alternaria alternata, tendo selecionado um 

mutante n�o esporulante (M 7) que produziu cerca de cinco 

vezes mais B -glucosidase que o tipo selvagem. Vários mutan

tes foi-am obtidos de Penicillium pinophilum (P. funiculosum} 

utilizando-se luz ultra-violeta e meio de cultura contendo 

palha delignificada e 5¼ de glicerol, sendo que houve aumen

to na produç2to de celulase em relaG�º á linhagem selvagem 

<L,JOOD e t a 1 i i , 1 980 ) •

Em mutantes de Sporo tr ichum pu 1 veru 1 en tum, as 

atividades das celulases foram iguais ou superiores ás do 

tipo selvagem, sendo que a atividade da B -glucosidase foi 

seis vezes superior à de T. reesei QM 9414 (ERil<SSON 8.:

J OHNSRUD , 1 983 ) . 
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Em fungos termofilicos foram efetuados estu

dos com a espécie Ta Jarom)-•'Ces eme1-sonii, tratada com nitro

soguan id ina e ultra-violeta; onde se isolou um mutante re

sistente à repressào catabólica (UCG 42), com atividade em 

papel de filtro superior à da linhagem selvagem CMOLONEY et 

alii, 1983). 

Em Humicola gr isea var. thermoidea, após tra

tamento com nitrosoguanidina e ultra-violeta, foi obtido um 

mutante (YH 78) que apresentou maior atividade de endogluca

nase que a linhagem parental <HAYASHIDA & MO, 1986). RODRI

GUES (1987), isolou o mutante morfológico (mor
13

> através do 

ti-atamento da linhagem selvagem de Hwnicola sp com ácido ni

troso, sendo que este mutante apresentou produç�o de B-glu

cosidase superior à do tipo selvagem. 

A produtividade baixa de celulases fúngicas 

como resultado de periodos longos de fermentaG�º poderia ser 

resolvida através de clonagem dos genes que codificam a 

celulase em bactérias, que se dividem rapidamente. Segundo 

KNOWLES et alii (1987), já foram clonados os genes de uma ij-

glucosidase de Aspergillus niger, Candida pelliculosa e 

J(luyve,-omyces fragilis; genes de uma celobiohidrolase de 

Phanerochaete chrysosporium; genes de uma endoglucanase de 

Schizophylum commune; genes de duas celobiohidrolases (genes 

cbh 1 e cbh 2) e duas endoglucanases (genes eg 11 e eg 13) 

de T. 1-eesei. 

As estratégias para a clonagem de genes de 

n-ichoderma em E. coli foram formuladas, no entanto,

ram problemas pois, primeiramente, E. coli nâo tem capacida

de de glicosila��o e, há evidências indicando que a maioria, 

senâo todas as celulases fúngicas s�o glicoproteinas e a 

glicosila;�o é essencial para secre�âo, atividade e estabi

lidade destas enzimas (MERIVUORI et alii, 1985). Um segundo 



problema dei- iva do fato que os genE'S de fungos contém in

trons, sendo que o gene que codifica a celobiohidrolase 1 de 

T. reesei contém duas sequéncias de introns e E. coli nâo 

pode processar os RNAs mensageiros transcritos de tais genes 

(SHOEMAKER et alii, 1983; Teeri et alii (1983), citados por 

COUGHLAN, 1985; MERIVUORI et alii, 1985). 

O uso de leveduras, em vez de E. coli, como 

hospedeiras dos genes clonados permite que os mRNAs possam 

ser processados e que a glicosilaG�º da proteína ocorra. 

Transformantes de S. cerevisiae, contendo genes de A. niger 

foram e:-:aminados pa1-a mui tas g 1 icoproteinas seci-etadas por 

fungos. Dessas glicoproteinas, somente a B�glucosidase foi 

expressa na levedura e em baixo nivel de express�o, indican

do que existem diferen�as entre a regulaG�º de genes de 

leveduras e fungos filamentosos (Pentilla et alii (1984), 

citados por COUGHLAN, 1985). 

Em 1987, o mesmo autor construiu cinco linha

gens de S. cerevisiae que expressaram os genes cbh 1, cbh 3, 

eg 1 e eg 2 de T. reesei, bem como o gene da B-glucosidase 

de A. niger. Todas as leveduras recombinantes fo1-am capazes 

de hidrolisar substratos celulósicos. A cópia (cDNA) do gene 

eg 1 de T. reesei foi transferida para uma linhagem indus

trial de levedura, através do uso de plasmideo multicópia e 

integr���o cromossômica. A levedura hidrolisou eficientemen

te os e -g lucanos presentes no mos to (Pen ti 1 la e t a 1 ii ( 1987. 

Nevalainen (1988), citados por GOLDMAN & AZEVEDO, 1989). 

~ 
,V 

2.4.2. Obten�ao e Fusao de Protoplastos

A ausência de parede celular torna os proto

plastos um sistema útil para várias manipulaG�es experimen

tais muito dificeis ou impossiveis em células intactas, como 

por e>�emp lo, a extraç�o de organe las celulares, a transfe-



rência génica através do processo de transformac;�o, a produ

��o de novos genótipos pela formac;�o de hibridos entre li

nhagens ou espécies sexualmente incompativeis e a obtenc;�o 

de citoplasmas hibridos pela combinac;�o de organelas de es

pécies diferentes. 

Os estudos sobre isolamento de protoplastos 

de fungos filamentosos iniciaram com os trabalhos de EMERSON 

( 1958) e BACHMAN 8( BONNEF: ( 1959) em Neurospora 

crassa. Muitos s�o os fatores que afetam a liberac;•o de pro

toplastos em fungos; entre eles devem ser considerados os 

que se referem ás condic;bes fisiológicas de crescimento 

(meio de cultura, pH, temperatura,etc), à composic;�o da pa

rede celular do organismo, ao tratamento enzimático e ao es

tabilizador osmótico. A composic;�o da parede celular é bas

tante variável nos diferentes grupos de fungos. Em geral, as 

paredes celulares fóngicas s�o compostas de homo e heteropo

lissacarideos, proteinas, complexos proteina-polissacarideos 

e quantidades variáveis de lipideos e melaninas 

1981 ) . 

( GR lF!=" I N , 

p las tos 

As enzimas utilizadas na obtenc;�o de preto

têm ac;�o diferenciada conforme a espécie de fungo. 

Têm sido usadas celulase, quitinase, glucanase, helicase, 

driselase e zimoliase. O tipo e a concentraç�o do estabili

zador osmótico também exercem influéncia na produc;ào e esta

bilidade dos protoplastos. Como exemplos de estabilizadores 

frequentemente utilizados temos NaCl, KCl, MgS0
4

, 

NH
4

Cl, sorbitol, manitol e sucrose <PEBERDY & 

(NH
4

>
2
so

4
,

FERENCZY, 

1985). Em geral sais inorgênicos proporcionam melhores re-

sultados na obtenç�o de protoplastos de fungos filamentosos 

e açúcares alcoólicos s�o mais eficientes em leveduras. 

(DAVIS, 1985). Na Tabela 2 estào apresentadas várias espé

cies de fungos e os respectivos estabilizadores osmóticos 

uti 1 izados .no processo de obtenç�o de protoplastos. 



Tabela 2. Protoplastos obtidos e estabilizadores osmóti-

cos utilizados em espécies de fungos filamentosos 

GhF:O , 1 987 ) • 

(FUN-

Aspergillus awamori 
A. chrysogenum
A. flavus
A. f la,,.,Lts (con id ias)
A. fumiga tus
A. he te,-o tha 11 icus
A. nidulans
A. niger
A. quadr i 1 inea. tus
A. rugulosus
A. s tel la tus

A. unguis
A. violaceus
BeaU\.•'er ia tene 11 a
Claviceps purpurea
CcmidiobolLts lampruges
Coprinus cinereus
Copr inLtS macrorhizus
Coprinus sp
Dermatophytes
Emeric:ellopsis glabra
E. salmosynnemata
Fusarium culmorum
F. ox'r'sporum
F. t,-ic inc tum
Geotrichum candidum
HLtmicola sp
Lacearia bicolor
Netarhizium anisopliae
Nucor rouxii
Neurospora crassa
Pen ic i 11 ium chr·ysogenum
Phycomy·ces bla.kes leanus
Ph'y toph tora in fes tans
Pleurotus cornucopiae
Pyr icu lar ia ory·zae
Pythium
Trichoderma reesei
T. roseum
Volvariel la volvacea

Estabilizador osmótico 

l<Cl 
NaCl 
l<C 1, 
l<Cl, 
l<Cl, 
l<Cl 
l<Cl, MgS04,
l<Cl + Cac1

2
l<Cl 
l<Cl 
l<Cl 
l<Cl 
l<Cl 

MgS04MgS0
4

, NaCl 
sorb1 to 1 

NH4Cl

MgS04, sucrose
mani tol 
(NH, >2so,
MgS0 '+ 

NaC1
4 

NaCl 
l<Cl 
l<Cl 
MgS04MgS0

4 MqSO 
miniiol e sucrose 
KCl 
MgSO4 sL1crose 
l<C 1 , CaC 1 � , NH

4. 

e ·  sOl-bi to l 
mani to 1
l<C 1 , ma n i to l 
l<Cl 
l<Cl, MgS0

4
, NH

4
Cl

MqSO .. 
m�n i to 1 
MgS0

1
-i-, NaC 1



A idade da cultura também é um fator impor-

tante na liberaç�o de protoplastos. PEBERDY et allii (1976), 

estudaram o efeito da idade da cultura em protoplastos de A. 

flavus, A. nidulans, P. chrysogenum, F. culmorum e N. 

crassa, usando enzimas liticas de S'treptomyces. Foi consta

tado que a produç�o máxima de protoplastos ocorria no final 

da fase exponencial de crescimento. 

Em 1983, PICATAGGIO et alii, prepararam pro

toplastos de várias linhagens mutantes de T. reesei (QM 6a, 

QM 9136, RUT-NG 14 e RUT-C 30), geneticamente marcadas; 

através da hidrólise enzimática de suspensões miceliais, 

u ti 1 i zando 11d1- ise lase", uma prepa1-aç�o comercia 1 de enzimas 

liticas. A eficiência da forma��º dos protoplastos foi de

pendente da idade e concentraç�o do micélio e, o estabiliza

dor osmótico que se mostrou mais eficiente foi o sulfato de 

amónia 0,6 M. 

A frequência de reversào dos protoplastos va

ria muito de organismo para organismo e vários padrões de 

regeneraçào têm sido descritos. Os estudos para determina��º 

das condiçbes de forma�âo e regeneras�o de protoplastos tém 

se concentrado em T. reesei. Foram realizados estudos de 

micélios com 16, 18, 24 e 26 horas de cultivo para analisar 

as diferenças ocorridas na regenera��º da parede celular . 

Após 18 horas de cultivo foram obtidos muitos protoplastos 

através do método de lise utilizados para S trep tomyces 

venezuelae e Nicromonospora chalcea, tendo ocon-ido gennina

�ào direta dos protoplastos (BENITEZ et alii, 1975 a). 

Os protoplastos de T. reesei quando semeados 

em meio com estabilizador, sintetizaram parede aberrante, 

diferente da normal, nào septada e irregular . Posteriormente 

regeneraram nova parede, semelhante à original. Os polimeros 

componentes da parede normal eram, principalmente, B -(1, 3) 



glucan, B-(1, 6) glucan e quitina, sendo que a quitina esta

va ausente nas paredes aberrantes <BENITEZ et alii, 1975 b). 

Em geral, uma frequência de regeneraG�º de 

100¼ nunca é conseguida. Em A. nidula.ns está na faü:a de 20 

a 30¼ (ISAAC, 1978). QUEIROZ (1989), observou taxas de rege

neraG�º que variaram de 4 a 27¼, conforme a linhagem utili

zada e o tempo de exposiçào à enzima litica; sendo que o 

tempo de 3 horas de tratamento enzimático proporcionou a 

melhor frequência de regeneraG�O. 

FURLANETTO (1989), obteve taxas de regenera

c;�o pai-a pi-otoplastos de T. pseLtdokoniingii que vai-iaram de 

O a 12,24¼, utilizando sulfato de amônia como estabilizador 

osmótico. 

Em Humicola sp, MACEDO (1986), utilizou o mé

todo "simp le:-: 11 de LONG ( 1969), onde foi efetuada uma varia

c;�o programada dos fatores envolvidos na protoplastizac;�o, 

tendo determinado como ideais o tempo de crescimento de 20 

horas e 30 minutos, a temperatura de 419.C, a propon;�o de 

4,2 mg de enzima: 50 mg de micélio e o tempo de tratamento 

enzimático de 186 minutos. O melhor estabilizador osmótico 

para a obtençào e regenerac;�o dos protoplastos foi o sulfato 

de magnésio 0,5 M e  a maior taxa de regeneraG�º foi de 

0,67¼. NEIROTTI (1988), observou valores semelhantes aos de 

MACEDO (1986),para a porcentagem de regeneraçào de proto-

plastos de Humicola sp após 3 horas de tratamento enzimático 

mas obteve taxa de 1,2¼ de regeneraç�o após 30 minutos de 

tratamento enzimático, tendo observado que os protoplastos 

s�o maiores e apresentam maior número de núcleos á medida 

que se aumenta o tempo de tratamento enzimático. Segundo 

PEBERDY & GIBSON (1971), a frequência de regeneraG�º de pro

toplastos é, em alguns casos, tàc variável e baixa devido à 

ausência de núcleos e à origem dos protoplastos a partir de 
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diferentes regiôes da hifa. 

GOLDMAN (1988), obteve taxas de regeneraG�º 

de 11,4 a 23,3¼ para A. niger e observou que para a obten

��o houve melhor resposta com a utilizaG�º de KCl, enquanto 

que para a regenera��º, o sorbitol se mostrou mais eficiente. 

Devido ao seu sitio de origem , os protoplas

tos obtidos a partir de conidios s�o mais homogéneos quanto 

a tamanho, distribui;�□ de organelas e número de núcleos e, 

portanto, oferecem vantagens sobre protoplastos obtidos a 

partir de micélio <BOS & SLAKHORST, 1981). 

Em 1958, EMERSON II( EMERSON, obtiveram pi-o to

p las tos de macroconidios de um mutante de N. crassa após 

tratamento com hemicelulase; entretanto estes protoplastos 

eram menos uniformes que os 01-iginados de micélio. Em estu

dos realizados por BACHMANN & BONNER (1959} em N. crassa e 

GARCIA ACHA 8< VILLANUEVA (1964) em Fusarium cLtlmorum, onde 

foi-am utilizados o suco digestivo de Helix pomatic.1 e uma 

p1-epa1-aç�o enzimática de Streptomyces sp, 1-espectivamente,

os pi-o top las tos n�o emerg ii-am dos con id ios, pei-manecendo 

como estruturas esféricas rodeadas pela parede parcialmente 

d ige1-ida. 

A formaG�º de protoplastos e, especialmente, 

suas propriedades dependem do tipo de enzimas liticas usa

das. A liberaç�o do protoplasto pode ocorrer por meio de um 

poro ou ser total quando a digestâo da parede do esporo é 

completa e uniforme . GARCIA ACHA & VILLANUEVA (1963), obser

varam diferen�as na forma�âo do protoplasto quando compara

i-am as fonr1as de ai;;:�o das enzimas de Helix pomatia e de 

Strep totn_i/Ces em espo1-os de Trichothec ium roseum. Os autores 

concluiram que os protoplastos obtidos pelo tratamento com 

enzimas de Streptomyces ei-am completamente desprovidos de 
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parede celular e consideraram que este era o 

melhor tratamento enzimático. 

