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RECOMBINAÇAO GENETICA E PRODUÇAO DE CELULASES EM 

Tnichode~ma p~eudokoningii VAR. RIFA! 

AUTOR: MARCIA CRISTINA FURLANETO 

ORIENTADOR: Prof~ Dra. ALINE AP. PIZZIRANI-KLEINER 

RESUMO 

No presente trabalho foram realizados estu

dos gen~ticos em T~ichode~ma p~eudokoningii e verificada a 

atividade celulolítica da linhagem selvagem, mutantes e re-

combinantes obtidos de heterocários. 

Com o objetivo de se obter mutantes auxotróficos, 

testou-se dois agentes mutagênicos, a luz ultravioleta e o ácido 

ni troso, e dois m~todos de isolamento de mutantes, o de enr iquecl:,. 

mento por filtração e o de isolamento total. Através de irradia-

çao com luz ultravioleta foram obtidos dezenove mutantes auxotrófi 

cos simples e dezoito com dupla deficiência, e dois mutantes morfo ló

gicos com ácido nitroso. O rendimento m~dio obtido através 

do método de enriquecimento foi de 1,64 vezes maior em rela 

çao ao isolamento total. 

Sete mutantes com dupla marcas auxotróficas 

e morfológicas foram utilizados para a obtenção de hetero-

cários. Colônias recombinantes foram obtidas diretamente 

dos heterocários em diferentes meios seletivos, sugerindo a 

ocorrência de parameiose nesta esp~cie. Co16nias prototró-
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ficas crescidas em MM eram binucleadas e de coloração ver-

de, indicando um sistema não autônomo para a pigmentação de 

conÍdios. Es tas colônias dicarióticas formaram setores em MC 

acrescido de benomvl. sugerindo a ocorr~ncia de uma fase di 

plóide altamente instável. Foi descrito um método para a 

obtenção e fusão de protoplastos. Colônias recombinantes fo 

ram recuperadas diretamente de produtos de fusão, numa fre

qu~ncia aproximadamente 1000 vezes superior em relação as 

obtidas à partir do heterocário, indicando uma maior efi-

ci~ncia desta via para cruzamento. A ocorr~ncia 

meiose foi observada também através de fusão de 

tos. 

de para

protoplas-

Quanto a atividade celulolÍtica da linhagem 

selvagem e mutantes, observou-se que os valores de Índices 

enzimáticos foram diretamente proporcionais ao maior ou me

nor grau de compactação das colônias. Recombinantes obti

dos de dois dos heterocários analisados, apresentaram me

dias de Índices enzimáticos superiores ou iguais aos paren

tais que lhes deram origem. 

Colônias de linhagem selvagem originadas de 

protoplastos regenerados apresentaram índices de ativida

de celulolítica inferiores em relação às colônias origina

das de conÍdios, indicando um efeito negativo da protopla~ 

tização sobre a atividade enzimática. 
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Padrões eletroforéticos para esterase da li 

nhagem selvagem e rnutantes utilizados nos cruzamentos, apr~ 

sentaram diferentes perfis, em numero e posição de bandas. 

Pode-se sugerir urna relação entre p2drão das bandas e cnlo

~ação de conídios. 
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GENETIC RECOMBINATION AND CELLULASE PRODUCTION IN 

T~-Z.~hode~ma p~eudokon-Z.ng-Z.-Z. VAR. RIFA! 

AUTHOR: MARCIA CRISTINA FURLANETO 

ADVISER: Prof~ Ora. ALINE AP. PIZZIRANI-KLEINER 

SUMMARY 

In this work genetic studies were carried 

out in T~-Z.~hode~ma p~eudokon-Z.ng-Z.-Z. in order to test the 

cellulolitic activity in wild and mutant strains and 

recombinants obtained from heterokaryons. 

Two mutagenic agents were tested aiming to 

obtain auxotrophic mutants. Ultravio1et light and ni trous 

acid and two methods were used to recover them, such as, 

filtration enrichment and total iso1ation. Through UV 

1ight were obtained 19 simple auxotrophic mutants and 18 

doub1e mutants and through nitrous acid two morphologica1 

mutants. The enrichment method was shown to be 1.64 times 

better than the total isolation one. Seven color mutants 

carrying two auxotrophic markers were used to get 

heterokaryons. Recombinant colonies were direct1y recovered 

from heterokaryons onto different selective media, 

indicating the occurrence of parameiosis. Prototrophic 

colonies grown in minimal medium were binucleated and green 

co1oured, revealing a non autonomous system for conidia 
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pigmentation. These dikaryotic colonies gave rise to 

sectors in complete medium plus benomyl suggesting the 

occurrence of a highly unstable diploid phase. It was 

described as well a method for prot0~]asts obtention and 

fusion. Recombinant colonies were directly recovered from 

fusion products in a frequency almost 1000 t~mes higher 

than the recombinants from heterokaryons and it is shown to 

be a better method for crossings. Parameiosis was detected 

through protoplast fusion as well. 

For cellulolitic activity in wild and 

mutant strains it was shown that the enzymatic indexes were 

directly proportional to the higher or smaller degree of 

colony compactation. Recombinants from two of the analysed 

heterokaryons showed enzymatic activity averages higher or 

similar to their parent strains. 

Colonies regenerated from protoplasts of the 

wild strain showed worst cellulolitic activity than colonies 

rosen from conidia. This is a negative effect of 

protoplastization on the cellulolitic activity. 

Electrophoretic patterns for esterase of the 

wild and mutant strains showed different profiles according 

to number and band position. It might be suggested a 

relation between band patterns and conidia coloration. 



1. INTROOUÇAO 

Atualmente, tem sido crescente a necessidade 

de se buscar fontes de energia renov~vel, ~ornando cada 

vez maior o interesse na utilização de recursos naturais. En 

tre as biomassas produzidas por sistemas vegetais, o mate 

rial lignocelulolítico é o mais abundante. Produz-se no gl~ 

bo terrestre cerca de 4,0 x 10 10 toneladas de biomassa/ano, 

sendo 40% constituída por celulose. 

As aplicações potenciais da degradação de m~ 

teriais celulósicos são muitas. Os produtos de hidrólise 

podem ser utilizados em processos fermentativos para a obte~ 

ção de combustíveis líquidos, materiais alimentares e pro

dutos químicos. O processo para sacarificação da celulose 

pode ser realizado por via ~cida ou por enzimas, celulases, 

produzidas por microrganismos. A hidrólise enzim~tica e 

mais vantajosa, uma vez que a hidrólise ~cida apresenta bai 

xos rendimentos, impurezas nos xaropes e custo elevado. No 

entanto, não foi desenvolvido ainda um processo signi

ficativo utilizando celulases, devido principalmente ao al

to custo de sua produção. Este alto custo se deve basica

mente a baixa produtividade das linhagens produtoras do com 
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plexo celulolítico e baixa especificidade na interação en 

zima-substrato. A obtenção dessas enzimas, a partir de al

guns fungos, constitue um fator de interesse biotecnológi

co. Linhagens ri·) g~~eYo T4~Qhode4ma v~m sendo bastante es

tudadas por apresentarem um sistema enzimático promissor e 

balanceado. 

Programas de melhoramento genético de T4~Qho 

de4ma 4ee~e~ tem sido desenvolvidos, visando a obtenção de 

linhagens hiperprodutoras. Estes programas envolveram ini

cialmente, métodos de mutação-seleção e mais recentemente 

técnicas modernas de recombinação, como fusão de protoplas

tos, transformação e clonagem gênica. 