As cc:mdi1;ôes de crescimento também influen-

ciam a produçào de protoplastos de conidios. MOORE & PEBERDY 

(1976), relataram a convers�o de 99¼ dos conidios de A. 

tlavus crescidos em meio liquido e, a alta resisténcia à di-

gestào, dos conidios obtidos em meio de cultura sólido. A 

induçào de um microciclo pode solucionar este problema, como 

demonsb-ado por SAXENA t� SINHA (1978) em A. nidulans. Os co-

n id ias incubados a 489.C pm- 48 horas, aumentaram de tamanho 

sem ge1-minar e, após subsequente incubai;�o a 379.C, houve co

n id iaçào profusa sem crescimento vegetativo extensivo. 

A idade dos esporos também afeta a produ<;ào 

de protoplastos, pois TOYAMA et alii (1984), obtiveram alta 

produi;ào de pi-otoplastos a partir de conidios jovens de T. 

reesei. Além disso, a sensibilidade dos conidios à lise pode 

ser aumentada com a inclus�o de uma etapa de pré-incubai;ào. 

Segundo BOS & SLAKHORST (1981), embora conidios recém forma

dos sejam muito insensiveis 2,s enzimas liticas de Oerskovia., 

após tratamento de pré-incuba<;âo com 2-deoxi-D-glucose, 99¼ 

dos conidios foram convertidos em protoplastos. PFEIFER & 

l<HACHATOURIANS (1987), obse1-varam que conidios de Bea.uveria 

bassiana pré-incubados em dithiotreitol e tratados com uma 

mistura enzimática de celulase, quitinase, glucuronidase e 

lisozima foram totalmente resistentes à lise. 

O sucesso de uma determinada técnica de pre

para��º de protoplastos a partir de esporos depende de uma 

combina��º de fatores relacionados diretamente com a estru

tura e composi��o da parede celular do conidio e com o sis

tema litico utilizado. 

O processo de fusâo de protoplastos foi de-
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senvolvido para transpor as barreiras para a troca genética 

impostas pelos sistemas convencionais de cruzamentos. 

A de fLtsi3'.o espontânea tinha fre

de quências muito baixas e, foi somente após a descoberta 

KAO & MICHAYLUKE (1974), em protoplastos de plantas, que o

polietilenoglicol (PEG) atuava como agente fusogênico, que 

foi possivel o desenvolvimento de técnicas de fusào contro

ladas capazes de aumentar a frequência da mesma. As condi

ções ideais para o uso de polietilenoglicol foram constata

das por ANNE & PEBERDY (1975, 1976), como sendo concentra

��es de 30 a 40¼ de PEG, além da adi�âo de ions cálcio em 

concentraijào 0,01 M. 

Ab-avés do uso de fusào de protoplastos·, bar-

reiras de heterocariose entre grupos de A. nidulans fo1-am 

transpostas <DALES & CROFT, 1977). KEVEI & PEBERDY <1977, 

1979), realizaram cruzamentos entre oito espécies de 

Aspergillus tendo obtido produtos de fus�o e híbridos entre 

quatro espécies, somente heterocários entre outras quatro e 

ausência de produtos de fusào em cruzamentos envolvendo três 

espécies. Os produtos de fusào obtidos foram denominados 

"aneuplóides pai-ciais", pois continham o genoma de uma das 

espécies e um ou poucos cromossomos da outra espécie. 

Em c,-u zamen tos dentro do gênero Pen ic i 11 ium, 

os hibridos foram mais facilmente obtidos que em Aspergillus 

ind�cando maior compatibilidade entre as espécies de 

Penicillium <ANhiE li.'. PEBERDY, 1975; ALFOLDI, 1982). 

PICATAGGIO et alii (1983), obtiveram heterocários estáveis 

através da fusào de linhagens marcadas de T. reesei, entre

tanto nào foi possivel o isolamento de diplóides heterozigo

tos. 

As linhagens- 0 cle T. reesei GM 9414 (boa produ-
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tora de celulase) e QM 9136 (n�o produtora de celulase>, 

foram utilizadas por TOYAMA et alii (1984), para fus�o de 

protoplastos. Foram obtidos protoplastos a partir de coni

dios jovens com auxotrofia para dois aminoácidos, sendo um 

desses requerimentos comum a ambas as linhagens. Os proto

plastos forma fundidos em presen�a de polietilenoglicol e a 

frequência de regeneraçâo foi de 3,0 a 4,9 X 1◊-2 Os produ

tos de fus�o e seus segregantes foram analisados e um deles 

apresentou o dobro de atividade da carboximetilcelulase em 

comparaçâo com a linhagem parental QM 9414. 

MANCZINGER & FERENCZY (1985>; MURKOVIC et 

alii (1987); OGAL.JA et alii (1989), também realizaram estudos 

com a linhagem QM 9414 de T. reesei, visando o melhoramento 

genético da produçâo de celulases e o conhecimento mais 

aprofundado do sistema celulolitico. Os recombinantes obti

dos apresentaram atividades similares ou maiores que os 

pa1-en ta is. 

Em estudos com T. pseudokoningii, FURLANETTO 

(1989), obteve uma grande variaç�o nas porcentagens de rege

neraç�o de protoplastos e maior eficiência na obtenç�o de 

recombinantes via fus�o de protoplastos em rela��º à anasto

mose de hifas. Foi observado um efeito negativo da proto

plastizaçâo sobre a atividade celulolitica, sendo que fato

res estruturais ou funcionais devem estar envolvidos. 

NEIROTTI (1988), obteve frequências de fus�o 

de O ,0033 a O, 1 % para pro top las tos de Humicola sp em meio 

contendo sulfato de magnésio 0,25 M como estabilizador osmó

tico. 

Em cruzamentos intergenéricos, os estudos se 

concentram principalmente em leveduras e se caracterizam 

pela grande instabilidade dos produtos de fus�o e predomi-



n�ncia do genoma de um dos géneros (PROVOST et alii, 1978; 

NECAS & SVOBODA, 1985). BALL (1984), relatou o cruzamento 

entre Candida utilis e Trichoderma viride, indicando bai:-:a 

viabilidade dos produtos de fusào, n�o recupera��º das mar

cas genéticas e caracterizaç�o dos hibridos pelo espectro de 

fermen tac;:ào. 

A técnica de eletrofusào se baseia na exposi

�ào das células ou protoplastos a um campo elétrico alterna

do, n�o uniforme e de baixa intensidade, seguido pela apli

cac;:ào de um ou mais pulsos elétricos de alta intensidade. As 

etapas do processo consistem no alinhamento celular, com

pressào e fusào celular . 

A membrana plasmática, sob o ponto de vista 

eletrónico pode ser considerada um capacitar, isto é, um 

dispositivo que armazena energia elétrica. Na presen�a de um 

campo elétrico, a membrana se torna polarizada porque há 

forma�ào de dipolos dentro da membrana e na solu��o eletro

litica que a circunda (POHL, 1978). Os dipolos do interior 

da membrana fazem com que haja uma separac;:ào intracelular de 

cargas elétricas transformando a própria célula em dipolo. 

Ao se tornar um dipolo, a célula exerce uma farsa ao seu re

do1-, ati-aindo outros dipolos e formando com outras células 

uma configura�ào do tipo colar-de-contas. Este fenômeno é 

designado como dieletroforese e consiste na primeira etapa 

da eletrofusào CZIMMERMANN, 1982). 

pela 

As células ou protoplastos já 

dielatroforese sào submetidos a um pulso 

justapostos 

eléti-ico de 

alta intensidade e curta dura��o, para que ocorra o colapso 

dielétrico da membrana e consequente compressão celular . 

Nesta etapa há forma��º de poros na membrana que levam ao 

aumento da permeabilidade celular permitindo o livre trênsi

to de ians para dentro e para fora da célula <ZIMMERMANN, 



1982; ZIMMERMANN & VIENKEN, 1982). Estes poros seriam res-

pensáveis pelo fenômeno de fus�o propriamente dito pois, 

ocorrendo em células adjacentes permitiriam o intercámbio de 

componentes celulares por difusào. Quanto maior a intensida

de e o tempo de exposiçào ao pulso elétrico, maior será o 

tamanho da molécula que poderá passar; entretanto se os pa

rêmetros requeridos para produzir a quebra forem excedidos 

demasiadamente, a destruiç�o da membrana e consequentemente 

da célula será irreversivel CZIMMERMANN & SCHEURICH, 1981). 

ltJAF:WAR (1990), apresenta consideraçbes detalhadas sobre o 

processo de eletrofusâo, baseando-se em equat;ôes representa

tivas da força dieletroforética de células submetidas a um 

campo elétrico. 

b-ofusâo se

ZIMMERMANN 

(ZIMMERMANN 

A maioria dos estudos sobre a técnica de ele-

concen b-a na ái-ea vegetal (SENDA 

& SCHEURICH, 1981; ZIMMERMANN, 

8{ VIENKEN, 1982; OKADA et alii, 

et alii, 

1982) e 

1984). 

1979; 

animal 

Em microrganismos, a primeira ocorrência de 

eletrofusâo de protoplastos foi verificada por WEBER et alii 

(1981), em S. cerevisiae. Em 1983, HALFMANN et alii, efetua

ram eletrofusâo entre linhagens de S. cerevisiae com o mesmo 

tipo de reaç�o sexual. Foram obtidas células haplóides onde 

havia ocorrido recombina�&o a nivel de citoplasma (plasmoga

mia) e células cujo tamanho indicou constituit;âo diplóide, 

além de serem prototróficas. 

BERG et alii (1984), realizaram estudos de 

fusào celular entre vários organismos como S. cerevisiae, S. 

1 ypo 1 }-'tica, B. thw-ingiensis, B. ce1-eus e Hordeum vulgare. 

Nâo foram obtidos hibridos mas as fusões foram observadas ao 

microscópio, demonstrando a grande flexibilidade que a ele

trofusâo permite. 



Em fungos filamentosos foram efetuadas ele

trofusbes em T. reesei por MURKOVIC (1987) e KATENKAMP et 

alii (1989). Os autores obtiveram hibridos entre duas linha

gens auxotróficas e demonstraram que o uso de vários pulsos 

elétricos de baixa intensidade foi mais eficiente que um 

único pulso de alta intensidade. NEIROTTI (1988), realizou 

tentativas de eleti-ofus�o de protoplastos de Humicola sp 

sendo que, segundo WARWAR (1990), n�o obteve sucesso por ter 

utilizado solu��o de hidróxido de sódio para ajuste do pH, 

que fêz com que ocorresse efeito Joule na câmara de eletro

fusâo. WAR!.'i!AR (1990), testou parâmetros de eleti-ofusào em A. 

niger, tendo obtido como eficiência máxima 5¼ de colônias 

prototróf icas. 



3. MATERIAL E METODOS

3.1. Linhagens Utilizadas 

3.1 .1. Trichoderma pseudokoningii var. Rifai 

A linhagem selvagem e os mutantes au:-:otrófi

os para leucina (leu ) e riboflavina (ribo >, foram cedidos 

1
;elo Depai-tamento de Genética da ESALQ/USP. Os mutantes leu 

ribo foram obtidos através de tratamento com luz ultra

-violeta, pelo método de isolamento total (FURLANETTO, 1989). 

3.1.2. Humicola sp 

A linhagem selvagem e o mutante morfológico 

(mor 13
> foram cedidos pelo Departamento de Genética da ESALQ

/USP. O mutante mor
13 

foi obtido utilizando-se tratamento 

com àcido nitroso (RODRIGUES, 1987). 

3.2. Meios de Cultura e SolucÕes Utilizadas� 

3 .2 .1 . Meio Mínimo CPONTECORVO et alii, 1953} 

NaNO,.., .•..•..•.••..•......•...•.•.... 
.::., 

l<:H.�F·□ .. tl lL IL  .. . .. .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. ..  ., • • • •  

e:. 4 

l·<C 1 • • • • • • • • •  ª . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .  . 

MgS0
4

• 7 H
2

0 •••••••••••••••••••••••• 

F eSO 
4 

..... " ......... .................... . 

Z nSO 
4 

......................................... . 

G 1 ic ose .•...•.••.• ..•.....••.....••. 

6,0 g

1,5 g

0,5 g

0,5 g

trai:;os 

trac;os 

10,0 g



Ag a1- .. . . . _ • • • • .. .. • .. • • • • • • • • • .. .. • • .. • .. • • .. • 15 , <:> g 

Agua destilada •..•.•.••••...••.•.•. 1000,0 ml 

pH ajustado para 6,8 com Na0H 1 

3.2.2. Meio Mínimo para Humicola sp 

k' 
l\l • 

Preparado segundo o item 3.2.1., acrescentan

do-se 5,0 ml das solu�6es de biatina e tiamina. 

3.2.3. Meio Completo CPONTECORVO et alii, 1953, 

modificado por AZEVEDO & COSTA, 1973) 

Adicionou-se ao Meio Minimo: 

Peptona 

Caseina hidrolisada 

Extrato de levedura 

SoluGào de vitaminas ..•...•.•••.•.• 

pH ajustado para 6,8 com Na0H 1 N.

2,0 g

1 ,5 g 

2,0 g

1,0 ml 

3.2.4. Meio de Farelo de Trigo (YOSHIOKA et alii, 

1982) 

Farelo de trigo •...•..•.•..••..•.•. 
f 

Agua de torneira .•....•..........•. 

5,0 g 

5,0 ml 

3.2.5. Meio para Regenera��º de Protoplastos 

Meio completo (item 3.2.3.), duas vezes con

centrado, diluido na proporsào 1:1 com o estabilizador os

mótico. 
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3.2.6. Solu�ao Estoque de Biatina 

Biatina ............. .. " .......... ...... . 

Agua destilada esterilizada .•...••• 

4,0 g 

100,0 ml 

A solu�âo foi esterilizada em banho-maria a 

90
° 

C, por 20 minutos e conservada no refrigerador. 

3.2.7. Solu1ão Estoque de Tiamina 

Tiarnina ........................ ... .. 1( 

Agua destilada esterilizada •.•.•.•• 

4,0 g 

100,0 ml 

A solu��o foi es�erilizada em banho-maria a 

90
° 

C, por 20 minutos e conservada no refrigerador . 

uso. 

3.2.8. 
.., 

Solu!oes de Biatina e Tiamina

Biatina ........ . 1,0 ml da solu��o estoque 

Agua destilada esterilizada ••...••. 9,0 ml 

Tiamina .•...•.... 1,0 ml da solu�âo estoque 

Agua destilada esterilizada ....... . 9,0 ml 

As solu�bes foram preparadas no momento do 

Acido nicotinice ............... . 

Acido paraminobenzóico .....••..• 

Biatina ·"' • •lll ••··· ··· ...... - .. . . . . . . 

Piridoxina .....•...••....•.••..• 

Riboflavina ..•..•.••..•.•....•.. 

Tiamina .•.....••...•........•... 

100,0 mg 

10,0 mg 

0,2 mg 

50,0 mg 

100,0 mg 

50,0 mg



A soluç�o foi esterilizada em banho-maria a 

90° C, por 20 minutos e conservada sob clorofórmio, em fras

co escuro, no refrigerador. 

3.2.10. Solu��o Salina

NaCl 

Agua destilada 

0,85 g 

100,0 ml 

/ 

3.2.11. Solu�ão de Acido Dinitro-Salicilico <DNS)

Acido 3,5 dinitro-salicilico ...... . 