Considerando-se os pontos mencionados ante 

riormente, o presente trabalho visou o estudo dos aspectos 

biológicos e genéticos básicos da linhagem de T4~Qhode4ma 

p~eudokon~ng~~ varo Rifai, como possíveis subsídios para 

programas de melhoramento. Assim, teve-se por objetivos: 

- Obter mutantes morfológicos e auxotróficos 

para utilização em estudos de recombina 

çao; 

Verificar a ocorrência de ciclo parasse

xual e parameiose nesta espécie; 
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- Determinar a produção semiquantitativa de 

celulases, da linhagem selvagem, mutantes 

e recombinantes; 

- Determinar a metodologia de obtenção, reg~ 

neração e fusão de protoplastos; 

- Analisar o efeito da protoplastização na 

atividade celulolitica da linhagem selva

gem; 

- Observar padrão de esterases na linhagem 

selvagem e mutantes de T. p~~udokoningii. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Aspectos biológicos do gênero TfCic.hode.JLma spp 

por RIFAI 

em 1969 e os isolados foram agrupados em 9 (nove) - . espeCles, 

diferenciadas primariamente pelo modo de ramificação de co-

nidióforos e morfologia de conídios. Segundo este autor, o 

gênero TJLic.hode.JLma foi introduzido na literatura micológi-

ca por PERSOON em 1794, embora a primeira delimitação gene

rica precisa tenha sido dada por HAR~ em 1871, o qual enfa-

tizou a importância das características microscópicas na de 

limitação do gênero. As espécies de um mesmo grupo,aprese~ 

~am características sobrepostas o que torna difícil a clas-

sificação de isolados. Em cultura, as colônias crescem ra-

pidamente, apresentando inicialmente superfície lisa e qua

se translucida, tornando-se posteriormente flocosas ou com 

pactas, com tufos. A compactação parece estar relacionada 

a estrutura dos conidióforos. A coloração da colônia é nor 

malmente devida à pigmentação dos conídios, a quantidade de 

conÍdios produzidos, podendo ainda ser influenciada pelo ti 

po de meio de cultivo bem como ao pH. O micélio e composto 

por hifas hialinas, septadas, muito ramificadas e de parede 
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1 isa. Clamidósporos es tão pre sentes na maio ria das e s péc ies , 

intercalados nas hifas ou ocasionalmente terminais, são gl~ 

bosos ou elipsoidais, de pouca coloração e parede lisa. Os 

conidióforos ~~0 altamente ranifi=ado5, de formato - . conlCO 

ou piramidal, soltos ou muito compactados em tufos, e geral 

mente são formados em distintos anéis concêntricos produzi~ 

do zonas ou estão irregularmente distribuídos na hifa ae-

rea. O ápice de cada ramificação dos conidióforos é termi-

nado por urna fiálide, exceto para algumas espécies. As fiâ-

lides apresentam formato de frascos ou papoulas. A estrutu 

ra e tamanho de conidióforos bem corno o formato e disposl 

ção de fiálides, em isolados de T~~~hod~~ma sao utilizados 

para diferenciação de espécies bem corno a determinação de 

suas relações. Os conídios dos tipos subglobosos, ovóides, 

elipsóides ou elíptico-cilíndricos são produzidos em 
~ . 

serle 

e acumulados no ápice da fiálide formando uma estrutura gl~ 

bosa ou subglobosa com menos de 15 ~m de diâmetro, são li-

sos ou ligeiramente rugosos~ de coloração hialina ou varian 

do de verde amarelado a verde escuro. 

Recentemente, outros métodos, que nao ca-

racterísticas morfológicas, tem sido utilizados para classl 

ficação de isolados de Tn~~hod~nma. BARAK & CHEI (1988) re-

lataram o uso de métodos serológicos, para distinguir isol~ 

dos bem corno assegurar homogeneidade. A tradicional taxono 
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mia do genero T~iQhode~ma foi avaliada com base na varlaçao 

de alozimas, utilizando eletroforese em gel de amido. Todos 

os fenótipos apresentaram padrões singulares de alozimas,s~ 

gerindo que todas as amostras eram hemizigotas e hdplóides 

(STASZ et alii~ 1988). 

A ocorrência de espécies do genero T~iQhode~ 

ma, provenientes do solo e freqüente (MILLER & REID, 

1961). RIFAI (1969) também relatou que este genero era um 

dos principais componentes da microflora do solo. 

Alguns aspectos relacionados com o cultivo 

de linhagens do gênero T~iQhode~ma, principalmente no que 

se refere a crescimento e esporulação foram analisados. 

WEINMAN-GREENSHPAN & GALUN (1969) estudaram vários aspectos 

do sistema morfogenético fotoinduzido em T~iQhode~ma vi~ide, 

relatando a produção de conídios somente após a indução com 

luz. MILLER & REID (1961) investig·aram o efeito da intensi 

dade e comprimento de onda da luz na conidiação em T~iQho 

de~ma figno~um. Observaram a ocorrência de zonação em luz 

branca e maior esporulação em luz violeta e azul ao contrá 

rio de luz amarela e vermelha as quais foram ineficientes. 

Um fator físico relevante no crescimento de 

microrganismos é o pH do meio de cultivo, pois sabe-se que 

em valores extremos o crescimento cai rapidamente. BROWN & 

HALSTED (1975) analisaram o efeito do pH ácido na cinética 
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de crescimento de T. vi~ide observando crescimento em valo 

res acima de 4,0, sendo que a razão de crescimento máximo e~ 

pecífico foi linearmente correlacionado com a concentração 

de íons hiir0 6ênío. CASTRO (1982) observou a ocorrência de 

germinação em T~iQhode~ma ~ee~ei em valores de pH acima de 

5,5 após 12 horas de incubação. CARVALHO (1~89) determina~ 

do condições adequadas de cultivo para T~iQhode~ma sp. no 

que se refere a eficiência de germinação e conidiação, uti

lizou pH 5,5. 

São poucos os trabalhos relatados sobre a 

citologia de espécies do gênero T~iQhode~ma. No Deuteromi

ceto mesofílico T. ~ee~ei estudos citológicos têm revelado 

a presença de no mínimo 4 (quatro) cromossomos grandes, em

bora cromossomos pequenos possam ocorrer. Os conídios sao 

haplóides e uninucleados (NEVALAINEN, 1985). 

Devido ao gênero T~iQhode~ma ser caracteriza 

do pelo rápido crescimento das colônias (RIFAI,1969; WEINMAN

-GREENSHPAN & GALUN, 1971; MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977 e 

BISSETT, 1984) se faz necessário a adição, aos meios de cul 

tivo, de substincias redutoras, principalmente em estudos 

de domesticação, obtenção de mutantes e análises semiquan

ti tati vas da produção de exoenzimas. Algumas substMcias re 

dutoras tem sido utilizadas com sucesso na obtenção de colô 

nias isoladas em espécies do gênero T~iQhode~ma, como deso 
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xico1ato de sódio (WEINMAN-GREENSHPAN & GALUN, 1969; MANDELS 

et alii~ 1971; HANKIN & ANAGNOSTAKIS, 1977; CASTRO, 1982; 

SCHIMENTI et alii~ 1983; ZALDIVAR et alii~ 1987 e CARVALHO, 

1989), triton X-100 (NEVALAINEN & PALVA, 1978; NEVAI AI Nn·! é;'t 

alii~ 1980 e CARRAU et alii~ 1988), rosa bengala (MILLER & 

REID, 1961 e MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977), ,oxgall e fosfon 

D (MONTENECOURT & EVELEIGH, 1977). 

2.1.1. Thichodehma p~eudokoningii varo Rifai 

Segundo BISSETT (1984), colônias de T. p~eu

do ko ningii var. Rifai crescem rapidamente a tingindo 8 a 9 cm 

de diâmetro após 4 (quatro) dias de incubação a 20 0 C. 

Apresenta micé1io translúcido e esparso, com pouco cresci

mento aéreo,composto de hifas ramificadas, septadas, parede 

lisa e sem cor. Os conidióforos sao em tufos tornando-se 

pu1veru1entos na maturidade. Os primeiros conidióforos 

formam zonaçoes, as quais tornam-se indistintas posterio! 

mente. Os conídios sao produzidos isoladamente e suces

sivamente, na extremidade de cada fiá1ide, apresentando-se 

subci1índricos ou oblongos e algumas vezes elipsóides. Qua~ 

to a coloração, mudam de branco a branco-esverdeado e ver 

de (RIFAI, 1969). 

Apesar de apresentarem características comuns, 
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BISSET (1984) relatou varlaçoes na espécie T. p-6~u.doQOY1.iY1.gii 

e agrupou esta dentro da seção de T. tOY1.gib~a~hiatu.m. 

2.2. Ce1u1ases de fungos 

2.2.1. Enzimas celulollticas e modo de açao 

Segundo COUGHLAN (1985) a celulose é 

abundante molécula orgânica existente na natureza, 

principal fonte de energia renovável. Aproximadamente 

a mais 

sendo a 

4 xl0 10 

toneladas sao sintetizadas anualmente como resultado da fo

tossÍntese. 

A celulose é um polímero linear de glicose, 

composta de unidades de anidroglicose, associadas por lig~ 

ções S-1,4-glicosídicas. As moléculas de celulose podem e~ 

tar ordenadas através de pontes de hidrogênio, resultando 

em uma estrutura cristalina, ou em areas menos ordenadas, a

presentando estrutura amorfa (GOKS0YR & ERIKSEN, 1980). 

A capacidade de utilizar a celulose como fon 

te de carbono e energia é ampla entre os microrganismos. No 

entanto, somente poucas espécies fúngicas e bacterianas são 

capazes de alta atividade celulolÍtica "in vitro" (ENARI & 

MARKKANEN, 1977; BISARIA & GHOSE, 1981 e COUGHLAN, 1985). Mui:. 

tos produzem enzimas que degradam somente derivados de celu 

lose ou regiões amorfas, mas poucos sintetizam o sistema 
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completo capaz de hidrolisar material cristalino encontrado 

na natureza (COUGHLAN, 1985). Tais organismos, chamados de 

ce1ulolíticos verdadeiros são encontrados entre os fungos 

superiores (ENARI & MARKKANEN, J 977) . 

GHOSE & GHOSH (1979) sugerem que o sistema 

enzimático mais promissor para o processo dé sacarificação 

da celulose ~ o de T~iQhode~ma. COUGHLAN (1985) cita urna 

relação de microrganismos produtores de celu1ases de uso co 

mercia1 estabelecido ou potencial, dentre os quais seis es

p~cies do gênero T~iQhode~ma : T. ha~zial1wn, T. kOl1il1gii, T. 

ligl1o~um, T. lOl1gib~aQhiatum, T. p~eudokol1il1gii e T. ~e~ei. 

A degradação da celulose cristalina e um pr~ 

cesso complexo que requer a participação de várias enzimas. 

Embora existam diferenças nas propriedades das enzimas de 

diferentes fungos,as principais características de degra

dação da celulose sao as mesmas (ENARI, 1983). Está bem es 

tabe1ecido que há no mínimo três diferentes tipos de ativi

dades ce1ulolíticas (ENARI & MARKKANEN, 1977; GONG & TSAO, 

1979; GOKS0YR & ERIKSEN, 1980; RYU & MANDELS,1980 e COUGHLAl"J, 

1985) : 

1- endo-S-1,4-g1ucanase ou S-1,4-g1ucano gl~ 

canohidrolase (EC.3.2.1.4), comumente cha 

mada CMCase ou celulase Cx - hidrolisa as 
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cadeias ao acaso, atacando os polímeros 

internamente, resultando em uma rápida r~ 

dução da cadeia ou grau de polimerização. 

2- exo-B-l,4-g1ucanase ou S-1,4-glucan ceIo 

biohidrolase (EC.3.2.l.91) ,comumente cha

mada avicelase ou celulase C1 - atua sobre 

a celulose, removendo unidades de glicose 

ou celobiose à partir de extremidades não 

reduzidas da cadeia. 

3- S-1,4-glicosidase (EC.3.2.l.2l), comumen

te chamada celobiase - hidrolisa celobio

se e outras celodextrinas à glicose. 

Os três principais tipos de enzimas celulolí 

ticas ocorrem em formas múltiplas, frequentemente como isoen 

zimas (ENARI & MARKKANEN, 1977; BISARIA & GHOSE, 1981; ENA

RI, 1983 e NEVALAINEN, 1985). Várias são as perguntas a 

respeito da natureza e origem desta multiplicidade: se cada 

forma é determinada geneticamente ou se sofre 

diferenciais por proteólise ou glicosilações à 

um precursor comum (COUGHLAN, 1985). 

modificações 

partir de 

Segundo GONG & TSAO (1979) o numero destas 

múltiplas formas diferem consideravelmente, em função da en 
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zima, do microrganismo e das condições de cultivo. Existem 

especialmente em Luehoderúna, SpofLot'Lzc.hwl1 e algtills outros fungos 

miceliais. Em T. fLee~e~ foram relatadas duas celobiohidro

lases iffiunc:ogic~mente distintas, cinco a oito endoglucana

ses com diferentes especificidades de substrato e três B-gll 

cosidases, também diferindo em especificidades de substrato 

(MERIVUORI et aZii~ 1985 e NEVALAINEN, 1985). As endogluc! 

nases poderiam ser secretadas como uma procelulase inativa 

e subsequentemente ativada ou apresentar síntese codificada 

em diferentes genes (COUGHLAN, 1985). Em T. kon~ng~~ foram 

relatadas uma exoglucanase, cinco endoglucanases 

B-glicosidases (ENARI & MARKKENEN, 1977). 

e duas 

A multiplicidade de endocelulases e maior em 

relação a das celobiohidrolases e celobiases. Isto pode ser 

devido a maior susceptibilidade das estrutura primária e 

configuração das endocelulases a proteólise. Esta multipll 

cidade dos componentes celulases é de fundamental interes

se no estudo de regulação desses componentes e de celulóli

se (GONG & TSAO, 1979). 

o maior avanço no entendimento do mecanismo 

de hidrólise enzimática da celulose foi dado pela introdu 

çao do conceito Cl-Cx por REESE et aZii em 1950, onde Cl se 

ria responsável pela formação de cadeias curtas e lineares 

ã partir de celulose cristalina. Estas cadeias poderiam en 
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tão ser hidrolisadas por Cx, a qual também hidrolisava deri 

vados de celulose solúvel. Por este conceito, C1 era consi 

derado em fator pré-hidrolítico. Posteriormente, foi suge

rido que C1 agiria removendo pontes de hidrog~ni0 entre ca

deias de celulose adjacentes, tornando viável o ataque pela 

enzima Cx (GOKS0YR & ERIKSEN, 1980). De aco~do com esta 

hipótese, os microrganismos capazes de crescer somente em 

derivados de celulose, sintetizam apenas o componente Cx, 

enquanto que microrganismos capazes de crescer em celulose 

cristalina produzem ambos componentes C1 e ex (BISARIA & 

GHOSE, 1981). 

Muitos trabalhos que contradizem a hipótese 

na qual C 1 inicia o ataque enzimático sobre a celulose, tem 

sido encontrados na literatura (BISARIA & GHOSE, 1981). O 

ataque seria iniciado pela fração Cx, por quebras 

meiras cadeias glicosídicas na superfície das 

das prl 

fibrilas 

(GOKS0YR & ERIKSEN, 1980). Muitos autores no entanto, man

tém a hipótese inicial, considerando C1 como sinônimo de e

xoglucanase (COUGHLAN, 1985). 

o conceito atual de hidrólise enzimática da 

celulose é de que as três enZImas, celobiohidrolase, endo

glucanase e S-glicosidase estão envolvidas, e de que ocorre 

um sinergismo na ação hidrolítica entre celobiohidrolase e 

endoglucanase. No modelo atual proposto, a endoglucanase 
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atua sobre as regiões amorfas das fibras de celulose, abrin 

do novas extremidades da cadeia para o ataque da celobiohi 

drolase, a qual remove glicose e celobiose das extremidades 

não reduzidas da cadeia. -Uma vez que a celobiose e um lm-

portante produto final, a atividade B-glicosidase e neces-

saria para a obtenção de uma hidrólise enzim~tica maxima da 

celulose cristalina à glicose (ENARI, 1983 e COUGHLN~,1985). 

No entanto, o mecanismo de iniciação da degradação de celu-

lose não é ainda completamente estabelecido. t possível que 

um fator não hidrolÍtico (GRIFFIN et alii~ 1984) e enZlmas 

não conhecidas estejam envolvidos na degradação. 