Soluç�o de NaOH 2 N •••••••••••••••• 

Tartarato de sódio e potássio ..•... 

Agua destilada 

1,0 g 

20,ú ml 

30,0 g

20,0 ml 

O icido DNS foi dissolvido na soluG�º de NaOH 

mais água, sob agitaG�º e aquecimento. Após a dissoluG�º, 

foi adicionado o tartarato de sódio e potássio e o volume 

foi completado para 100,0 ml com água destilada. A mistura 

foi conservada em frasco escuro 1 temperatura ambiente. 

3 .2 .12. 
,..J 

Tampao Acetato 0,05 M 

Acetato de sódio 4, 10 g 

Agua destilada ..•..•.......•.....•. 800,0 ml 

pH ajustado para 5,0 com ácido acético gla

cial e o volume completado para 1000,0 ml, com água destila

da. 

3.2.13. 
_, 

Solu
1

ao de Salicina <D-Salicin, Riedel-

de-Haen} 

Salicina ........•......•........... 1,0 g 
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Tampão acetato 0,05 M ......•••..... 100,0 ml 

3.2.14. .. e .. 

So luc;â:o de Na
2
co

3 
em 

Solui;:ào de CuS0
4 

1% 

Solui;:ào de tar ta1-a to 

NaOH O, 1 N a li! • • 

. .. .. . . . . .  11 • • · • • 111 •

de Na e K 1% . .

100,0 ml 

1,0 ml 

1 ,o ml 

A solui;:�o foi preparada por homogeneizaG�º de 

seus componentes, no momento de ser utilizada. 

3.2.15. Reativo de Folin-Ciocalteau (Labore l in ) 

O reativo foi diluido na proporG�O 1:1, em 

água destilada. 

3.2.16. Tampão Fosfato 0,2 M pH 5,8 

NaH
2

P□
4

. H
2
□ ... . . .. ......... . .. ... 27,6 g 

Agua destilada •.••.•••......••.••• 1000,0 ml 

Na
2

HPO . .  7 H�O •. ••.........•••••.. 71,6 g 
/ 

4 e. 

Agua destilada . . • • • . • . . . • • • . . • . • . • 1000 , O m 1 

Adicionou-se a solui;:�o B
1 

em 920,0 ml da 

solui;:�o A
1 

até atingir pH 5,8. 

3 .2 .17. 
✓ 

Tampao Fosfato 0,02 M pH 5,6 



NaH-P□
, 

. H�O ... ................... 2,76 g 
/ i:.: + l.... 

Agua destilada .• ..........•.••.•. 1000,0 ml 

Na-HPO . .  7 H
2
□ . .................... 5,36 g 

/ e:'. 4 

Agua destilada .• •..•........•.... 1000,0 ml 

Adicionou-se a soluç§o B
2 

em 920,0 ml da 

soluç�o A
2 

até atingir pH 5,6. 

MgS□
4 

. 7 H
2
□ ..................... 246,0 g 

SoluGào A
2 

...... • .......•......... 500,0 ml 

Adicionou-se a solUG�º B
2 

até atingir pH 5,6 

e o volume foi completado para 1000,0 ml com tampào fosfato 

0,02 M pH 5,6. 

Diluiu-se na proporç�o 1:1, a soluG�º de 

MgSO. 1,0 M em tampào fosfato 0,02 M pH 5,6. 
4 

3.2.20. Tampão Me Ilvaine's pH 5,8 

Solu��o de ácido cítrico 

Acido citrico .... ......•.......•... 21,0 g 
/ 

Agua destilada .. • .......•.......•. 1000,0 ml 

Na
2

HPO 
4 

• H
2
□ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ,O g
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Agua destilada .................... 1000,0 ml 

Misturou-se 184,25 ml da soluGào de ácido ci

trico com 315,75 ml da soluç�o de Na
2

HP□
4

. 

3.2.21. 

Dissolveu-se 158,4 g de (NH
4

>2s□
4 

em pequeno

volume de tamp�o Me Ilvaine·s. Ajustou-se o pH para 5,8 com 

a soluç�o de Na
2

HP□4 e completou-se o volume para 1000,0 ml

com o referido tampão. 

3.2.22. 

Diluiu-se na proporç§o 1:1, a soluG�º de 

(NH. ) ....,SO, 1,2 M em tampão Me Ilvaine's pH 5,8. 
4 e 4 

3.2.23. Solucao de KCl 1,4 M pH 5,8 
> 

KCl 104,38 g 

SoluGã□ A
1 

.....•....•.......••.... 500,0 ml 

Adicionou-se a soluGào B
1 

até atingir pH 5,8 

e completou-se o volume para 1000,0 ml com tampào fosfato 

0,2 M pH 5,8. 

3.2.24. 
,.,J 

Solu
1

ao de KCl 0,7 M

Diluiu-se na prporçào 1:1, a solUGà□ de KCl 

1 ,4 M em tamp�o fosfato 0,2 M pH 5,8 . 

3 .2 .25. 
...J 

Solu
1

oes de Sorbitol 1,6 M e  0,8 M

Foram preparadas segundo os itens 3.2.19. e 

3.2.20., respectivamente, sendo que em vez de KCl, utilizou-



se 291 ,47 g de sorbitol. 

3 .2 .26. 
� # 

SoluÍao de Enzimas para Obten�ao de

Protoplastos <HAMLYN et alii, 1981 ) 

Para cada 1,0 ml da soluGà□ estabilizadora 

de sulfato de magnésio e sulfato de amônia foram adicionados 

5,0 mg do complexo litico, sendo 2,5 mg de "celulase CP" 

(JOHN STURGES, SELBY, YORKSHIRE, UK) e 2,5 mg de 

23t+ " ( !'-.!OVO I NDUSTR I , DENMARK ) •

"novozym 

3.2.27. Solu��o de Citrato de SÓdio 20 mM

Citrato de sódio •....•.......•..•.. 5,882 g 

Agua destilada .............••••...• 20,0 ml 

Adicionou-se esta solu�ào em 1000,0 ml de 

meio completo. 

3.2.28. Solu1
ao de Polietilenoglicol <PEG) 

Solrn:;:�o A 

CaC 1
2 

. . • . . • . • . • • • . . . . . . • • • • • . • • • • • . . 11 , O g 

Agua destilada .•........•••.••.•.•.•.•.• 1000,0 ml 

Solui;:�o B 

Glicina . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • • • • . . 3,75 g 

Agua destilada ..................... 1000,0 ml 

Adicionou-se 10,0 ml da soluG�O A em 10,0 ml 

da soluçào B, completando-se o volume com água destilada. O 

pH foi corrigido para 8,0 com NaOH 4 ¼ e, acrescentou-se PEG 

6000 (SIGMA) em concen traG�º fina 1 de 30 !4 • 



49 

3.2.29. 
N � 

Solu�ao de Sorbitol para Eletrofusao O,BM 

pH 7,0 {SCHNETTLER & ZIMMERMANN, 1985, 

modificado) 

S01-bi tol............................ 14 ,57 g 

CaCI2 • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • . • • • . • • • 0,011 g 

Mg C 12 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • O , O 1 O g 

Agua destilada ..................... 100,0 ml 

ou 

Sorbi tol 

Histidina 

9, 1 g 
0,01 g 

CaCl
::i 

• . • • • • . • • . • • • . • • • • • • • . • • • • • • . 0,0147 g 
/ 

·-

Agua destilada .................. 100,0 ml 

pH ajustado para 7,0 com NaOH 10 ¼ 

3.3. Esteriliza
3

âo e Conserva
1

âo

Exceto quando mencionado no próprio Ítem, os 

meios de cultura e solu�6es utilizados foram esterilizados 

em autoclave a 1,0 atm de press�o, por 20 minutos e conser

vados no refrigerador. 

3.4. An�lise de Crescimento 

Os conidios das linhagens selvagens e mutan-

tes de f-iumicola sp e Trichoderma pseudokoningii vai-. Rifai 

foram inoculados, com de fio d e  niquel-cromo no centro 

oe 

em 

placas contendo meio completo (4 repeti�ôes) e incubados 

estufas a 28 ° C, 37 ° C e 44 ° C de temperatura. A taxa de 

crescimento foi avaliada a cada 24 horas, durante 8 dias, 

através da medida do di�metro das colônias em centimetros. 



Para tal experimento utilizou-se um delineamento experimen

tal inteiramente casualizado, com distribui��º fatorial 5 

linhagens, 3 temperaturas). 

3.5. Dosagem Enzim�tica e Proteica 

3 .5 .1 • Ensaios Utilizados 

Foram utilizados métodos colorimétricos para 

determinaç�o das atividades enzimáticas e dosagem de protei

nas totais. O equipamento utilizado foi um espectrofotômetro 

Micronal B- 382. As Figuras 6 e 7 descrevem as retas padrbes 

utilizadas para as dosagens das atividades de enzimas celu-

loliticas e quantidade de proteinas totais, estimadas pm-

regress�o linear. Foram utilizadas 3 repeti�bes em delinea-

menta inteiramente casualizado, sendo as médias comparadas 

pelo teste de Tukey. 

Convém salientar que os métodos utilizados 

para as dosagens enzimáticas e proteica que ser�o descritos 

a seguir, foram os mesmos empregados por RODRIGUES ( 1987) ,

para as linhi::i.gens selvagem e mutantes de Humicola sp, inclu

sive o mor 13.

Humicola 

3.5.2. 

As 

sp e as 

Cultivo em Meio Semí-Stilido <YOSHIOKA et 

alii, 1982) 

linhagens selvagem e mutante mor
13 

de 

linhagens selvagem e mutantes leu e 

Tr ic hoderma pseudokoningii, fo1-am cultivadas em 

meio de farelo de trigo, para a determina�ào da quantidade 

de proteinas. • 
,1,. 

. 

t:o ,_ais. e das atividades enzimáticas. A 

de colônias crescidas em meio completo por 7 dias a 37 ° C, 

f d • d lCl,A ml com ll_!b a 1r1 7 oram prepara as suspens0es aquosas e v � 
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esporos por mililitro, as quais foram inoculadas em erlen 

meyers contendo o meio de farelo de trigo. 

efEituada 

Após 4 dias de cultivo em estufa => ':i-1 O L� �, -
, 

a extra��º das enzimas, adicionando-se 30,0 ml 

foi 

de 

água gelada esterilizada em cada erlenmeyer, agitando-se e 

permanecendo os frascos em geladeira por 3 horas. O extrato 

f0ngico foi separado por filtraG�º em tela de nylon, a vácuo 

o�. filtrados foram recolhidos em tubos de centrifuga� cen-

trifugados a 7 °C, 12000 g por 15 minutos em centrifuga SOR

\JAL e, os sobi-enadantes fo1-am conservados em 11 f1-eezer II até o 

momento do uso . 

3.5.2.1. Determinacão das Atividades da Avi-

celase e da Carboximetilcelulase 

A glicose foi utilizada como padr�o ( F igt.o-a 

6) e a atividade enzimática expressa como núffiero de ativida-

des por miligrama de proteinas totais. Definiu-se unidade

enzimática como a quantidade de enzima capaz de

1 umol de aGúcar redutor por hora.

A atividade da avicelase (exoglucanase) foi 

determinada utilizando-se como substrato a celulose micro-

ci-is ta 1 ina (Avicel- RIEDEL de HAEN), enquanto que para a 

determinaçâo da atividade da carboximetilcelulase (endoglu-

canase), o substrato foi a carboximetilcelulose - CMC 

CM- 23- FLUKA A.G.).

A 50,0 mg do substrato, adicionou-se 

(tipo 

ml 

de tamp�o acetato de sódio 0,05 M e 1,5 ml do sobrenadante 

da cultura, obtido conforme o item 3.4.1. Incubou-se a mis

tura a 50 ° C e interrompeu-se a reaç�o aos 60 e 120 minutos, 

retirando-se 1,0 ml da amostra do fungo e adicionando-se 1,0 

ml do reagente DNS. O substrato n�o hidrolisado foi separado 



p01- cen b-i fug.e,çào em centrifuga "Baby" por 5 minutos. 

r--, 
\..JC". 

Todos 

os tubos dos tempos zero (T_ ), 60 minutos <T
1 > e 120 minutos

o 
<T

2
> foram colocados em banho-maria por 5 minutos. Após res

friamento, diluiu-se com 10,0 ml de água e procedeu-se a 

leitura da absorbància a 540 nm contra o branco 

1959) 

(MILLEF:, 

3.5.2.2. Determina�ao da Atividade da i-

glucosidase 

A atividade da f, -glucosidase foi detei-minada 

utilizando-se como substrato a soluç�o de salicina 1 1/. em 

tamp�o acetato de sódio 0,05 M. Foi adicionado a 0,5 ml do 

substi-ato, 0,15 ml do e;<ti-ato da. cultu1-a diluido em 0,35 ml 

de tampào, totalizando-se um volume de 1 ,O ml. A mistura foi 

incubada a 50 ° C, interrompendo-se a reaç�o aos 30 e 60 mi

nutos, pela adie;:�□ de 1,0 ml do reagente DNS. O produto for-

macio foi quantificado como an ter irn-men te desci-i to (item 

3.5.2.1.). Utilizou-se a glicose como padr�o (Figura 6), 

sendo que, neste caso, a unidade enzimática foi definida co

mo a quantidade de enzima capaz de liberar 1 umol de a�ócar 

redutor por minuto. 

3.5.2.3. 
✓ 

Dosagem de Proteinas Totais <LOWRY 

e t a l i i , 1 951 > 

A concentraç�o de proteinas extracelulares 

totais presentes no filtrado da cultura, foi determinada 

utilizando-se soroalbumina bovina <SABl como padrào (Figura 

7). Foram tomadas aliquotas de 0,1, 0,2 e 0,3 do extrato da 

cultura, completando-se o volume para 1,0 ml com água desti

lada. Adicionou-se em cada tubo, 5 ,O ml da so lut;.ào II C " e, 

após 15 minutos , acrescentou-se 0,5 ml do reagente de Folin 

Ciocalteau diluido. Após um periodo de 30 minutos foi feita 

a leitura da absorbência a 660 nm contra o branco. 



a=
 -

8,
üO

D
: 

b=
 0

,6
8J

2; 
r::

 0
,9

9
.....

 P
re

di
to

+
Ob

se
rn

do
· ··

···
···

•··
···

·:·�
..l � 

8,S
r

· .. 
·· ··

 ....
....

 , ..
...

...
....

...
. : .

....
....

...
....

. ; .
....

....
...

.. ..
 

r,.
 

0 ,4
 �

., .
...

...
...

.. ,
 ...

 , ..
...

...
...

...
 , ..

 : ...
...

...
...

...
.. , 

...
...

...
...

...
 .

� 
t 
. 

o 
t"'

.
.
.
.
 
7

 
..... 

� 
' 

-: 
.

. . 
""" 

s
 

e.3
r·

•···
····

 ...
....

 L
 .. ··

·····
·· 

: 
..,

, 
• 1

' 
: 

:
...

...
.. .. . .

. . : ...
.. 

,,,,
 .

: '
 

-
. 

. 
,7

...
.

. ,

1 
• 

• 
,, 

;;-
. :· 

.. .
. ··•· �

 

• 
0,2

 
:.

: 
,?

 
, 

í 
t 

. .. . :
. 

. ....
•

 ,,?
 

• 
: 

j 

, 
. 

..,,
7

 
. ..

. .. 
.. .

...
 

. 
J 

li
 

f: 
. 

,/
 

: 
.......

.....
.....