2.2.2. Indução e repressao 

A biossÍntese de celulases esta sujeita a 

controles bioquÍmicos e genéticos (MONTENECOURT, 1983). To-

das as três enzimas do complexo celulase são indutÍveis e 

sofrem repressao catabólica (GONG & TSAO, 1979 e MERIVUORI 

et alii~ 1985). 

A celulase extracelular pode ser produzida 

pelos organismos em resposta a presença de certos substra-

tos no meio de crescimento. A resposta aos diferentes indu 

tores varia dependendo da concentração e do tipo de indu-

toro Dentre os indutores da síntese de celulases incluem-se 
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lactose (GONG & TSAO, 1979). 

soforose 
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e 

A síntese de celulase, apos indução,pode ser 

reprimida por glicose ou outros açilcares prontameüte metabo 

liz~veis (GONG & TSAO, 1979; MERIVUORI et alii~ 1985 e ~E

VALAINEN, 1985). Segundo GONG & TSAO (1979)~ o mecanlsmo 

b~sico de regulação da síntese de celulase deve ser similar 

aos conhecidos sistemas indutíveis. 

Embora a natureza do real indutor nao tenha 

sido ainda estabelecida (NEVALAINEN, 1985), celulose, celo

biose, saforose e lactose são considerados bons indutores. 

Presumivelmente, o indutor natural é a celulose. No entanto, 

não é conhecido o mecanismo pelo qual urna molécula insolú

vel pode efetuar regulação da expressão gênica (MERIVUORI et 

alii J 1985). O ponto de vista mais aceito para tal explic~ 

ção, embora não ensaiado experimentalmente, é o de ocorrên

cia de urna síntese basal de celulase constitutiva (tv'lANDELS & 

REESE, 1960, GONG & TSAO, 1979 e COUGHLAN, 1985) responsa

vel pela degradação da celulose ã produtos sOlúveis,os quais 

atuariam corno reais indutores. Segundo GOKS0YR & ERIKSEN 

(1980), o melhor candidato para este tipo de indutor é a c~ 

lobiose. MANDELS & REESE (1960) mostraram que a celobiose 

e um indutor natural da síntese de celulases em muitos fun 

gos, e que usualmente é o primeiro produto solúvel detect~-
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-vel, no entanto, e efetivo somente em altas concentrações 

(COUGHLAK, 1985). 

A soforose (2-0-S-glicopiranosil-D-glicose) em 

baixas concentrações é um poderoso indutor da síntese de en 

do e exocelulases por T. ~ee~e~ (COUGHLAN, 1985). Entretan 

to, é eficiente somente para um limitado núméro de fungos 

celuloliticos (GOKS0YR & ERIKSEN, 1980 e MONTENECOURT et 

aZii~ 1980). Segundo GONG & TSAO (1979) a alta indutibili-

dade de soforose em alguns organismos é devido a ineficien 

te hidrólise deste indutor, resultando em um efeito glicose 

minimo. ENARI & MARKKANEN (1977) e STERNBERG & MANDELS (1980) 

relataram que além da ação indutivel, a soforose e respo~ 

sável pela repressao da síntese de S-glicosidase. 

Outro importante indutor da síntese de celu-

lases e a lactose, mas somente em baixas concentrações 

(GONG & TSAO, 1979; RYU & J-.IANDELS, 1980 e COUGHLAN, 1985). 

A indução por lactose está sujeita a repressao catabólica 

por glicose e galactose. O complexo enzimático, produzido 

por T. ~ee~e~ em resposta a presença de celulose ou lactose 

no meio de cultivo, é completo e balanceado (RYU & MANGELS, 

1980) . 

Segundo COUGHLAN (1985) o mecanlsmo pelo qual 

a transcrição de genes de fungos é regulada não é completa-
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mente conhecida. Em T~ichode~ma, a s!ntese de celulases p! 

rece não ser regulada por mudanças nos n!veis de AMPc!cli 

cos, como ocorre na s!ntese de enzimas reprimidas cataboli

camente em bact~rias (MONTENECOUaI et 2Zii~ 1980; MERIVUO-

RI et alii~ 1985 e NEVALAINEN, 1985). No presente, a mais 

provável hipótese ~ de que os genes que codificam para celula

ses estão regulados ao n!vel de transcrição (NEVALAINEN, 1985) . 

2.2.3. Fatores que influem na hidrõlise enzimática 

da celulose 

Tanto fatores f!sicos quanto químicos podem 

influir na produção de celulases por microrganismos celulo

líticos. 

As reaçoes enzimáticas sao grandemente afeta 

das por varlaçoes na temperatura e pH (MUKHOPADHYAY & MALI K, 

1980 e MARTINS, 1983), tamanho de inóculo, fonte de carbono, 

presença de indutores e ou inibidores, aeraçao e tempo de 

crescimento (GOKS0YR & ERIKSEN, 1980). Segundo GONG & TSAO 

(1979) a localização das cellllases, livres ou lig::tdas, pode 

ser influenciada pela fonte de carbono e condições ambien-

tais. Normalmente, os sistemas celulósicos apresentam con-

dições ótimas de atividade em pH 4,5 - 5,0 e a temperaturas 

de 4 5 - 5 O o C (MAR T I N S, 1 9 8 3) . KNAPP & LEGG (1986) observa-

ram que o efeito do substrato na atividade enzimática e de 
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pendente do pH do meio de cultivo. 

Nutrientes do meio de cultivo podem também 

influenciar a produção de celulases (LINARDI & ROGANA,1977). 

MENEZES et aZii (1973) relataram que variações no conteúdo 

de sais minerais afeta a produção desse complexo enzimático. 

STERNBERG (1976) obteve duplicação na produçào de celulases 

por Th~ehod~hma, pelo aumento nas concentrações de celulose 

e fonte de nitrogênio. KIM et aZii (1985) observaram que 

as condições de maior produção de celulases por T. h~~~~~, 

coincidem com as condições ótimas de crescimento. 

Outros fatores influem na velocidade das rea 

çoes enzimáticas de degradação da celulose como multiplici

dade de substrato, cristalinidade, estrutura molecular, área 

de superfície, grau de polimerização, acessibilidade às li

gações glicosídicas e sistema de mu1tienzimas(RYU & MANDELS, 

1980; MANDELS et aZii., 1981; SASAKI, 1982; LEE & KIM, 1983; 

PURI, 1984 e COUGHLAN, 1985). Dentre as características es 

truturais do substrato, a crista1inidade e a que mais ln

f1uencia a degradação enzimática (PURI, 1984). Normalmente, 

para a hidró1ise de celulose "in vitro" por enzimas celulo-

1íticas, é necessário um pré-tratamento do substrato visan

do diminuição no grau de cristalinidade (MARTINS, 1983 e PU

RI,1984). 

No sistema celu1ase-celu1ose, a adsorção da 
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celulase ~ o fator que regula a razao de hidr61ise enzim~ti 

ca (LEE et alii~ 1982). A adsorção da enzima em sítios sus 

ceptíveis na superfície do substrato ~ um pr~-requisito p~ 

ra a reaç20 Ô" cdt<11i.se (PEITERSEN et alii~ 1977; LEE et alii~ 

1982 e RYU et alii~ 1984). Segundo PEITERSEN et alii~ 1977 

e RYU et alii~ 1984, este mecanismo de adsorção pode ser in 

fluenciado por fatores ambientais como pH e temperatura. 

2.2.4. Metodos para a determinação da atividade ce

lulol1tica 

Segundo GOKS0YR & ERIKSEN (1980) m~todos di-

ferenciais, qualitativos ou quantitativos, podem ser empre-

gados na determinação da atividade celulolítica. 

As celulases de diferentes orlgens sao com 

postas essencialmente de endoglucanases e exoglucanases. A 

determinação de cada atividade no complexo celul~sico nao 

fracionado ~ difícil devido ao efeito sin~rgico existente en 

tre essas fraç6es (MARTINS, 1983). As atividades celulases 

podem ser expressas de acordo com o substrato utilizado (RYU 

& ~~NDELS, 1980), sendo que substratos ideais seriam os de 

baixo peso molecular e específicos, no entanto, somente no 

caso de celobiase tal substrato ~ viável (ENARI & MARKKANEN, 

1977) . 
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Os métodos bioquÍmicos sao muito utilizados 

na determinação dos componentes individuais do complexo ce

lulase. Estes se baseiam principalmente no decréscimo da 

viscosidade de soluções de derivados solGveis de celulose 

e no aumento dos açGcares redutores do meio reacional, uti

lizando-se substratos solGveis ou insolGveis ,.(MARTINS, 1983). 

Os métodos viscosimétricos são muito sensí

veis e específicos para a determinação da atividade endogl~ 

canase. Os substratos utilizados são derivados de celulose 

solGvel tais como carboximetilcelulose (CMC) e hidroxietil

celulose (HEC) (ENARI & MARKKANEN, 1977). Já os métodos ba 

seados no aumento do poder redutor do meio reacional, medem 

ambas as atividades endoglucanases e exoglucanases. O uso 

de CMC como substrato é normalmente relacionado a ativida 

de endoglucanase. A atividade exoglucanase pode ser medida 

à partir de substratos como celulose amorfa e celo-oligoss~ 

carídeos. Substratos insolúveis como algodão, papel de fil 

tro, Avicel e Solka Floc são utilizados na determinação da 

atividade celulolítica total, pois para a hidrólise desses 

materiais há PQrticipação efetiva de todos os componentes 

celulase. Os métodos baseados no aumento do poder redutor 

são também empregados para a determinação da atividade ceIo 

biase, à partir de substratos como celobiose, salicina e 

p-nitrofenil-S-glicosídeo (ENARI & MARKKANEN, 1977, MARTINS, 
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1983 e eOUGHLAN, 1985). 

A atividade celulolítica pode ainda ser de

terminada por métodos quantitativos,em meio sólido. RAUTE-

LA & eOWLING (1966) descreveram um método simples, baseado 

no princípio de que a dissolução extracelular da celulose é 

parte essencial da sua degradação. O método'consiste da'di 

fusão de enzimas celulolíticas em ágar-celulose, sendo a a-

tividade celulolítica determinada pela medida da profundid~ 

de de clarificação no tubo. A partir do mesmo 
. .... 

prlnclplo, 

TANSEY (1971) selecionou microrganismos celulolíticos, uti-

lizando gel de ágar-celulose. MONTENEeOURT & EVELEIGH (1977) 

adaptaram esta técnica para a seleção simultânea de mutan 

tes alto produtores de celulases, numa única placa. A zona 

de clarificação foi melhor visualizada apos 

"overnight" das culturas à 50 0 e. 

incubação 

HANKIN & ANAGNOSTAKIS (1977a) descreveram me-

todologia para avaliação da atividade ex em meio sólido con 

tendo carboximetilcelulose. NEVALAINEN et alii (1980) e 

~~SADDLER (1982), também relataram o uso da técnica de clari-

ficação em ágar-celu1ose para determinação simples é quanti 

tativa da atividade celulase. GOLDMAN & AZEVEDO (1987) en 

sai aram a atividade celulolÍtica de 88 isolados de T~i~ho-

d~~ma spp, através da área de degradação, estimada pela zo-

na de clarificação no tubo. 
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Segundo COUGHLAN (1985) dependendo do subs-

trato celulósico utilizado, a têcnica de clarificação pode 

ser utilizada para selecionar mutantes hiperprodutores de 

endoglucanJ.:se.3, exoglucanases 0'-.l aIflO3.::. Vários trabalhos de 

obtenção de tais mutantes, foram relatados (NEVALAINEN & Pi\LVA, 

1978; BAILEY & NEVAILANEN, 1981; GHOSH et al~i~ 1982; KAWA-

MORI et alii~ 1985; MORIKAWA et alii~ 1985 e NEVALAINEN, 

1985) . 

Mais recentemente, outros mêtodos tem sido 

desenvolvidos. A detecção de endoglucanases e exoglucana

ses atravês de eletroforese em gel de poliacrilamida, tem 

facilitado a purificação e caracterização desses componen-

tes (BEGUIN, 1983 e BARTLEY et alii~ 1984). GOLDMAN (1988) 

demonstrou a atividade celulolítica de A~pe~g~ttu~ n~ge~ e 

T. ~ee~e~ em gel de agarose acrescido de carboximetilcelulo 

se. 

2.3. Genetica e melhoramento para a produção de celula
ses em T~~~hode~ma 

2.3.1. Tecnica de mutJção-seleção 

Segundo NEVALAINEN (1985) os estudos genêti-

cos em T~~~hode~ma, particularmente T. ~ee~e~, visam, quase 

que exclusivamente, o melhoramento da produção de celulases. 
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Como visto anteriormente, o mecanismo de sín 

tese e regulação de celulases é bastante complexo. No enta~ 

to e possível a indução de alterações e a obtenção de 

linhagens com alta produção. Segundo MONTENECOURT et alii~ 

(1979), sete linhas de ,pesquisa tem sido escolhidas para a 

seleção de mutantes de maior produção de celulases em T~~

c..hodeAma.: 1) mutantes resistentes ã repressão catabólica (des

reprimidos); 2) mutantes resistentes a antimetabólitos; 3) 

mutantes cujas características permitem sua utilização pra

tica em fermentadores; 4) linhagens alto produtoras a par

tir de mutantes celulase-negativos; 5) mutantes resistentes 

ao produto final; 6) mutantes secretórios e 7)mutantes cons

titutivos. 

As metodologias de seleção desenvolvidas pa

ra a detecção de mutantes regulatórios em T. ~ee~e~ tem pe! 

mitido o isolamento de linhagens hiperprodutoras (MONTENE

COURT & EVELEIGH,1977b; COSTA & UDEN, 1980; NEVALAINEN et 

alii~ 1980; SHOEMAKER et alii~ 1980; GHOSH et alii~ 1982; 

SCHIMENTI et alii~ 1983; KAíVAMORI et alii~ 1985; NEVALAINEN, 

1985 e DURAND et alii~ 1988). Estas metodologias se baseiam 

no uso de meio sólido e estimativa quantitativa da produção 

enzimática, seguida por cultivo em meio líquido 

tecção das atividades específicas. 

para de-

Muitos mutantes de T4~c..hode~ma. tem sido obti 
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dos à partir da linhagem QM6a de T, fteesez, originalmente iso

lada na "U.S. Army Natick Development Center", USA (BISARIA 

& GHOSE, 1981). A linhagem QM6a produz pouca celulase devl 

do a restrlçõ€s na biossíntese, graças a controles genéti

cos e metabólicos. 

MONTENECOURT & EVELE I GH (197 7b') isolaralll a pa.!: 

tir da linhagem QM6a, um mutante resistente à repressão ca 

tab6lica em presença de glicerol. Este mutante, denomina

do NG-14 apresentou 5 vezes mais atividade sobre papel de 

filtro e aproximadamente, 2 vezes mais atividades endo-S-gl~ 

canase e S-glicosidase, comparado ao mutante hiperprodutor 

QM-94l4. À partir desta mesma linhagem, SCHIMENTI et alii 

(1983), através de irradiação com ultravioleta e enriqueci

mento com nistatina, isolaram os mutantes CM-6 e CM6G os 

quais apresentaram maiores atividades de papel de filtro,de 

endoglucanase e de S-glicosidase, em relação a linhagem se! 