..... J
 

a:
íl

j
L

 
:/

 

·J
 

-· �
 ·: .

...
.. 

,,,,, 
, 

t,
/

�
'

.. 
. 

.i

e'
.

/
 

.. ,
 

t,·
: '

 
i 

····
· .. 

;
; 

;
·: 

, .. 
i

1 
1

 
._._w

 

e 
0.

04
 

0.1
�3

0
.1

2 
0.

16
e
. 2

a=
 0

1
'32

72
; 

b=
 1

i
?l

3:3
; 

r::
 0

,·;'$
·

..,_
 P

re
di

to
+

Ob
ser

vad
o

il. 
79

f-: 1 
. ..

.. .
...

...
 ; ..

. . ..
...

. ...
.. .

 ; ..
...

. ..
.. .

...
.. .

 :---l
í r 1 

" 
..

t: 
e �

º
 

1 
. 

; 
., .. 

� 
·····

·····
·····

·····
·····

··,···
·····

····.
.. .

.......
.....

 
/

j 

,,., 
l : 

• 
. 

: 
... --

.. ;;4
 .....

. , 
1·

 
. 

: 
/

,,..,,.
 

:

.. . 
. 

. 

' 
,.

 )j
 f-

: 
. .. .

 . .. 
:

. 
•

1 
: 

• 
• 

1 
f.

. . .
 .. .

. .
.. 

. .. ...
.. ....

.. 
�

..
 

. 

�,,t
 

' 
. 

: 
..

 -;.,

/.

'. 
•.

• 

' 
. 

, 
. 

t 
... 

,J
Jt

/
 

o
-

�
?

 

....
...

...
...

...
...

...
... 

·r
'

1 7 
Ô 

•3.
P

,.
. 

.,..
,, 

e 
'.

 
.. 

.l'
• 

1 

r 
. 

,,
· 

� : 
A'/

 .
L 

,,t= 
l 

' 
.... ..

. J I
 

-ü
.0

1 f-
-t

:.<
 ...

. ..

0
.2

 
0
.4

 

...
..

..
. 

--
1 

: 
1 : ] 

. 
'

: 
1

. 
. 

: l 
····

····
···

····
•··

···
···

····
··•

···
· ,�

0
.6

 
e .. s

1 

Cor
,:t

>nt
ra

�â
o d

>? 
,;l

ico
st>

 (rn
ym

l) 
Co

nce
ntr

as
ão

 d
.;i 

so
r-o

alb
um

íria
 (

� ,•�
lrn

l) 

F
ig

u
ra

 
6

. 
Re

t2
s 

p2
,c1

1-1'5
E-),

:;, 
ela

 
g

:li
c::o

s-,e
 e

 
sr

n-o
a

l
bu

m
.in

a 
bo

v
in

,:t
. 

cn,
 

CtJ
 



3.6. Obten!ão de Heterocários 

Os conidios das linhagens em estudo foram 

colocados em tubos de ensaio contendo 2,5 ml de meio minimo 

liquido mais 4 ¼ de meio completo liquido. Após 15 dias de 

incuba�ào a 37 ° C foi observada a forma��º de pelicula. 

3.7. 

suspensos 

,J ,,, 

Obten
1

ao e Regenerarªº de Protoplastos

3.7.1. Protoplastos de micélio 

Os conidios das linhagens em estudo foram 

em solu<;§o salina numa concentra��º de 7,5 X 108 

conidios por ml. Um mililitro da suspens�o foi inoculada em 

erlenmeyer com 50,0 ml de meio completo liquido e incubados 
o 

por 18 a 20 horas a 37 e, sob agita<;�□ rotatória (150 rpm). 

Após este periodo, o micélio foi filtrado a vácuo, em papel 

de filtro e lavado com estabilizador osmótico. Determinou-se 

o peso úmido do micélio e montou-se o sistema litico (item

3.2.26.), juntando-se enzima, estabilizador osmótico e micé

lio, nas seguintes propor<;bes: 3,0 ml de estabilizador: 15,0

mg de enzima: 150,0 mg de micélio.

Incubou-se a mistura por 1 a 3 horas a 37 ° C, 

com agitac;âo 1-otatória (120 rpm). Após este periodo, confir-

mou-se a presen<;a de protoplastos sob microscópio, centrifu

gou-se a 500 rpm por 30 segundos. O sobrenadante foi coleta

do e centrifugado a 2500 rpm por 10 minutos. Desprezou-se o 

sobrenadante e o precipitado foi ressuspenso em estabiliza

dor osmótico. Repetiu-se o procedimento por mais trés vezes. 

Féz-se a contagem do número de protoplastos em cêmara de 

Neubauer. 

Os protoplastos foram semeados em placas com 



meio de regeneraç�o <item 3.2.5.) e meio completo e, incuba

dos por 24 horas a 28
° 

C e mais 72 horas a 37 ° C. A porcen

tagem de regeneraG�º foi obtida através da seguinte fórmula: 

onde: 

¼ de regeneraç�o = �B-�A� X 100 

e 

A - número de colónias em meio completo 

B = número de colônias em meio de regeneraG�º 

C - número de protoplastos/ ml de suspens�o 

3.7.2. Protoplastos de conldios 

O(:;" _, con id ios das linhagens selvagem de 

Humicola sp e au:-:ob-óf ica pai-a leuc ina de T .pseudokoningi i, 

crescidas em meio completo por 5 dias a 379.C, fo1-am suspen

sos em soluç�o de Triton X 100 0,1¼. As suuspensôes foram 

agitadas vigorosamente, filtradas em tubos com fibra de vi

dro e novamente agitadas. A concentraG�º de conidios de cada 

linhagem foi determinada em càmara de Neubauer sob microscó

pio e, em seguida, procedeu-se a centrifuga��º a 2500 rpm 

por 15 minutos. O sobrenadante foi desprezado, o precipitado 

ressuspenso em água deionizada e centrifugado a 2500 rpm por 

15 minutos. 

Os conidios coletados foram pré-incubados em 

50,0 ml de meio completo liquido mais 2-deoxi-D-glucose (25 

ug/ml) durante 3 horas em agitador reciproco (150 rpm) a 

37oC. Após este periodo, centrifugou-se a suspens�o a 2500 

rpm por 15 minutos. Repetiu-se esta operaç�o mais uma vez e 

o precipitado foi ressuspenso em 3,0 ml de estabilizador os-

mó tic:o T.

pseudokoningii) contendo 20,0 mg das enzimas "novozym 234" e 

"ce lu lase CP 11
, na pi-opoi-c;�o 1 : 1. 
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Incubou-se em agitador reciproco a 37oC ( 100 

por vários tempos nos quais foram retiradas aliquotas 

para observaç�o da presenGa de protoplastos (6, B, 10, 12, 

14 e 16 horas). Tendo-se constatado a presença de protoplas

tos, centrifugou-se a suspens�o por 30 segundos a 500 rpm, 

retirou-se o sobrenadante e o mesmo foi centrifugado por 15 

minutos a 2500 rpm. O sobrenadante foi desprezado e o preci

pitado ressuspenso em estabilizador osmótico e novamente 

centrifugado por 15 minutos a 2500 rpm. Finalmente o preci

pitado foi ressuspenso em estabilizador e os protoplastos 

contados em càmara de Neubauer sob microscópio. 

Os protoplastos obtidos foram semeados 

plate" em placas contendo meio completo e meio completo mais 

Mgs□
4 

0,5 M e  CNH
4

l
2

s□
4

. O cálculo da porcentagem de regene

raG�º de protoplastos foi feito conforme indicado no item 

3.7.1. 

3.8. Técnica do Doador Morto 

A linhagem selvagem de T. pseudokoningii foi 

submetida ao tratamento enzimático para obtenG�º de proto

plastos, como descrito no item 3.7 .• Uma vez obtidos e con

tados, os protoplastos foram transferidos para tubos de en

saio e colocados em banho-mai-ia a 45, 50, 55, 60 e 65 ° C por 

periodos de 10, 20, 30, 40 e 60 minutos. Em seguida, foram 

semeados em meio completo mais estabilizador osmótico, incu

bados por 24 hor-as a 28 ° C e b-ansfei-idos a 37 ° C até com

pletar 10 dias de incubaç�o. 

3.9. Fusao de Protoplastos 

3.9.1. 
-.J 

Fusao de Protoplastos por Tratamento com 

Po 1 ieti lenog 1 ico 1 CPEG) 



A obtençào do micélio, conidios e protoplas

tos foi realizada como descrito nos itens 3.7.1. e 3.7.2. A 

fus�o com o uso de PEG seguiu o método indicado por ANNE & 

PEBERDY (1976). 

Os protoplastos das linhagens a serem fundi

das foram colocados em tubo de centrifuga de modo a misturar 

aliquotas aproximadamente iQuais de cada uma delas <10
6 

a 

1 O' í m l) . Os, tubos contendo o i-es tan te das suspensbes de 

protoplastos das duas linhagens foram conservados para as 

placas conb-□le . 

o tubo com 1,0 ml de cada uma das linhagens

foi centrifugado a 2500 rpm por 10 minutos em centrifuga

baby "E>:celsa". O s.obi-enadante foi descai-tado e o p1-ecipita-

do ressuspenso em 1,0 ml de polietilenoglicol previamente

aquecido a 30Q.C. A suspens.!ào foi mantida a 30g_ C por 10 mi

nutos. Adicionou-se a soluç�o estabilizadora e centrifugou

-se a 2500 rpm por 10 minutos. Retirou-se o sobrenadante e o

precipitado foi ressuspenso e novamente centrifugado por 10

minutos. Esta operaçào foi repetida mais duas vezes. Final

mente ressuspendeu-se o precipitado em 5,0 ml da soluç�o es

tabilizadora.

De cada uma das linhagens, foram feitas di

luições em solu��o estabilizadora com a finalidade de semea

dura das placas controle (3 repetiçbes). Semearam-se placas 

com meio completo e meio completo mais estabilizador osmóti

co. 

Da suspens�o de protoplastos tratada com PEG, 

foram semeadas aliquotas de 1,0 ml em placas com meio minimo 

mais estabilizador osmótico e meio completo mais estabiliza

dor osmótico (5 repeti�ôes). 
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A porcentagem de regenera�ào foi calculada 

pela fórmula apresentada no item 3.7.1. e a frequência de 

fus�o consiste na relaG�º entre o número de colônias cresci

das em meio minimo mais estabilizador osmótico e o número de 

colónias crescidas no meio completo mais estabilizador osmó

tico. 

,.J 

3.9.2. Eletrofusao 

Após a obtenG�O de protoplastos conforme o 

item 3.7., os mesmos foram lavados trés vezes em soluc;�o de 

sorbitol 0,8 M pH 7,0 . Foi utilizado um eletromanipulador 

celular BTX 401 A, pi-avido de càmai-a coa:-:ial de eletrodos e 

de microlêminas. As microlâminas têm a vantagem de permitir 

o acompanhamento do processo sob o microscópio ótico para

determina�âo dos parâmetros que serào utilizadas para se

conseguir a fus�o. A Figui-a 7 mosb-a um diagi-ama de operac;�o

do eletromanipulador BTX 401 A.

Utilizando-se uma seringa injetou-se 50 ul da 

suspens�o de protoplastos das duas linhagens na microlâmina 

e, através do processo de fusâo manual, foram experimentados 

os seguintes paràmetros de fusâo, observando-se o comporta-

menta dos protoplastos sob o microscópio: 1 ) A 1 inhamen to 

celular: tempo de 10 a 60 segundos com amplitude nominal de 
e:- - ,-,,::- - l.l • cm- 1 e f . . d 1 "''h 2 ) C "" JU a �Ju � requenc1a e 1·1 z; ompress�o

celular: tempo de 5 a 10 segundos com amplitude nominal de
-1 

100 a 450 V . cm e frequência de 1 Mhz e, 3) Fusâo celular

tempo de 20 a 99 microsegundos com amplitude nominal de 300
-1 a 600 V . cm e de 1 a 5 pulsos elétricos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1. Análise de Crescimento 

60 

Os valores, em centimetros, da análise de 

ci-escimento das linhagens de Humicola 5p e T. pseudof.::oningii

medidos durante 8 dias em placas contendo meio completo e 

incubadas a 28
°

, 37
° 

e 44° C estao apresentados nas Tabelas

3, 4, 5, 6 e 7.

Tabela 3. Ci-esc imen to da 1 inhagem selvagem de Humicola 5p 
(média de 4 repetic;bes). 

Tempei-a tw-a 
Dias de incubac;�o 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28
Q 

e o,oo 0,42 1,52 2,70 3 ,5() 4,37 4,70 4,90 
,..,�o

e 2,00 5,40 8 ':>':) 9,00# ..::, I '�'-

44 ° e 2,90 7,00 9,00# 

# O crescimento atingiu o diêmetro total da placa de Petri. 

Tabela 4. 

Tempe1-atu1-a 

28
° 

e

37 ° e

44 ° e

Crescimento da linhagem mutante 
Humicolc:1 sp (média de 4 repetic;tles). 

Dias de incubac;�o 

1 2 ,.., 4 5 6 ..::, 

o,oo ü,09 O, 15 0,42 0,50 0,62 
0,55 1,20 3,35 7, 10 7,57 8,77 
0,62 2,50 4,85 7,92 9,00# 

mor
1

,.,
..:, 

7 

0,65 
9, ºº*f

de 

8 

0,85 

# O crescimento atingiu o diêmetro total da placa de Petri. 
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Tabela 5. Cr·escimento da linhagem selvagem de Tric:hoderma 
pseLtdokoningii (média de 4 i-epetic;bes). 

Tempe1-a tura Dias de incubac;ão 

1 2 r, 4 5 6 7 8 .::, 

28 ° e 1,92 5,95 9,00# 
37 ° e 2,30 5,75 8,75 9,00# 
i.+4 o e 0,55 1 7r: 1 ,77 2, 15 = ## = == == 

!f. I ,._} 

# O crescimento atingiu o diâmetro total da placa de Petri. 
:l:t# O crescimento estacionou no Ú 1 timo valor indicado. 

Tabela 6. 

Tempei-a tura 

28 ° e
37 ° e
44 º e

Crescimento 
Ti-ichoderma 
i;bes) . 

1 2 

2,20 6,35 
2,25 5,32 
0,80 1,27 

da linhagem mutante leu de 
pseudokoningii (média de 4 1-epeti-

Dias de incuba<;§'o 

3 4 5 6 7 8 

9,00# 
8,77 9,00# 
2,62 == ## = = == = 

# O crescimento atingiu o diâmetro total da placa de Petri. 
## O crescimento estacionou no Óltimo valor indicado. 

Tabela 7. 

Tempei-atura 

28
° 

e

37 ° 
e

44 ° e

Crescimento 
Tr ichoderma 

coes). 

1 2 

0,45 0,90 
0,60 1 ,21 
0,30 0,37 

da linhagem mutante r ibo de 
pseudokoningii (media de 4 repeti-

Dias de incubacao 
':'• 4 5 6 7 8,_, 

1,25 1 ,60 2,05 2,40 2,70 3,05 
2,20 2,80 3,60 4,20 4,92 5,35 
0,67 1 ,(H) 1 ,45 1 ,51 1,90 2,50 

A análise de variência do crescimento das 5 

linhagens em 3 temperaturas, consta da Tabela 8. 
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Tabela 8. 
I . A . 

Analise de var1anc1a do crescimento das linhagens 

selv2tgens e mutantes de Humicola sp e T1-ichoderma 

pseudo kon ing i i. 