vagem. ~~NDELS et alii (1971) à partir de irradiação de co 

nídios de T. ftee~ei QM6a com acelerador linear, isolaram o 

mutante QM9l23 capaz de secretar 2 vezes mais celulases que 

a linhagem parental. Segundo RYU & MANDELS (1980), a pa.!: 

tir de QM9l23,obteve-se o mutante QM94l4, o qual apresenta

va o dobro da atividade sobre papel de filtro e S-glicosida 

se, em relação a linhagem QM6a. 
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Muitos trabalhos de obtenção de linhagens hl 

perprodutoras estão voltados ao isolamento de mutantes des-

reprimidos ou constitutivos. MORIKAWA et alii (1985) sele 

cionaram ~ partir de QM94l4, a linhagem KY74~, - . 
8. }l a :c t 1.C da 

qual, atrav~s de irradiação com ultravioleta obtiveram o mu 

tante N-25. Este mutante tratado com nitros9guanidina deu 

origem ao K-14, do qual se originou dois mutantes hipercel~ 

este lolíticos denominados KDR-ll e KDR-27. Prosseguindo 

programa de melhoramento, KAWAMORI et alii (1985) isolaram 

~ partir de KDR-ll, dois mutantes desreprimidos, KDD-10 e 

DGD-16. Estes mutantes produziram 1,5 vezes mais ativida-

de de endoglucanase em meio com Avicel e glicose em rela-

çao ao meio contendo somente Avicel. NEVALAINEN et alii 

(1980) trataram conídios da linhagem T. ~ee~ei QM94l4 com 

nitrosoguanidina e obtiveram um mutante desreprimido denomi 

nado VTT-D-78085. Este, embora instável, apresentou um au 

mento de 2 a 3 vezes na atividade celulase e aumento de 6 

vezes na atividade S-glicosidase, quando comparado ao pa-

rental. Visando a obtenção de linhagens estáveis ~ partir 

de VTT-D-78085, BAILEY & NEVALAINEN (1981) isolaram dois mu 

tantes, designados VTT-D-80l32 e VTT-D-80l33, ambos está

veis e com alta atividade celulolítica. GHOSH et alii (1982) 

obtiveram ~ partir de QM94l4, uma linhagem com atividade en 

zimática superior, denominada M-65. Esta linhagem tratada 
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com nitrosoguanidina deu origem a uma série de mutantes hi 

perprodutores. Desta série, selecionou-se o mutante Dl,pa~ 

cialmente resistente à repressão catabólica. À partir des

te, foi obtido o mutante D l -6, apresentando atividade sobre 

papel de filtro 3 vezes superior a da linhagem QM9414 e 27% 

maior em relação à outros mutantes. DURAND?t alii (1988) 

isolaram após seis passos de seleção recorrente, a partir 

da linhagem QM9414, um mutante designado CL-847, o qual exi 

biu aumento de 4 vezes na produção de celulases,resistência 

a repressao catabólica e atividade B-glicosidase aumentada 

e parcialmente constitutiva, em relação à linhagem parental. 

A atividade S-glicosidase do complexo celul~ 

se extracelular de QM9414 é relativamente baixa e limita a 

sacarificação de celulose eIll sistemas de células livres. AI 

guns trabalhos envolvendo metodologia de mutação-seleção.tem 

por objetivo a obtenção de mutantes com atividade B-glicosi 

dase aumentada. COSTA & UDEN (1980) tratatam T. ~ee~ei 

QM9414 com luz ultravioleta e obtiveram dois mutantes des

reprimidos, QM9414 MCG4 e QM9414 MCG5, os quais apresent~ 

vam atividade S-glicosidase 5 vezes superior a da linhagem 

parental. SHOE~~KER et alii (1981) realizaram um programa 

de melhoramento, visando aumento da produção de S-glicosid~ 

se em meio contendo somente glicose como fonte de carbono. 

À partir de QM94l4, obtiveram um mutante constitutivo para 
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B-glicosidase, embora nao apresentasse atividades endoglu

canase e exoglucanase. Após tratamento mutagênico desta li 

nhagem, selecionaram o mutante L-77 com produção aumentada 

de todas as enzimas do complexo celulase, em relação a de 

Qtv19414. 

r1utantes incapazes de hidrolisétr celulose, c~ 

lulase-negativos, são de particular interesse, pois rever

são desta mutação, pode resultar em mutantes potencialmente 

hipercelulolíticos devido a um desarranjo no controle da 

síntese enzimática (MONTENECOURT et alii~ 1979). MANDELS et 

alii (1971) isolaram um mutante celulase-negativo, QM9136, 

~ partir da linhagem QM6a. No entanto, após intensivo tra

tamento com mutagênicos, este não produziu revertenttes. NE 

VALAINEN & PALVA (1978) isolaram mutantes não produtores de 

ce~ulases ~ partir de QM9414. Nestes mutantes, as ativida 

des mananase e xilanase também estavam ausentes. Este re

sultado sugere a existência de um mecanismo regulatório co

mum para este grupo de enzimas. 

Mais recentemente, a obtenção de mutantes re 

gulatórios para a produção de celulases, tem sido objeto de 

es tudo em outras espéci es que não T. fLe.e.-6 e.i. MACRI S & GAL 10 

TOU-PANAYOTOU (1986) selecionaram, através de tratamento 

com radiação gama, um mutante de T. hafLzianum, denominado 

MS, com alta atividade celulase, particularmente exocelo-
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biohidrolase. ZALDIVAR et alii (1987) selecionaram mutan-

tes de T. p~eudokoningii resistentes à repressão catabólica. 

CARRAU et alii (1988) obtiveram mutantes desreprimidos, à paI. 

tir da linhagem 5A de Ttic.hodeJUna sp. CASTRO et aU~: (1987) a par

tir de uma linhagem de Ttic.hodeJUna sp isolaram mutantes auxotró-

ficos e morfológicos com atividade celulolítica aumentada. ,. Já 

CARVALHO (1989) trabalhando com esta mesma linhagem, obteve mutan 

tes com atividade sobre papel de filtro menor que a da linha-

gem parental. 

2.3.2. Técnicas modernas de recombinação 

Além dos programas de mutação-seleção,outras 

técnicas como fusão de protoplastos e clonagem gênica tem 

sido utilizadas, visando o melhoramento genético da produ-

ção de celulases e o melhor conhecimento do sistema celulo-

lítico (TOYAMA et alii~ 1984; ~MANCZINGER & FERENCZY, 1985; 

NEVALAINEN, 1985; OGAWA et alii~ 1987; MURKOVIC et alii~ 

1987; PENTILA et alii~ 1987 e OGAWA et alii~ 1989). O pri-

meiro relato de fusão intraespecífica de protoplastos em T. 

~ee~ei, foi dado por TOYAMA et alii (1984). Estes autores 

realizaram fusão, à partir de conídios imaturos, dos mutan 

tes QM94l4, hiperprodutor, e QM9l36, não produtor, e obtive 

ram um recombinante com o dobro da atividade endoglucanase 

em relação a do parental QM94l4. OGAWA et alii (1989) uti-

lizando esses mesmos mutantes obtiveram diplóides, através 

de fusão de protoplastos, apresentando atividades interme-
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di~rias de endoglucanase e exoglucanase em relaçâo as dos 

parentais sobre papel de filtro. As atividades S-glicosid~ 

se e S-1,3-glucanase foram similares ou maiores as dos p~ 

rentais. OGAWA et alii (1987) realizaram a fusâo de proto

plastos de mutantes morfológicos, para a coloraçâo de coni 

dios, de T. ~ee~ei. Os heteroc~rios obtidos,: apresentaram 

atividades para celulases, xilanase e S-glicosidase similares as 

dos parentais. MANCZINGER & FERENCZY (1985) e MURKOVIC et 

aZii (1987) também obtiveram recombinantes da linhagem 

QM94l4, através de fusâo de protoplastos,utilizando como in 

dutores de fusâo o agente químico polietilenog1ico1 (PEG) e 

a técnica de eletrofusão. 

PENTILA et aZii (1987) desenvolveram um efi

ciente sistema de transformaçâo para T. ~ee~ei. Nesta li

nhagem, dois genes de A~pe~gittu~ nidutan~ foram expressa

dos através dos promotores amdS (acetamidase) e argB (argi

nina) e o gene da B-galactosidase de E~~he~i~hia ~oti, ex

pressado i partir do promotor gpd de Á. nidutan~. As ca-

racterísticas de transformação foram, em geral, similares 

iquelas descritas para outros fungos filamentosos. 

Segundo KNOWLES et alii (1987), duas celo-

biohidrolases (CBHI e CBHII) e duas endoglucanases (EGI e 

EGII) de T. ~ee~ei j~ foram clonadas. Segundo NEVALAINEN 

(1985), o gene da celobiohidrolase I foi clonado e sequen-
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ciado por SCHOEMAKER et ali i (1983) e TEERI et alii (1983). 

Os genes da celobiohidro1ase 11 e endog1ucanase 11 foram 

isolados e caracterizados a partir de um banco genômico de 

T. Jtee.óeJ<-, tendo o fago 1ambda como vetor ~NtV.\Il-IINb.\, 1985). 

GOLDMAN & AZEVEDO (1989) apontam, em recente revisão, resul 

tados aplicados da clonagem em SacchaJtomyce.ó tceJtevi.óiae,dos 

genes que codificam para a produção de CBHI, CBH 111, EG I e 

EG 111 de T. Jtee.óei. 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1. Especies utilizadas 

3.1.1. Tnlehodenma p~eudokonlngll va~. nl6al 

Linhagem isolada da Reserva Ecológica do 

CPATU, Belém, pelo Biol. Aparecido Osdimir Bertolin e identi

ficada pela Prof~ Maria José dos Santos Fernandes, do Depa~ 

tamento de Mico1ogia da Universidade Federal de Pernambuco. 

3.1.2. T4lehodenma nee~el QM 9414 

Mutante celu101ítico isolado no "U.S. Army 

Natick Development Center" - Natick - Estados Unidos (MAN

DELS et alii~ 1971). 

3.2. Meios de Cultura e Soluções Utilizadas 

3.2.1. Meio Mlnimo (PONTECORVO et alii~ 1953) 

NaN0 3 • · . . . 6,0 9 
KH2POlj. 1 ,5 9 
KC 1 . . · 0,5 9 
MgSOlj..7 H20 0,5 g 
FeSOlj. . · . . . . 0,001 g 
ZnSOlj. . 0,001 g 



Glicose .... 

71;gar difco .. 

71;gua destilada 

pH ajustado para 5,5 com HC1 lN. 
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10, O 9 

1 5 , O 9 

1000 ml 

3.2.2. Meio Completo (PONTECORVO et alii~ 1953, mo
dificado por AZEVEDO & COSTA,!1973) 

Adicionou-se ao Meio Minimo: 

Peptona. . . 

Caseina hidrolisada. 

Extrato de levedura. 

Solução de vitaminas 

pH ajustado para 5,5 com HCl IN. 

2,0 g 

1,5 g 

0,5 g 

1,0 ml 

3.2.3. Meio MTnimo LTquido (PONTECORVO et alii~ 1953) 

Preparado segundo o ítem 3.2.1., nao sendo 

-adicionado o agar. 

3.2.4. Meio Completo LTquido (PONTECORVO et alii~ 

1953), modificado por AZEVEDO & COSTA,1973) 

Preparado segundo o ítem 3.2.2., nao sendo 

-adicionado o agar. 
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3.2.5. Meio Mineral para Celulolitico (AMARAL et 

alii~ 1967) 

KH 2P0 4 7,0 g 

K2HP0 4 2,0 g 

ivlgSO 4. 7 H20 0,1 g 

(NH 4 )2S04 1,0 g 

Extrato de levedura. O,b g 

Celulose ácida · 100,0 g 

Ágar difco · . . . 15,0 g 

Água destilada · 1000 ml 

pH ajustado para 5,5 com HCl IN. 

3.2.5.1. Celulose Acida 

Adicionou-se 30 gramas de celulose (papel de 

filtro triturado) em 400 ml de ácido orto-fosfórico e mistu 

rou-se por 2 horas em banho de gelo. A pasta formada foi 

ressuspensa em 2 litros de água destilada~ bateu-se no li 

quidificador e filtrou-se a vácuo em filtro Büchner com p~ 

pel de filtro. Repetiu-se o procedimento por mais uma vez. 

Ressuspendeu-se a celulose ácida em 1 litro 

de Na2C03 2% e manteve-se pOL 12 horas. Após este período, 

lavou-se em água destilada e filtrou-se por duas vezes. A 

celulose ácida foi mantida em refrigerador. 
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3.2.6. Meio Completo 2 x concentrado 

Preparado segundo o ítem 3.2.2., onde cada 

componente foi colocado em quantidade dobrada,exceto agua. 

3.2.7. Meio MTnimo mais 4% de Meio Completo 

Ao Meio Mínimo (ítem 3.2.3.) foi adicionado 

Meio Completo (ítem 3.2.4.) numa proporção de 4% (V/V). Em 

seguida, foram distribuídos 2,5 ml por tubo de ensaio e este 

rilizados. 

3.2.8. Solução de Vitaminas 

Biotina. . . . . . . . . 

Ácido p-aminobenzóico. 

Tiamina. . 

Piridoxina . 

Ácido nicotínico 

Riboflavina. . . . .. .. . 

Água destilada esterilizada .. . 

0,20 mg 

10,0 mg 

50,0 mg 

50,0 mg 

100,0 mg 

100,0 mg 

100,0 ml 

A solução foi esterilizada em hanho-maria por 

15 Thinutos e guardada no refrigerador em frasco escuro, sob 

clorofórmio. 
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3.2.9. Solução de ~cido Nucleico de Leveduras 

• 2 g de ácido nuc1eico de leveduras em 15 m1 

de solução 1N de HC1. 

2 g de ácido nuc 1 e ico cie 1 evedu:cas em 15 m1 

de solução 1N de NaOH. 

Ambas as soluções foram aquecidas em banho-ma 

ria por 20 minutos, misturadas e o pH ajustado para 6,0 com 

NaOH 10% (P/V). A solução foi filtrada e completou-se 

o volume para 40 m1, conservando-se em refrigerador. 

3.2.10. Solução de Caserna Hidro1isada 

Dissolveu-se 100 mg de caseína hidro1isada 

em 10 m1 de água destilada esterilizada. A solução foi a-

quecida em banho-maria por 15 minutos e conservada em re-

frigerador. 

3.2.11. Suplementos Adicionados ao Meio Mlnimo 

Os estoques de suplementos, componentes das 

soluções de vitaminas, ácido nuc1eico e c~seína hidro1isada 

(AZEVEDO & COSTA, 1973), foram preparados adicionando-se c~ 

da um deles em frascos escuros contendo 10 m1 de água destl 

1ada esterilizada. Estes foram aquecidos por 15 minutos e 

conservados em refrigerador. 



3.2.12. Solução Salina (0,85% P/V) 

NaC 1. • • • • • • • • • • • • . 

Água destilada . . . . . . 

·36. 

0,85 g 

100, O O ml 

A solução foi distribuída em frascos 

por frasco) sendo a seguir autoclavados. 

(9 ml 

3.2.13. Solução de JlTween-80Jl (0,1% V/V) 

"Twe e n - 8 O ". • • • • • • • • • • 

Água destilada . . . . . . 

0,1 ml 

99,9 ml 

A solução foi distribuída em tubos de en-

saio (2,5 ml por tubo), que foram a seguir autoclavados e 

mantidos no refrigerador. 

3.2.14. Solução de Desoxicolato de Sódio (10% P/V) 

frigerador. 

Desoxicolato de sódio .. 

Água destilada ..... . 

10,0 g 

. 100,0 ml 

A solução foi autoclavada e mantida em re-
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3.2.15. Solução de Albumina 5% (V/V) (ROBINOW & CATEN, 

1969) 

A solução de albumina foi obtida adicionan-

do-se 5% de clara de ovo, "picotada" at~ homogeneização, -a 

água destilada. Filtrou-se e conservou-se em frasco escu 

ro em refrigerador. 

3.2.16. Solução de Giemsa 

Diluiu-se uma parte de Giemsa em 66 partes 

de glicerina a 60 0 C e, após esfriamento, misturou-se 66 pa~ 

tes de metanol. Esta solução foi mantida a temperatura am-

biente. 

3.2.17. Solução de HC1 lN 

HCl concentrado ........ . 

Água destilada ......... . 

82,50 ml 

1000 ml 

A solução foi conservada em frasco escuro, a 

temperatura ambiente. 

3.2.18. Tampão Fosfato 0,125 M pH 7,0 

KH2P0 4 5,304 g 

K2HP0 4 . . . 10,614 g 

Água destilada 1000 ml 
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A solução foi distribuída em frascos (9 ml 

por frasco), autoclavada e conservada em refrigerador. 