F. V. G. L. Q. l"l.

Tratamentos 

Linhagens (L) 
Temperatui-as (T) 
L :-: T 

T I L
1 

T I L� 
T I L

c 

':• 
I L...., 

4 
T / L

c::-

En ti-e ...J 1 inhagens 

14 

4 
2 
8 

2 
2 

2 

2 

2 
4 

L / T 
1 

4 
L / T

2 
4 

L / T� 4 
..:, 

Entre temperaturas 2 
Residuo 45 

Total 59 

25,6277 

lo DESDOBRAMENTO 

29.. 

36,7999 
11,0732 

23,6802 

DESDOBF:AMENTO 

42,3925 
4,7358 

29,0325 
28,8100 

0,8233 
36,7999 

39.. DESDOBRAMENTO 

38,9120 
20,9267 
24,3217 
1 1,0732 

0,0997 

** Valores significativos ao nivel de 1 ¼ •

}·! = 2 ,9333 

CV = 10,76 % 
e 

F 

257,1345 **

369, 2308 **
111,1020 **
237,5945 **

425,3428 **
47,5167 **

291,2960 **
289 ,0635 **

B,2609 **

369,2308 **

390,4214 **

209,9674 **

244,0309 **

111,1020 **
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A partir da análise da Tabela 3, observa-se 

linhagem selvagem de f-Jumicola sp tem seu melhor 

crescimento a 44 ° C, atingindo o diàmetro total da placa em 

3 dias; embora a 37 ° C apresente pouca diferen�a, completan

do a placa em 4 dias. A 28 ° C, o crescimento é retardado e, 

após 8 dias, n�o se verificou crescimento total (4,90 cm). 

A linhagem mutante mor
13 

de Humicola sp 

(Tabela 4), mostrou melhor crescimento a 44 ° C, atingindo 

9,0 cm de diâmetro no 5Q dia de crescimento; a 37 ° 
e, no 7Q 

dia e a 28 ° C houve grande dificuldade de crescimento,mos

trando um diâmetro de apenas 0,85 cm no 80 dia de crescimen

to. 

A linhagem selvagem de T. pseudokoningii, 

apresentou como temperatura ideal de crescimento, 28 º C, 

atingindo 9,0 cm de diâmetro da colónia no 3Q dia. A 37 ° e,

completou o crescimento em 4 dias e a 44 C teve seu cresci-

menta paralisado no 4o dia com 2,15 cm de diâmetro (Tabela 

5). O mutante leu, repetiu o comportamento da linhagem 

l t t d 28 ° C e �7 ° C e ·. a 44° C , t se vagem nas empera uras e � . es a-

cionou o crescimento no 3o dia com 2,62 cm de diâmetro da 

colônia {Tabela 6). 

O mutante ribo, considerado como de cres-

cimento compacto por FURLANETTO (1989), contrariamente ás 

linhagens selvagem e mutante leu, que tiveram crescimento 

mais rápido a 28 ° C, mos ti-ou melhor ci-esc imen to a 37 ° C, 

atingindo 5,35 cm de diâmetro da colônia no BQ dia, enquanto 

que a 28 ° C apresentou 3,05 cm de diêmetro. A 44 ° C houve 

maior dificuldade de crescimento, apresentando, no BQ dia, 

2,50 cm de diàmetro de colônia (Tabela 7). 

A alta significância dos valores de F, veri-

ficada nos trés desdobramentos, comprova as diferenGas que 
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existem entre as linhagens em rela��º às temperaturas ideais 

para crescimento, isto é, para uma determinada linhagem há 

uma temperatura ótima que difere da temperatura adequada á 

outi-a linhagem (Tabela 8 ). Como citado anteriormente, a 

temperatLo-a ótima para o crescimento de Humic:ola sp selvagem 

e para o mutante mor
13 

foi a de 44 ° C; a temperatura de 28 ° 

C se mosti-ou ideal pai-a T. pseudokoningii selvagem e para o

mutante leu, enquanto que para o mutante ribo, a 

temperatura 

(Tabelas 

de 37 ° C foi melhor para o seu crescimento 

4, e 
..J , 6 e 7).

Considerando-se que as linhagens selvagens de 

HLtmic:ola sp e T. pseudokoningii e o mutante leu de T.

pseudokoningi i, atingiram o di�metro máximo possível da 

placa de Petri no 3g dia e que, por esta raz�o o valor de 

9,0 cm poderia estar subestimado, optou-se por efetuar a 

comparaG�º das medidas dos diâmetros das colônias das 5 

linhagens no 2Q dia de crescimento, com o objetivo de se 

estabelecer quais cruzamentos teriam mais chance de propor

cionar heterocários, tendo em vista o ritmo de desenvolvi

mento da colônia (Tabela 9). 

Tabela 9. Teste de Tukey para as m�dias de diimetro das 
co lÔn ias de Humicola sp e Tr ic:hoderma. 
pseudokoningii, no 2o dia de crescimento. 

Linhagens Tempera tui-as 

28 º 
e 37

° 
e 44 ° 

e

Humicola. sp selvagem O ,42 BC 5,40 A 7,00 A 
Humícola sp mor

13 
0,09 e 1,20 B 2,50 B 

T. pseudokoningii selvagem 5,95 A 5,75 A 1,75 e 

T. pseudokoningii leu 6,35 A 5,32 A 1,27 e 

T. pseudokon1:ngi i ribo 0,90 B 1 21 
, 

B 0,37 D 

Mtd ias seguidas pelas mesmas leti-as não d i fe1-em esta titica
men te entre si. DMS= 0,79 cms. 

Foram efetuadas as compara�bes passiveis e 
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cone lu iu-se que a tempe·1-a tui-a de 37 ° C f avoi-ec ia o maior· nú

mero de cruzamentos. Estes cruzamentos poderiam ser efetua-

dos entre as linhagens de Humicola sp selvagem e L 

pseudokonigii selvagem; 

pseudokoningii leu; 

Humicola sp selvagem e r. 

Humicola sp mor
1 

. .., e T. 
..::, 

pseudokoningii ribo 

T. pseudokoningii 

e, entr·e T. pseudokoningii selvagem e 

leu sendo que este último cruzamento 

n�o é interessante pois se trata de cruzamento in b-aespec i-

fico e os objetivos deste estudo se referem a cruzamentos 

entre os dois géneros. Analisando-se a Tabela 9, pode-se 

verificar que nas temperaturas de 28 ° C e 44 ° C s�o favore

cidos unicamente os ci-uzamentos inb-aespecificos para T. 

pseudo/.::oningii e Humicola sp, 1-espectivamente. 

Em 1-elac;âo ao gênero Humicola, os resultados 

verificados por CHAVES (1982), comprovaram como sendo próxi-

, ·i
º 

e ma a <+C , sua temperatura ótima de crescimento e pH ideal 

igual a 6,0, em meio mineral contendo celulose microcrista

lina como fonte de carbono; MACEDO (1986), utilizou meio 

completo e temperatura de 40 ° C para o crescimento de 

Humicola sp. NEIF:OTTI ( 1988), usou meio completo, pH 6.8 e

temperatura em torno de 42 ° C para o crescimento da mesma 

linhagem. Os dados obtidos por RODRIGUES (1987), indicaram 

melhoi- crescimento de Hvmicola sp em meio completo, pH 6,8 e 

temperatura de 42° C, tendo a colônia completado o diâmetro

total da placa (9,0 cm), em 4 dias. 

A partir dos resultados acima citados e 

acréscentando-se os dados obtidos neste estudo, pode-se 

,-ea lmen te afirmar que o fungo do género Humicol a é termof i-

lico, conforme considera�bes de ALEXOPOULOS & MIMS (1979);

GRIFFIN (1981). Estes autores citam como fungo termofilico 

aquele que cresce na faixa de 20 a 50 ° 
e. tendo como tempe-

1-a tura ótima 35 - 40 ° e.
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Quanto à espécie T. pseudokoningii, BISSETT 

(1984), relatou que as colônias atingem 8,0 a 9,0 cm de diâ

metro após 4 d ias de incubac;;�o a 20 ° C. Na espécie T. i-eesei 

o pH adequado para cultivo foi determinado como sendo 5,5 

<CASTRO, 1982). FURLANETTO (1989), indicou os valores de pH 

de 5,0 a 6,0 em meio completo e meio mineral para microrga

nismos celuloliticos e, temperatura de 28 C como sendo as 

condii;;:bes ideais para c1-escimento de T. pseudokoningii var. 

Rifai. VICENTE (1989), vei-ificou que T. pseudokoningii var . 

Rifai apresentou a mesma taxa de crescimento em meio minimo 

e meio completo, pH 6,8 e meio batata-dextrose ágar 

pH 5,6. 

(BDA) , 

Neste estudo, exceto para o mutante i-ibo 

que cresceu melhor a 37 º C; a temperatura de 28° C se mostrou

adequada para T. pseudokoningii var . Rifai, caractei-izando a 

espécie como mesofilica (temperatura ótima entre 15 e 40 ° C, 

segundo GRIFFIN, 1981). 

4.2. Produ
1

�o de Proteínas e Atividades Enzimtticas de

Humícola sp e Trichoderma pseudokoningii 

4.2.1. 
.., ✓ -Produ�ao de Proteinas Totais 

As quantidades de proteinas totais (mg /m 1) 

produzidas pelas linhagens selvagens e mutantes dos gêneros 

em estudo, bem como compara�ôes feitas através do teste de 

Tukey, estâo relacionadas na Tabela 10. 



' �1 b, 

Tabela lú. Giuan tidades de pro te {nas to ta is das 1 inhagens de 
Humicola sp e Trichoderma pseudokoningii. 

Linhagem 
1 ª-

Humicola sp selvagem 1 ,5640 BC 
Humicola sp mor

13 
1,8841AB 

T. pseudokoningii selvagem 2,064A
T. pseudo/.::oningii leu 1 ,'+726 e 

T. pseudo/.::oningii ribo 1, 9144-A 

Hepetic;:ties 

2ª-

1,9729A 
1 ,5261 

2, 1153A 

B 

1,7991AB 
1,9912A 

3ª-

2,4327A 
1,6337 CD 

1,8436 BC 
1,4164 D 
2,0761 B 

M�dias seguidas das mesmas letras n�o diferem estatistica
mente entre si. DMS= 0,43 mg/ml. 

Considerando-se que a quantidade de proteinas 

é denominador utilizado no cálculo das atividades enzimáti

cas, efetuou-se a análise de variência, que consta da Tabela 

11 . 

Tabela 11. AnÍlise de variancia para as quantidades de pro
teínas totais produzidas pelas linhagens de 
Humicola sp e Trichoderma pseudokoningii. 

F. V. G. L.

Linhagens <L) 4 
Concen tra<;ão do e>:tra to <C) 1 
L :-: C 4 

Dosagens (D) 2 
" 
,·, D 8 

e }� D 2 
L �-! e }! D 8 
Resíduo 60 

Total 79 

Q. M.

ü,830 
0,217 
O, 109 
0,071 
0,411 
0,028 
0,220 
ü,040 

Valores significativos ao nível de 1 ¼ • 
Valores significativos ao nivel de 5 ¼ 

CV e = 10,83 ¼

F 

20,60** 

5,39* 
2,71* 
1,77ns 

10,21** 
0,70ns 
5,45** 

Verifica-se através da Tabela 11 que o efeito 

de· dosagens n�o foi significativo, indicando que n�o houve 

variac;:âo nas quantidades de proteinas totais produzidas por 

/ 



uma mesma linhagem nas três extra�bes e subsequentes dosa

gens efetuadas. Poder-se-ia, portanto, utilizar os dados 

obtidos de uma única extra�ào e dosagem proteica, para todas 

as dosagens de atividades enzimáticas de uma linhagem. 

As comparaç6es feitas através do teste de 

Tukey revelaram que as linhagens diferem entre si quanto à 

quantidade de proteinas totais produzidas numa mesma dosagem 

A linhagem mutante leu de T. pseudokoningii foi a que 

produziu menor quantidade de proteinas totais, enquanto que 

o mutante ribo produziu a maior quantidade de proteinas. 

mutante ,-ibo 

Deve-se salientar que o crescimento menor do 

em meio completo, nào ocorreu em meio de fa-

relo de trigo, provavelmente devido à maior quantidade de 

riboflavina presente no farelo de trigo em relaçào ao meio 

completo. Através de avaliaGàO visual e pela quantidade de 

micélio obtido após filtraGào, pôde-se constatar que o 

farelo de trigo praticamente iguala as condiç6es de cresci

mento para todas as linhagens. Convém ressaltar a importên

cia do uso do farelo de trigo como substrato em fermenta�bes 

industriais. 

Em se tratando da relaGào existente entre a 

concentra��º de proteinas e a atividade celulolitica, 

GOLDMAN (1988), considerou que estariam associadas pois, se

gundo NEVALAINEN (1985), T. reesei é , entre as espécies de 

fungos conhecidas, aquela que mais excreta proteinas e; em 

estudo comparativo entre a linhagem hipercelulolitica QM 

9414 de T. reesei e A. niger, GOLDMAN (1988), verificou que 

tanto a atividade celulolitica especifica como a concentra

�ào de proteinas da linhagem QM 9414 de T.reesei foram supe-

1-iores às de A. n iger.

Com o objetivo de visualizar a abundência re-
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lativa das celulases nas duas espécies, o autor acima cita

do efetuou eletroforese em gel de poliacrilamida com revela

ç�o para as celulases e constatou que nao havia diferen�a na 

abundància relativa das celulases das duas espécies e, embo

ra T. reesei tenha apresentado maior excre�ào de proteinas 

totais do que A. niger, a atividade celulolitica de ambos é 

sem e 1 han te 

Neste estudo nào se verificou rela��º direta 

entre a quantidade de proteinas totais e a atividade celulo

litica (Tabelas 11 e 16).

4.2.2. Dosagem da Avicelase 

A Tabela 12 mostra os resultados obtidos para 

as atividades da avicelase, nas 5 linhagens. 

Tabela 12. Atividades da avicelase das linhagens 
Humicola sp e Tr ichoderma pseudokoningii. 

de 

Linhagem 

Humicola sp selvagem 
Humicola sp mor

13 

T. pseudokoningii selvagem
T. pseudokoningii leu
T. pseudokoningii r ibo

U/mg de erotefnas totais 
Repeti�oes M�dia 

1ª 2ª 39.. 
557,41 534,54 553,51 548,49 
624,42 577,90 617,79 606,70 

461,31 528,56 536,23 508,70 
602,37 509,96 545,60 552,64 
491,35 547,48 492,07 510,30 

Os resultados obtidos por CHAVES (1982), per

mitiram verificar que a quantidade de avicelase produzida 

pai- Hwnicola sp era alta e se enconti-ava na massa celular 

( p1-ec ip i tado) . MACEDO (1986), utilizou o método de dosagem 

da ati�idade em papel de filtro (FPA) indicado por MANDELS 

(1976), para detei-minac;�o das celulases totais em HLtmicola. 

sp e concluiu que a excre��o destas enzimas foi pequena e 



que permaneceu parte no interior da célula e parte ligada á 

parede celular . 

As atividades das avicelases extracelulares 

de1 Humicola sp selvagem e do mutante morfológico mor
13 

foram medidas por RODRIGUES (1987) e apresentaram valores 

inferiores aos obtidos neste estudo. A atividade média obti

da, a partir de 4 repeti�bes, para a linhagem selvagem foi 

de 271,72 U/mg de proteinas totais e, para o mutante mor
13

,

foi encontrado o valor 173,01 U/mg de proteínas totais; 

enquanto que neste estudo os valores foram 548,49 U/mg de 

proteinas totais e 606,70 U/mg de proteinas totais para a 

linhagem selvagem e mutante mor 13 
, i-espectivamente. No

caso da linhagem selvagem a atividade foi o dobro e para o 

mutante superou em 3,5 vezes ás atividades verificadas por 

RODRIGUES (1987), que n�o considerou Humicola. sp bom pi-adu

tor de avice lase. 

VICENTE (1989), encontrou bastante variaç�o 

nas dosagens efetuadas, sendo que foi utilizado o mutante QM 

9414 de T. reesei, considerado hipercelulolitico, como pa

dr�o comparativo para as diversas espécies estudadas. Como 

média de 4 repeti�bes, a linhagem QM 9414, apresentou o va

lor de 700,37 U/mg de proteinas totais, para a avicelase e, 

uma linhagem de T. pseudokoningii mostrou atividade de 

avicelase igual a 115,73 U/mg de proteinas totais. 

Os valores apresentados na Tabela 12, para as 

3 linhagens de T. pseudo/.::oningii (selvagem e mutantes leu 

e ribo ) foram aproximadamente 5,0 vezes superiores ao en

contrado por VICENTE (1989) e se aproximam ao valor da ati

vidade da avicelase do mutante hipercelulolitico QM 9414 de 

T. 1-eesei.

A partir da comparaç�o dos resultados obtidos 
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com os dos autores acima citados (RODRIGUES, 1987; VICENTE, 

1989), pode-se considerar que tanto as linhagens de Humicola

sp como as de T. pseudokoningii, apresentaram alta atividade 

da avicelase. 

4.2.3. Dosagem da Carboximetilcelulase 

A Tabela 18 apresenta os valores obtidos para 

as atividades da carboximetilcelulase nas cinco linhagens. 

Tabela 13. Atividades da carboximetilcelulase das linhagens 
de Humicola sp e Trichoderma pseudokoningii.

Linhagem 
ia 

Humicola sp selvagem 467,34 
Humicola sp moi-13 394,24 

L pseudokoningii 
T. pseudokoningii
T. pseudokoningii

A 

selvagem 353, 10 
leu 436,59 
ribo 449,72 

atividade da 

U/mg pi-oteinas 
F:epe tü;bes 

Média 
2ª- 3ª-

395,95 343,99 402,43 
432,01 410,46 li-12 ,24

333,29 380,35 355,58 
362,92 416, 19 405,23 
384,02 357,92 397,22 

carboximetilcelulase de 

Humicola sp, vei-i ficada p01- CHAVES ( 1982) foi considerada 

baixa, tendo sido dosada tanto no precipitado como no sobre

nadante. RODRIGUES (1987), também considerou baixas as ati-

vidades da carboximetilcelulase verificadas para a linhagem 

selvagem (297,77 U/mg de proteinas totais) e mutante moi-
13 

(198,71 U/mg de proteinas totais) e salientou que a proce

dência do substrato de carboximetilcelulose utilizado in

fluencia a atividade da carboximetilcelulase; indicou a CMC 

Hercules tipo 7 H 35F como a melhor. 

Os dados obtidos por VICENTE (1989), mostra

ram um valor médio de 748,99 U/mg de proteinas totais para a 

atividade da cai-bo:-:imetilcelulase da linhagem QM 9414 de T.



reesei e uma atividade igual a 108,11 U/mg de proteinas to

tais, pai-a a linhagem de T. pseudokoningii. 

Os valores apresentados na Tabela 13 s�o su

periores aos encontrados por RODRIGUES (1987), para as li

nhagens de Humicola spe por VICENTE (1989), para a linha

gem de T. pseudokoningii; estando abai:-:o do valor da ativi

dade da carbo:-:imetilcelulase da linhagem QM 9414 de T. 

4.2.4. Dosagem da B-glucosidase 

As atividades da B�glucosidase das linhagens 

de Humicola sp e T. pseudokoningii constam da Tabela 14. 

Tabela 14. Atividades da B '-glucosidase das linhagens de
Humicola. sp e Tr ichode,-ma. pseudokoningii.

Linhagens 

Humicola. sp selvagem 
Humico la. sp moi-

13 

T. pseudokoningii selvagem
T. pseudokoningii leu
T. pseudokoningii ribo

803,03 
925,34 

713,41 
572,46 
531 ,07 

U/mg proteinas totais 
Repeti

1
Ões Média 

2§.. 3§_ 

705,92 614,09 
1058,97 1139,94 

733,61 749,75 
553,44 538,29 
544,80 431 ,32 

707,68 
10'+1 ,42 

732,26 
554,73 
502,40 

A partir da Tabela 14 verifica-se que as da 

s-glucosidase foram altas em todas as linhagens, sendo que o 

mutante mor
1

.-, de Humicola. sp sob,-essaiu-se em relaçào aos
..:> 

demais, com uma atividade média de 1041,42 U/mg de proteinas 

totais. Foram encontrados valores semelhantes de atividades 

da B-glucosidase para a linhagem selvagem e mutante mor
13 

de Humicola sp (754 ,04 U/mg de proteinas totais e 1112 ,37 

U/mg de proteinas totais, 1-espectivamnte), por RODF: I SUES 
,, 

(1987). ARAUJO (1983), também observou elevada produGâO de 
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, ...., 

13-q lucoside\se na linhagem se l VêtgE·m de Humicola sp. Observa

-se que o mutante mor 13 mostrou superioridade também em

i-e lêt<;:�o �t 1 inhagem se 1 vagem de Humico la sp.

O método de dosagem de ij-glucosidase utiliza

do por CHAVES (1982); MACEDO (1986) foi a quantificar,:ào do 

p-nitrofenil (p-NP) formado a partir do uso de p-nitrofenil

B-D-glucosideo (p-NPG> como substrato. O primeiro autor ci

tado verificou que o pH do meio de cultura afetou a produçào 

de e--glucosidase de Humicola sp, pois em meio com pH 7,0 

houve maior produr,:ào do que em meio com pH 4,5. Este fato já 

havia sido notado por Stenberg, citado por HERR (1979), em 

1-e lac;;âo à bai:-:a produc;;âo de e-g lucosidase poi- T. ,-eesei em

seu meio ótimo de crescimento (pH 4,5). CHAVES (1982), 

obser\/OU também que houve maior produc;;âo de a-glucosidase 

quando a fonte de carbono no mE·io de cu l tUl-a er-a a carbo:< i

meti lce lu lose em vez de celulose microcristalina. 

Em ,-e lar,:ào à produc;âo de B -g lucas ida se por T. 

pseudokoningii, VICENTE (1989) encontrou,□ valor de 146,80 

U/mg de proteinas totais, que superou ao da linhagem QM 

94·14 de L i-eesei (76,24 U/mg de proteinas totais). 

As atividades das B-glucosidases observadas 

para as linhagens de T. pseLtdokcmingii, neste estudo, foram 

superiores às acima citadas, sendo que a linhagem selvagem 

superou os mutantes leu e i-ibo estando próxima da 

atividade da B-glucosidase verificada para a linhagem selva-

gem de Hwnicola sp e abailm da atividade do mutante 

que foi o melhor produtor de 8-glucosidase. 

mo,-
1 

. ., • 
� 

RODRIGUES (1987), argumentou sobre a alta 

produr,:�o de B -glucosidase deste mutante sugerindo que possa 

haver algum tipo de alteraç�o na regulaGâO e/ou liberaG�º 

desta enzima. O fato de ter sido confirmada a alta produ��o 
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de E -g lucosidase pelo mutante mor 10 de Humicola sp, jus ti-
�· 

ficou a continuidade de sua utilizaçào neste trabalho. 

A Tabela 15 apresenta a análise de vari�ncia 

em delineamento fatorial inteiramente casualizado das ativi

dades da avicelase, carboximetilcelulase e B-glucosidase das 

1 inhagens de Humicola sp e T. pseudo/.::oningi i. 

Tabela 15. Antlise de vari�ncia das atividades da avicelase 
carboximetilcelulase e B-glucosidase das linha
gens de Humicola sp e Tr ichoderma pseudo/.::cminaii 

F. V. G. 

Tr a tamen tos 14 

Linhagens (L) 4 

Atividades (A) 2
L �-! A 8 

L. Q. M.

92402,3324 

io DESDOBRAMENTO 

61953,2403 
367916,9883 

387 l.i-8 ,21l1.lJ. 

F 

35,3041 **

23 ,6•+04 **

140,5699 **

14 , 8045 **

2Q. DESDOBF:AMENTO 

A / Ll @
A / L2 
A / L ,.., 

A / L.::, 
A / L4

Entre....il inhagens 

L / Avicelase 
L I CMCase 
L ,l B -g lucosidase 
Entre atividades
Residuo 
Total 

2 
2 
2 
2 
2 
4 

3Q. 

4 

4 

4 

2 
3<) 

44 

69927,8195 

31 133 0,2197 
107654,3145

2 2041 ,6578 
11955 , 8402 
61953,2403 

DESDOBRAMENTO 

4 799,2399 
1511,0872 

133139,3424 
3679 16, 9883 

2617,3236 

26,7173 **

118,9498 **

4 1,1314 **

8,4214 **

4,5679 *

23,6704 **

1,83 36 ns 
ü,5773 ns 

50,8685 *-l 
1 40,5699 **

@ Li'
mutante 

L2, L.-:,, L,. Li:::- 1-ep1-esentam as linhagens selvagem e
.... .1 4 .  � 

mutantes 

mente. 

mor
13 

de Hurnicola sp e as linhagens selvagem, 

leu e ribo de T. pseudokoningii, respectiva-

** e *  Valores siqnificativos ao nivel de 1 ¼ e 5 ¼. 
x = 549 ,2007 U/mg �roteínas totais ; CVe = 9,32 ¼ •
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Pela observa��º da Tabela 15, pode-se verifi

car que a maioria dos valores de F foram altamente signifi

cativos, indicando as diferenGas existentes entre as linha-

gens, entre as atividades das trés enzimas e na interaG�º 

entre linhagens e atividades enzimáticas (1Q desdobramento). 

O 2Q desdobramento confirma a existéncia de diferen�as alta

mente significativas nas atividades enzimáticas dentro de 

cada uma das linhagens, sendo que as menores diferen�as en

tre as atividades das três enzimas foram verificadas dentro 

da linhagem mutante ribo de T. pseudokcmingii (A/Lc::- ). com 
.J 

signific�ncia ao nivel de 5 ¼ • 

A partir da análise das significancias obti

das no 3Q desdobramento, pode-se constatar que os únicos va

lores que diferiram estatisticamente entre si, se referem às 

atividades da B-glucosidase nas diferentes linhagens. 

Na Tabela 16, est�o relacionados os valores 

médios das atividades das trés enzimas do complexo celuloli

tico das linhagens de Humicola sp e T. pseudokoningii, que 

foram comparados entre si através do teste de Tukey. 

Tabela 16. Valares m�d ias e signi f ic�nc ia.s das atividades
enzimáticas relativas às linhagens de Hwnicola.
sp e T,-ichoderma. pseudokoningii.

linhagem U/mg de proteínas totais Total U 
Avicelase CMCase B-g lucosidase

ffumicola sp selv. 
ffumicola sp IN!JTJJ

T. pseudokoningii selv.
T. pseudoJ:oningii leu
T. pseudal:aningii ribo

t Médias de 3 repetiiões. 
ti Média geral de enzimas. 

548,49 1\ 402,43 1\ 
bOb,10 1\ 412,24 A 

508,70 A 355,58 A 
552,64 1\ 405,23 A 
510,30 A 397,22 A 

DKS (5 %) = 152,11 U/mg proteinas totais. 

707,68 B

1041,42 A 

732,26 B

554,73 
502,40 

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatistica
mente entre si. 

552,87 I\B 
b8b,79 A 

532,18 B

e 504,20 B

e 469,97 B
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As comparac;:l:ies apresentadas na Tabela 16, 

confirmam os resultados encontrados na análise de variancia, 

pois somente nas atividades da B-glucosidase as linhagens 

diferiram entre si. O mutante mor 
13 

foi o melhor pro

dutor, as linhagens selvagens de Humicola sp e T. 

pseudokoningi i, mostraram valores médios de atividades que 

n�o s�o diferentes entre si estatisticamente e, os mutantes 

leu e ribo apresentaram os menores valores de ativida-

des da B-glucosidase. Considerando-se a média geral de enzi-

observa-se que as linhagens de HL1micola sp s�o 

supei-iores às de T. pseudokoningii, isto é, tém um comple:-:o 

celulolitico mais eficiente. 

"' / 

4.3. Obten�ao de Heterocarios

Em todas as tentativas de cruzamento entre os 

dois gêneros, através da mistura de quantidades iguais de 

esporos das duas linhagens, em tubos contendo meio minimo 

mais 4, 6 e 10¼ de meio completo, nào houve a forma��º de 

pelicula, demonstrando que através deste método convencional 

de cruzamento, via ciclo par asse :-:ua 1 , as linhagens de 

Humicola sp e T. pseudokoningii s�o incompativeis. 

4.4. 
,.., "' 

Obten
1

ao e Regenera�ao de Protoplastos

Os tempos de crescimento e tratamento enzimá-

tico das linhagens em estudo foram diferentes pois a linha-

gem selvagem e o mutante rnor
13 

de Hurnicola sp, mostraram

melhores resultados na obten��o de protoplastos, com micélio 

crescido por 20 horas e tratamento enzimático de 1 hora, en-

quanto que a linhagem selvagem e rnu tantes leu e ribo 

de T. pseudokoningii, produziram maior número de protoplas

tos após crescimento por 18 horas e tratamento enzimático de 

3 horas (Tabela 17). 
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A partir destes resultados pode-se supor que 

e>tistem difei-eni;:as entre a pai-ede celular do gênei-o HL1micola

sp em i-elc. .. çEto à es.pécie T. pseL1dokoningii, is to é, as

enzimas utilizadas t@m ªG�º mais eficiente na parede celular

de Humicola sp, demonstrando maim- afinidade com os compo

nentes da mesma. Houve a tentativa de agilizar o processo de

degrada<;ào da parede em T. pseudokoningii, aumentando-se a

quantidade de enzima em relaç�o à quantidade de micélio uti

lizado, mas n�o ocorreu resposta positiva.

Tabela 
/ . 17. Numero de protoplastos obtidos em 4 repetiç�es

para as linhagens d e  HL1micola. sp e 

pseudokoningii.

Tr ichoderma.

Linhagem 
l'igS04 lNH4 l2so4 Ambosl 

U 1! 2! 3ª- 4! 1ª- 2ª 3a 4! la 2ª 32. 4!

HumicoJ,1 spselv. 800 610 720 830 9,6 8,6 8,8 9,0 6 10 14 10
HumicoJ,1 sp mar

13 
1000 1800 1200 2000 s 3,2 3,6 4,2 12 22 14 20

T. pseudokaningii selv. 10 12 14 12 320 420 300 260 18 10 26 18
T. pseudokoningii leu 10 14 10 10 20 12 30 26 2 3 2 1,4
T. pseudoktmingii ribo 2,8 4,ê 4 3 70 54 66 70 3 ê,8 3,4 2,8 

* Mistura de MgS04 e (NH4>2s□�-
** Número de protoplastos X 10J . 

Existem numerosos dados na literatura concer

nentes à composis�o quÍmica das paredes celulares de vários 

grupos de fungos, sendo que esta composiçào está estreita

mente correlacionada com a classifica�âo taxonómica dos fun-

gos (Bartnicki - Garcia (1968), citados por FARKAS, 1985) 

Em geral, as paredes celulares fúngicas s�o compostas de ho

mo e heteropolissacarideos, proteinas, complexos proteina

-po 1 issacai- ideos e quantidades vai- iáveis de cons ti tuin tes 

menores tais como lipideos e melaninas (Bartnicki - Garcia 

(1968); Rosenberger (1976), citados por FARKAS, 1985). 
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(1973) , e i tados 

por FARKAS (1985), a quitina é o constituinte esquelético 

tipice da parede celular da maioria dos fungos. E um homopo

limero linear de N-acetil-D-glucosamina, muito similar á ce

lulose, exceto pelo fato de um grupo acetamido substituir o 

grupo hidroxil na posiç�o C-2. Em termos de porcentagem de 

peso seco da parede, no gênero Fusa.r ium, da classe 

Hyphomycetes, à qual também pertencem os géne1-os Humicola. e 

Tr ichoderma., há 39 ¼ de quitina. O ¼  de celulose, 29 ¼ de 

outros polissacarideos, 6 ¼ de lipideos, 7 ¼ de proteina e 2 

¼ de residuos (Barran et alii (1975), citados por GRIFFIN, 

1981). 

As enzimas utilizadas no processo de obtençâo 

de protoplastos deste estudo foram as celulases "CP" e 

"Novozym 234". As atividades de quitinase verificadas na ce

lulase "CP" (Sturge) e na "Novozym 234" (Novo) foram de 

0,049 X 1◊
-2 

e 0,225 X 1◊
-2

moléculas de N-acetil-D-glucosa-

mina/mg de proteina/minuto, 

alii, 1981).

respectivamente (HAMLYN et 

Embora estas celulases tenham aGâ□ sobre a 

quitina pela semelhan�a existente entre as moléculas de ce

lulose e quitina, seria interessante que em futuros estudos 

com fungos da classe Hyphomycetes fossem utilizadas quitina

ses que teriam maior especificidade pelo componente princi

pal da parede, a quitina. e portanto, mais eficiência na de

grada�ào da parede celular e consequentemente, na produç�o 

de protoplastos. 

O número médio de protoplastos obtidos com os 

vários estabilizadores osmóticos utilizados, est�o relatados 

na Tabela 18 (média de 4 repetiçbes). 



Tabela 18. 

Linhagem 

Númei-o médio de 
linhagens de 
pseudokon ing i i.

Humícola sp selv. 

Humicola sp "mor 
13

T. pseudokoningii selv.
T. pseudokon ing ii "leu "
T. pseudokoningii "ribo "

.-?C) 
,i ,; 

pro top las tos obtidos para as 
Humic::ola sp e Tr ichoderma 

Estabilizador osmotico 

(NH4) 2so4
e::· 

9 (lv1()..J
' • J'\ 

... 

4 - 1 -
..J,O>: O 

3 ,2:d<:)6 
2 ,2:-:10

6 6,5:-:10 

Ambos* 

1 - 1 - 6 
,o:-: (J 

1, 7:-:106 

6 1 ,B>:10c::-

2, 1 :-:1 o;;,;'. 
,.., • 1 - ..J 
..::, ,U!·t (! 

KCl 

o,o 

o,o 

r:> 5.., 1()
-' 

w, '"" ·-

o,o 
o,o 

Pode-se verificar através da Tabela 18 que o 

sulfato de magnésio favoreceu as linhagens de Humicola sp e 

o sulfato de amônia foi o melhor estabilizador osmótico para

as linhagens de T. pseudokoningii.

Em 1986, MACEDO utilizou o método "s imp le :-: 11

(LONG, 1969), com varia��º programada dos fatores envolvidos 

na obtenç:�o de pro top las tos d e  Humicola sp, tendo de tei--

minado como melhores condi<;:bes um tempo de crescimento de 

vinte horas, na temperatura de 41
° C e tratamento enzimático 

de 186 minutos. Avaliou vários estabilizadores osmóticos 

tendo definido o sulfato de magnésio 0,5 M como sendo o mais 

adequado. tanto para a obten��o como para a regenera��º 

protoplastos. A autora obteve um valor médio de 1,23 x 

protoplastos/ml, pai-a a linhagem selvagem de Humicola sp.

NEIROTTI (1988), verificou após 30 minutos de 

digest�o enzimática, 3,6 :-: 10
6 p1-otoplastos/ml e um número 

má:-:imo de 1,9 :-: 107 pi-otoplastos/ml, com 3 horas de trata

mento, utilizando sulfato de magnésio 0,5 M como estabiliza

dor. Os protoplastos uninucleados foram observados em maior 

número após 30 minutos (75,5 ¼), enquanto que protoplastos 

de tamanho maiores foram verificados após a digest�o de 3 
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horas, demonstrando uma provável relac;;ào entre o tamanho e o 

número de núcleos do protoplasto. 

Através dos resultados citados na Tabela 18, 

vê-se que nas condiGbes de obtenGào de protoplastos de 

��icola sp, deste estudo (crescimento por 20 horas, tempe-

ratura de 37
° 

C, tratamento enzimático de 60 minutos e sul

fato de magnésio como estabilizador osmótico), os números de 

protoplastos obtidos estào próximos aos dos autores acima 

citados. Em sulfato de amônia os valores foram menores e em 

cloreto de potássio, n�o apareceram protoplastos. 

Em geral, sais inorgànicos sào mais apropria

dos para a obtenç�o de protoplastos de fungos filamentosos e 

a�úcares e álcoois para leveduras (Davis (1985), citado por 

PEBERDY & FERENCZY, 1985). Segundo GAMBINO et alii (1984), o 

uso de "tween 11 80 juntamente com a enzima propiciou a obten-

G�º de maior número de protoplastos em A. nidulans, mas 

GOLDMAN (1988), nào observou este efeito positivo em 

nige,-. 

A obtenc;;ào de pi-otop las tos de T. 

pseudokoninqii foi melhrn- sucedida em sulfato de amônia 0,6 

M, tendo sido obtidos resultados muito semelhantes aos de 

FURLANETTO (1989), para a linhagem selvagem. Em sulfato de 

magnésio, os valores foram inferiores e em cloreto de potás

sio, somente a linhagem selvagem liberou protoplastos, em 

pequeno número. 

Foi utilizado sorbitol para a obtenc;;ão de 

protoplastos, mas nào se verificou resultado positivo em ne

nhuma das linhagens de Humicola sp e T. pseudokoningii. 

As maiores quantidades de protoplastos obti

dos a partir de conidios foram verificadas após 12 horas de 
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ti-atamento enzimático, o mu tan tE3 leu de T.

pseudo kon i n g i i i (8,0 X 10
J 

protoplastos/ml) e, após 1 6 horas

pai-a a linhagem selvagem de Humicola sp (2,ü X 10
6 

pi-□to-·· 

plastos/ml). O acompanhamento do processo de a<;ào enzimática 

permitiu constatar que para ambas as linhagens, os proto

plastas emergiram através de poros formados nas paredes dos 

conidios. 

A observa��º dos protoplastos ao microscópio 

pe1-mitiu verificar que, em Humicola sp, foram menos unifai-

mes que os originados a partir de micélio, tanto em tamanho 

como em moi-fologia. Em T. pseudokoningii, houve maio1- va1-ia

c;ào quanto ao tamanho, pois os protoplastos provenientes de 

micélio também s�o bastante heterogéneos em sua morfologia. 

EMERSON & EMERSON (1958), também observaram desuniformidade 

em pi-otoplastos originados de conidios de N. crassa. 

As porcentagens d e  regenerac;ào das linhagens 

de Humicola sp e T. pseudokoningii, obtidas em 4 repeti<;bes 

estâo na Tabela 19. Na Tabela 20, estào relacionadas as por

centagens médias obtidas. 

As linhagens de Humicola sp selvagem e mutan

te tiveram porcentagens maiores de regenera<;ào em meio com

pleto-MgS0
4 

0,5 M, isto é, no mesmo estabilizador osmótico 

utilizado para a obten��o de seus protoplastos. MACEDO 

( 1986) , encontrou uma porcentagem de 0,67 ¼ de regeneraçào 

linhagem selvagem de Humicola sp no mesmo meio de 

Em sorbitol e sacarose ocorreram porcentagens 

insignificantes e em KCI, n�o houve regeneraG�º, sendo que 

estes resultados, exceto para a sacarose que n�o foi utili-

zada também foram obtidos no presente estudo. Em meio com-

pleto - (NH
4

>
2

s□
4

, n�o houve regeneraG�º dos protoplastos. 
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Tabela 19. P01-cen tagens de 1-egenei-aqã'o obtidas em 4 i-epe t.i-
<;�es, para protoplastos das linhagens de 
Humicola sp e T1-ichoderma pseudokoningii. 

linhagem 
MgS04 (NH4l 2so 4

Ambost 

1ª- 2ª- 3a 4a 1! 2ª- 3ª- 4ª- 1ª- 2ª- 3ª 4ª-

Humicola sp selv. 1,50 1,82 2,00 1,b0 o,oo o,oo o,oo o,oo 0,50 1,60 1,00 0,90 

Humicoli1 sp mor 13 1,60 2,32 2,00 1,00 o,oo o,oo o,oo o,oo 1,00 0,85 1,20 1,27 

T. pseudol:aningii selv. 2,20 2,00 1,60 1,40 6
1 50 a,oo 8,10 7,40 3,10 3,86 4,00 2,00

T. pseudol:oninqii leu 1,50 1,40 1,bb 2,00 4,80 4,00 3,20 4,00 0,56 0,70 O,bO 0,74

T. pseudakoninqii ribo 1,10 2,00 1,00 1 ,oo 1,00 1,22 2,10 1,28 0,45 0,24 0,20 0,31

* Mistura de MgS04 e (NH4)2S04.

Tabela 20. Porcentagens médias de 1-egenerai;�o de prot.o-

plastos das linhagens de Humicola sp e 

T,-ichodei-ma pseudokoningii. 

Linhagem Es tab i 1 i zadoi- osmótico 

MgS04 (NH
4

)
2

so
4 

Ambos* Sorbi to 1 

Humicola sp selv. 1,73 o,oo 1,00 0,21 
Humicola sp mo,-

1
,.., 1,73 o,oo ü,82 O, 13 

T. pseudokoningi1. selv. 1,80 7,50 3,24 o,oo 

T. pseudokoningii leu 1 ,64 4,00 0,65 o,oo 

pseudokoningii ribo 1,29 1,40 0,30 o,oo 

SIESTMA & BOER (1973), indicaram que estabi-

lizadores inorgênicos s�o mais eficientes na obten<;ào e es

tabilizadores orgânicos s�o melhores na regenera<;ào de pro

toplastos; entretanto os resultados de MACEDO (1986) e deste 

trabalho indicaram que o uso de sorbitol na regeneraG•o n�o 

foi benéfico. Para a espécie A. niger, BORGES ( 1987); 

GOLDMAN (1988), confirmaram a indicaç�o de SIESTMA & BOER 

( 1973) 



NEIROTTI (1988), obteve o valor máximo de re

generaç�o (1,2¾), após tratamento enzimático de 30 minutos, 

sendo que. com 3 hm-as de ti-atamento, houve reduç�o deste 

valor para 0,7 ¼, fato que está de acordo com as indicaçbes 

de PICATAGGIO et alii (1983), onde a frequéncia de regenera-

��o depende, entre outros fatores, do tempo de 

enzimático do micélio. 

tratamento 

AHN & PACK (1985), citaram as condic;bes osmó

ticas como sendo um outro fator muito importante envolvido 

na regenerac;�o e, recomendaram a pré-adaptac;�o das células a 

serem protoplastizadas às mesmas condic;bes hipertônicas uti

lizadas na regeneraç&o. 

NECAS (1971), considerou que em menores tem-

pos de digest�o pela enzima, ficam resquicios da parede ce

lular que facilitariam na recontituiçao da nova parede, no 

processo de regeneraç�o de protoplastos. 

As porcentagens de regeneraç�o verificadas 

linhagens de T. pseLtdokoningii foram maiores em 

sulfato de amônia mas também ocorreu regeneraç�o em sulfato 

de magnésio. Em KCl e sorbitol n�o houve regenerac;�o. 

FURLANETTO (1989), obteve valor superior ao deste estudo na 

regenerac;ào da linhagem selvagem de T. pseLtdokoningii

(12,245¼) em meio completo - sulfato de amônia 0,6 M. 

A utilizaç�o da mistura dos estabilizadores 

MgS04 e CNH
4

>
2

so
4 

se justifica pelo fato de que se tentou 

obter um meio onde os dois gêneros de fungos sob estudo, 

regenerassem para que se pudesse efetuar a fus�o de ambos. 

As porcentagens de regeneraçào verificadas em 

todas as linhagens foram baixas, mas houve regeneraç�o das 

linhagens de Humicola sp, que n�o ocorria em meio completo -
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(NH4>2s□4. Os estabilizadores foram misturados na proporçào 

1:1 com pH 5,8. 

O mutante mor 
13 

de HLtmicol a sp apresentou 

valor de regeneraçào próximo ao da linhagem selvagem; en-

quanto que os mutantes leLt e ribo de T. pseL1dokoningii 

tiveram valores bem inferiores ao da linhagem selvagem. Pro

vavelmente isto ocorreu porque, no caso de Humicola sp, tra

ta-se de um mutante morfológico que tem as mesmas auxotro

fias da linhagem selvagem (biatina e tiamina), entretanto a 

linhagem selvagem de T. pseudokoningii é prototi-ófica e os 

mutantes leu e ribo têm auxotrofias para o aminoácido 

e para a vitamina que suas siglas indicam, i-espec tivamen te. 

Estas deficiências nutricionais possivelmente dificultam o 

processo de regeneraçào da parede celular por afetarem o 

metabolismo da célula como um todo. 

Os resultados obtidos para protoplastos ori

ginados de conidios mostraram uma porcentagem de regenera�•º 

de O ,075% para a 1 inhagem leLI de T. pseudokoningii, sendo 

que n�o houve regenera��º dos protoplastos de Humicola sp. 

As linhagens de Humicola sp (selvagem e 

"mor 13"), devido às aU!•:otrof ias para biatina e tiamina apre

sentam altera�ôes nas carboxila�ôes e transcarboxila�ôes 

e, na descarboxilaçlo oxida.tiva do piruvato a acetil Co A e 

do cetoglutarato a succinil Co A, onde atua a coenzima 

pirofosfato de tiamina <TPP>, respectivamente. Os mutantes 

leLI e ribo têm falhas na formaG�º de proteinas e no 

metabolismo do piruvato onde a riboflavina age como coenzima 

para a desidrogenase (flavina-mononucleotideo - FMN e flavi-

na-adenina-dinucleotideo - FAD), i-espectivamente 

a 1 i i , 1 979 ; GR I FF I N , 1 981 ) • 

4.5. 
,.,, 

Fusao de Protoplastos 

(VIEIRA et 
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4.5.1. Uso do Agente Fusog�nico Polietilenoglicol 

f'.) fusâ(o de pi-otoplastos de Humicola sp e T. 

pseudokoningii por· ti-atamento com polietilenoglic.:ol (PEG) 

nào mostrou resultados positivos pois n�o apareceram produ

tos de fusào nas placas contendo meio minimo mais estabili

zador osmótico incubadas por um periodo de até 20 dias. Para 

evitar o ressecamento do meio de cultura nas placas, foram 

colocados frascos com água na estufa de incLtbac;�o e as 

placas foram mantidas em bandejas de plástico forradas com 

papel de filtro umedecido. 

Foi também realizada a tentativa de regenera

c;�o inicial dos passiveis produtos de fus�o, em meio minimo 

liquido mais 4 ¼ de meio completo, além do estabilizador 

osmótico, por 24 horas, sob agitac;âo leve (100 rpm) e poste

rior transferência para meio minimo sólido mais estabiliza

dor, mas nâo se observou nenhum crescimento. 

A utiliza��º da linhagem selvagem de T.

pseudokoningii como doador morto, também n�o foi bem sucedi

da. POde-se constatar que o tratamento a 50 C por 30 minu

tos foi satisfatório para matar os protoplastos de T. 

pseudokoningii (Tabela 21). 

Tabela 21. Ndmero de protoplastos regenerados da linhagem

Tempo 

10 
20 
30 
40 
60 

se 1 vagem de Tr ichoderma pseudokoningii (média de 

3 repe ti�bes) . 

Tempera hn-a <
º C) 

(minutos) 45 50 55 

204 161 123 
186 73 61 
120 o o 

98 o o 

73 o o 

60 

65 
28 

o 

o 

o 

65 

12 
o 
o 

o

o 



inóculo: 106 protoplastos/ml 

placa controle: 230 colônias. 
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NEIROTTI (1988) obteve protoplastos mortos de 

Humicola sp após tratamento a 62 ° C por 10 minutos, mas 

indicou que, segundo Ba 1 tz 11� Ma tsushime. ( 1983) , tr a tamen tos 

mais prolongados e em temperaturas mais baixas foram mais 

efetivos para a utilizaç�o do doador morto, na obtenGâo de 

i-ecombinantes de Streptomyces. Em estudos com Streptomyces

coelicolor, HOPWOOD & WRIGHT (1981), utilizaram uma das li

nhagens como doador morto através de tratamento com luz

ultra-violeta e obtiveram recombinantes que apresentavam 1/6

do genoma do doador morto (irradiado) e 5/6 do genoma da li

nhagem n�o irradiada.

A utilizaç�o de protoplastos obtidos de coni

dios para o processo de fusâo n�o mostrou resultados satis-

fa tór ios, sendo que, após 15 dias de incubaGâo, as placas 

nâo apresentaram nenhum sinal de crescimento de passiveis 

produtos de fusâo. 

Entre dois mutantes auxotróficos simples de 

Humicola sp, NEIROTTI (1988) obteve frequências de fus�o que 

variaram de 10 x 10-4 a 0,33 x 10-4, enquanto que FURLANETTO

(1989) observou frequência média de 3,88 x 10-l colônias en

b-e duplo-mutantes de T. pseudokoningii, salientando que es

te valor foi aproximadamente 1000 vezes superior à frequên

cia obtida a partir de heterocários resultantes de anastomo

se de hifas. 

Existem muitos estudos sobre fus�o de proto

p las tos em fungos, espec ia lmen te cruzamentos in b-aespec i f i

ces e interespecificos. Em cruzamentos intraespecificos, as 

vantagens da fusâo de protoplastos se referem a espécies on

de o ciclo parasse:-:ual dificilmente é obtido devido às in-



8�? 

compatibilidades e:-:istentes;; pOi- e:-:emplo em Candida 

tropicalis e Cephcdosporium acremonium (Sipiczky 8< Ferenczy 

(1977); Ball 8< Hamlyn (1978), citados por:- AZEVEDO, 1981). 

Em espécies como A. niger e N. anisopl iae, 

onde os cruzamentos sào considerados incompativeis pela 

grande divargência entre as linhagens, a fus�o de protoplas

tos também tem sido empregada com êxito (Azevedo & Bonatelli 

Jr . ( 1981) , cita dos por AZEVEDO, 1981 ) • Em espécies de 

Penicillium, ANNE & PEBERDY (1976), realizaram fusbes intra

especificas de protoplastos. 

fica, após 

Em experimentos de hibridiza��º 

fus�o de protoplastos, DALES & 

in terespec i-

CROFT C 1977) , 

observaram que barreiras de heterocariose entre grupos de A. 

nidulans pode1-iam ser transpostas. Segundo JINKS et alii 

( 1966), a incompatibilidade aparece como consequência da 

diversidade genética e isolamento entre espécies. Estes 

autores chegaram à conclus�o acima citada a partir da análi

se de progênies de três tipos de cruzamentos: 1) entre 

linhagens derivadas do mesmo isolado selvagem; 2) entre iso

lados selvagens independentes, pertencentes ao mesmo grupo 

de compatibilidade heterocariótica ; 3) entre isolados sel

vagens pertencentes a grupos de compatibilidades heteroca

rióticas diferentes. 

Entre espécies de Aspergillus, oito foram 

utilizadas em cruzamentos interespecificos, sendo que foram 

obtidos produtos de fus�o e hibridos entre 4 espécies; so

mente heterocários entre outras quatro e, ausência de produ

tos de fus�o em cruzamentos envolvendo 3 espécies. Entre 4. 

nidulans, produtor da penicilina B lactam e A. rugulosLts, 

n�o produtor (espécies estreitamente relacionadas entre si), 

foram obtidos hibridos que produziam quantidades diferentes 

de penicilina, demonstrando que sua produi�º tem controle 
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po 1 igtm ico. 

Entre espécies consideradas pouco relaciona

das como .4. nidLtlans e .4. fLtmigatLts, os "hibridos" tinham em 

sua maioria, o genoma de .4. nidulans mais a parte do genoma 

de H. fumiga tus que complementava a def ic iênc ia nu tr ic iona 1; 

foram designados como "aneuplóides interespecificos" ou, 

mais pi-ecisamente, "aneuplóides pai-ciais" a<EVEI 8.{ PEBERDY, 

1 977 , 1 979 ) • 

FERENCZY et alii (1977), indicaram que uma 

pré-condiG�º para a complementaG�º interespecifica entre 

fungo incompativeis, poderia ser a desintegraG�º do núcleo 

de uma das espécies. Esta desintegraGâo poderia ser seguida 

pela reten��o de um ou poucos cromossomos e, levaria á baixa 

frequência de complementaGâO e á incapacidade para recuperar 

ambos os parceiros da fusto simultaneamente numa colônia. 

Por outro lado, .4. f lavus e .4. parasi ticus 

sâo espécies consideradas bastante relacionadas, mas n�o se 

cruzam (KEVEI & PEBERDY, 1979). 

Em cruzamentos interespecificos dentro do gé

nei-o PenicilliLtm, os hibridos foram mais facilmente obtidos 

que em .4spergi11Lts, mostrando maior compatibilidade entre as 

espécies de Penicil lium (ANNE 8� PEBERDY, 1975; Peberdy et 

alii (1978); Anne & Eyssen (1978), citados por ALFOLDI, 

1982) 

VIALTA & BONATELLI JR. (1990), obtiveram um 

hib1-ido entre as espécies .4. a,...,amori e .4. niger, sugerindo 

homologia entre os grupos de liga��º das duas espécies e 

dando indicaçbes sobre a proximidade filogenética entre 

estas espécies. 



Em leveduras têm sido feitos muitos cruzamen-

tos en ti-e espécies de Saccharomyces, 

Candida e Vluyveromy·ces 

(1985), citado por PEBERDY & FERENCZY, 1985). 

(Ferenczy 

Os trabalhos envolvendo cruzamentos interge

néricos s�o poucos e se referem principalmente a leveduras. 

PF:OVOST e t ali i ( 1978) , rela tau comp lemen tai;:t:i(o entre Cand ida 

tropic ... -;, 1 is e Saccharomycopsis f ibu 1 ige1-a, tendo-se formado 

aloplóides parciais. SVOBODA (1980), observou produtos de 

fus�o en ti-e S. cerevisiae e Schisaccharomyces pombe, instá-

veis e que continham o genoma completo de S. cerevisiae e um 

cromossomo adicional de Schizosaccharomyces pombe. 

Entre as espécies S. ce1-evisiae e !<'. lac tis, 

os produtos de fus�o também se mostraram extremamente instá

veis (Stewart (1981 a, b), citado por NECAS & SVOBODA, 1985) 

Os produtos de fustào de S. cerev is iae e Schwanniomyces 

alluvius; Saccharom_').·'Copsis lipolytica e Pichia 

guilliermondii (Spata & Weber (1980); Wilson et alii (1982), 

citados por NECAS & SVOBODA, 1985), reverteram aos tipos pa

rentais confirmando sua instabilidade. BALL (1984), relatou 

o c1-uzamento entre Candida utilis e Trichoderma viride, in

dicando a baixa viabilidade dos produtos de fus�o; n�o tendo 

havido recuperai;:�o de marcas genéticas, sendo que os hibri

dos foram caracterizados pelo espectro de fermentaçâo de 

compostos de carbono. 

O processo de fus�o em si, isto é, a coales

cência de dois ou mais protoplastos em um compartimento está 

primariamente relacionada à atividade do agente fusogénico, 

entretanto o desenvolvimento posterior do protoplasto fundi

do se baseia na intera�âo bem sucedida dos genomas, garan

tindo a prolifera�âo preferencial do hibrido. A complementa

��º dos genomas é manifestada pela renova��º da sintese ma-
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cromolecular, levando à revers�o dos protoplastos fundidos a 

células hibridas <NECAS & SVOBODA, 1985). 

4.5.2. Eletrofusao 

Pelo fato da soluG�º de sorbitol 0,8 M pH 7,0 

ter sido considerada a mais adequada nos estudos de eletro

fus�o com protoplastos de Humicola sp, 1-ealizados por NEI

ROTTI (1988), utilizou-se a mesma soluçào neste experimento, 

apesar de se tratar de eletofus�o entre protoplastos de 

Humicola sp e T. pseudokcmingii. 

Os par�metros de alinhamento, compressào e 

fusâo celular referentes ao tempo e amplitude, utilizados 

por NEIROTTI (1988), nâo mostraram resultado positivo e, por 

esta razâo, foram feitas diversas tentativas alterando estas 

variáveis. Foi efetuado o acompanhamento microscópico nas 

microlàminas mas n�o se observou alinhamento. Variou-se tam

bém a frequência de voltagem de 100 KHz a 10 MHz, mas n�o se 

verificou diferença. 

O único fenômeno observado foi a movimentaG�º 

lenta e desuni foi-me dos pro top las tos. Segundo ins b-uc;bes 

contidas no Manual do Eletromanipulador Celular BTX, células 

pequenas requerem tempo maior de alinhamento, maior voltagem 

e maior concentraG�º de células em relaG�º a células grandes 

As etapas de alinhamento, compress�o e fus�o celular ocorrem 

a partir de 2 processos fisicos denominados dieletroforese 

e quebi-a dieléb-ica. A dieletrofoi-ese governa o movimento 

das células, incluindo o alinhamento e a compress�o e a que

bra dielétrica determina o evento de fus�o. 

O campo elétrico induz á separa��º de cargas 

na célula. Se o campo for homogêneo, a célula permanecerá no 



lugar; no entanto, no caso de um campo elétrico nào homogé

neo, gerado por eletrodos, a força do campo num lado da cé

lula, próximo ao ponto de concentra��o, é maior que a forGa 

no lado oposto, fazendo com que a célula se mova através do 

campo. Especificamente no caso dos protoplastos de Humicola 

sp e T. pseudokoningii pode te1- ocorrido que o campo elétri

co n�o fosse suficientemente heterogêneo para propiciar a 

movimentaç§:o correta e alinhamento dos protoplastos. 

WEBER et alii (1981); SCHNETTLER & ZIMMERMANN 

(1985); NEIROTTI (1988), indicaram a manutenG�º da câmara de 

fus�o em repouso, sob temperatura ambiente para assegurar a 

fus�o. Este procedimento foi adotado no presente estudo, 

tendo a cãmara permanecido em repouso por 60 minutos, fato 

que n�o alterou os resultados anteriormente verificados. 

Optou-se pela continuidade do processo, efetuando-se, inclu

sive o plaqueamento, porque, apesar de n§:o ter sido observa

da sob microscópio, a fus�o poderia ter ocorrido. 

Existem poucos estudos utilizando eletrofus�o 

sendo que como tentativa para melhorar a eficiência de fus�o 

foi sugerido o uso de pronase ou polietilenoglicol, adie io-

nadas á solu�§:o de sorbitol (Halfmann et alii (1982), cita

dos por NEIROTTI (1988). Em células linfoblásticas de rato, 

a utilizaç�o de ions cálcio se mostrou essencial no processo 

de eletrofus�o (OKADA et alii, 1984). 

Entre protoplastos de linhagens da mesma 

espécie, a eletrofus§:o se mostrou efetiva tanto para 

Humicola sp <NEIROTTI, 1988), como pai-a o cruzamento de 

mutantes duplo-au�mtróficos de T. reesei <KATENKAMP et 

alii, 1989). WARWAR (1990), obteve 5¼ de colônias prototró

ficas em cruzamentos de linhagens de A. niger, utilizando 

frequ�nc ia de 1 ,O MHz nas etapas de a 1 inhamen to e compi-ess�o 

amplitude de 400 V.cm
-1

e tempo de 20 segundos, para alinha-
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-1
menta; amplitude de 520 V. cm e tempo de 5 segundos para 

-1
compress�o e, amplitude de 5,77 kV. cm , tempo de 30 micro-

segundos e 5 pulsos na etapa de fus�o. 
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5. CONCLUSOES

A análise dos resultados obtidos permitiu que 

fossem tiradas as seguintes conclusbes: 

o 

1. A temperatura de 37 C se mostrou favorá-

vel para o crescimento das linhagens de Hwnicola sp ·e 

Trichoderma psevdokoningii. 

2. O mutante compacto ,-ibo de ri-ichoderma 

pseLtdokoningii apresentou melhor ci-escimento na temperatura 

de 37 ° C em vez da temperatura de 28 ° C, considerada ideal 

para a sua espécie. 

3. Nâo há variaGâO significativa entre as

quantidades de proteinas totais produzidas por uma mesma 

1 inhagem em d i fei-en tes e:-:trac;:ôes. 

4. N�o há relac;:�o direta entre a quantidade

de proteinas totais e a atividade celulolitica das linhagens 

de Humicola sp e Tr ichode,-ma pseudokoningii. 

5. As atividades da avicelase de todas as

linhagens foram semelhantes e se mostraram altas; as ativi

dades da carboximetilcelulase foram inferiores às da avice

lase e as atividades da ,-glucosidase diferiram significati

vamente entre as linhagens, sendo que a atividade do mutante 

mor 13 de Humicola sp supe1-ou às demais.

6. F'rotoplastos das linhagens de Humicola sp

podem ser obtidos após 1 hora de tratamento enzimático, 
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sendo o melhor estabilizador o sulfato de magnésio 0,5 M pH 

5 ,6, enquanto que para as 1 inhagens de Tr ic:hoderma 

pseudokoningii, o tratamento enzimático mais adequado foi de 

3 horas e o melhor estabilizador osmótico foi o sulfato de 

amónia 0,6 M pH 6,0. 

7. A regenera��º de cada um dos genêros foi 

conseguida utilizando-se uma mistura de sulfato de magnésio 

e sulfato de amônia. 

8. Foram obtidos protoplastos a partir de co

nidios de ambos os gêneros, mas a regenera�âo ocorreu somen

te em Trichodenna pseudokoningii. 

9. Nâo foram obtidos produtos de fus�o atra

vés do uso de polietilenoglicol <PEG) ou da técnica de ele

ti-ofusâo. 
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