3.2.19. Tampão Fosfato 0,02 M pH 5,0 

Solução A 

Água destilada 

Solução B 

Na 2 HP0 4 .l2 H2 0 

Água destilada 

2,76 g 

1000 ml 

3,56 g 

1000 ml 

Para obtenção da solução 0,02 M pH 5,8, mis

turou-se 920,0 ml da solução A e 80,0 ml da Solução B. O pH 

foi ajustado com as soluções A e B. 

3.2.20. Tampão Fosfato pH 7,0 

Solução A 

NaH z P0 4 ••• 

Água destilada . 

Solução B 

Na zHP0 4 

Água destilada 

27,8 g 

1000 ml 

63,65 g 

1000 ml 
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Misturou-se 45,0 ml da Solução A e 55,0 ml 

da Solução B, completando-se o volume para 1000,0 ml com a-

gua destilada. 

3.2.21. Tampão Acetato pH 4,4 

Solução A 

Ácido acético. 

Água destilada . . 

Solução B 

Acetato de sódio 

Água destilada . 

1,155 ml 

1000 ml 

1,64 g 

1000 ml 

As soluções foram autoclavadas separadamente 

e no momento do uso misturou-se 12,75 ml da Solução A e 

12,25 ml da Solução B em frasco esterilizado. 

3.2.22. Tampão Mc IIvainels pH 5,8 

• Solução de ác ido cítrico: 21,0 g em 1000,0 rn1 

de água destilada . 

• Solução de Na2HP04 .H 20: 32,0 g em 1000,0 ml de 

água destilada. 

Para obtenção do tampão, misturou-se 184,25 

ml da solução de ácido cítrico e 315,75 ml da solução de 
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3.2.23. Solução de nitrito de sódio 

Preparou-se uma solução 0,5 J'v! de nitrito de 

sódio dissolvendo-se o sal em agua destilada esterilizada. 

A solução foi preparada no momento do uso. 

3.2.24. Solução de benlate (HASTIE, 1970) 

J'v!etil-l (Buticarbamoil) 2-Benzi
midazol Carbonato (Benlate). 

Água destilada esterilizada. 

50,0 mg 

100,0 ml 

o benlate foi dissolvido em 1 gota de aceto-

na e acrescentou-se a agua. Filtrou-se e esterelizou-se 

em banho-maria durante 15 minutos. 

3.2.25. Solução de (NH 4)2S04 1,2 M 

Dissolveu-se 158,4 g de (NH4)2S04 em peque

no volume do tampão Mc Ilvaine's (item 3.2.22.). Ajustou-se 

o pH para 5,8 com a solução de Na2HP04 e completou-se o vo-

lume para 1000,0 ml com o referido tampão. No momento do 

uso, foi adicionado ao meio completo 2 x concentrado Citem 

3.2.6.) na proporção de 1:1. 

3.2.26. Solução de (NH 4)2S04 0,6 M 

Diluiu-se na proporçao de 1:1 a solução 

(NH 4)2S04 1,2 M em tampão Mc Ilvaine's pH 5,8. 
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3.2.27. Solução de Enzimas para Produção de Proto

plastos (HAMLYN et alii~ 1981) 

Para cada 1,0 ml de tampão (NH 4)2S04 0,6M pH 

5 ,8 foram adie ionados 5, O mg de compl exo 1 í tico, sendo 2,5 mg 

de ncelulase cpn (JOHN & STURGES, SELBY, YORKSHIRE, UK) e 

2,5 mg de nnovozyn 234" (NOVO INDUSTRI DENMARK). 

3.2.28. Solução de Po1ietilenog1icol 6000 (PEG) 

Solução A 

CaCl. . 

Água destilada 

Solução B 

Glicina.. ... 

Água destilada . 

11,0 g 

1000 ml 

3,75 g 

1000 ml 

Adicionou-se 10 ml da solução A em 10 ml da 

solução B. O pH foi corrigido para 8,0 com NaOH 4% e adi 

cionou-se PEG 6000 na concentração final de 30%. A solução 

foi autoclavada e mantida em refrigerador ã 40 C. 

3.2.29. Reagentes utilizados para Eletroforese em Gel 

de Po1iacrilamida (PACCOLA-MEIRELLES et alii~ 

1988) 



rador. 

3.2.29.1. Solução Estoque de Acrilamida 

Acrilamida .... 

Bis-acrilamida . 

"';'gua destilada 

75,0 g 

2,0 g 
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A solução foi filtrada e mantida em refrige-

3.2.29.2. Tampão do Ge1 Separador pH 8,9 

Tris-base . . . . . . . . . .. 45,75 g 

Água destilada. . . . . . . . . 60,00 ml 

o pH foi ajustado para 8,9 com HCl IN. Com-

pletou-se o volume para 100 ml com água destilada e fil-

trou-se. O tampão foi mantido i temperatura ambiente. 

3.2.29.3. Tampão do Ge1 Empilhador pH 6,8 

Tris-base. . . .. 

Água destilada . 

7,475 g 

60,000 ml 

O pH foi ajustado para 6,8 com HCl IN e o vo 

lume completado para 100 ml com água destilada. 
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3.2.29.4. Tampão do Tanque pH 8,9 

Tris-base. 

Glicina ... 

Água destilada . 

6,32 g 

3,99 g 

. . 100,00 ml 

o pH foi ajustado para 8,9 com glicina e o 

volume completado para 1000 ml com água destilada. O tampão 

foi mantido em refrigerador. 

3.2.29.5. Gel Separador a 10% 

Tampão do gel separador . 

Acrilamida . 

Água destilada. . . . . . 

Persulfato de amônia a 10% . . . 

TEMED • • • • 

3.2.29.6. Gel Empilhador a 4% 

Tampão do gel empilhador . . 

Acrilamida (ítem 3.2.29.1) 

Água destilada . . .. 

Persulfato de amônio a 10% 

TEMED. • . 

1,5 ml 

5,0 ml 

8,4 ml 

0,113 ml 

0,005 ml 

0,75 ml 

1,00 ml 

5,70 ml 

0,056 ml 

0,0075 ml 



3.2.29.7. Tampão da Amostra 

Glicerol. . ......... 5,0 ml 

Tampão do gel empilhador . 2,5 ml 

Azul de byr1\il0Eencl . . . 2,5 mg 

Completou-se o volume para 25 ml com 

destilada e armazenou-se à -20 0 C. 
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agua 

3.2.29.8. Soluções Estoques usados para a R~ 
velação de Esterases: a) Alfa-naftil 

Acetato 1% P/Vem Solução Aquosa de 
Acetona 50%; b) Beta-naftil Aceta
to 1% P/Vem Solução Aquosa de Ace 

tona 50% 

Armazenou-se a 4 graus centígrados 

3.2.29.9. Corante para a Caracterização de 

Esterases 

"Fast Blue RR" . . . . . 50, O O mg 

Tris-HCI 0,5 M pH 7, L . . . . . 5, O O ml 

Alfa-naftil Acetato (ítem 3.2.29.8) 0,75 ml 

Beta-naftil Acetato (ítem 3.2.29.8) 0,75 ml 

Água destilada. . . . . . . . . 43,50 ml 

Preparou-se somente no momento do uso. 
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3.3. Sistema de filtro para técnica de enriquecimento 

No interior de funis de vidro foram fixadas 

6 camadas de gaze com auxílio de fita crepe. Este conjunto 

foi envolto em papel alumínio e autoclavado por vinte mlnu 

tos a l2loC. 

3.4. Uso de palitos para transferência de colônias 

Foram utilizados palitos 

conídios no caso de inoculação em placas. 

para transferir 

3.5. Esterilização e incubação 

Os meios de cultura e as soluções utilizadas 

foram esterilizados em autoclave por 20 minutos a 121°C. A 

temperatura de incubação foi de 28°C. 

3.6. Verificação de crescimento em diferentes meios de 

cultivo 

Os meios de ,-ultura utilizados foram: meio 

mínimo, meio completo e meio mineral. A inoculação de T. 

p~eudokoningii, com agulha de platina, foi feita no centro 

da placa de cada meio de crescimento. 
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3.7. Determinação de condições ótimas de crescimento 

3.7.1. Avaliação de crescimento em meio compl~ 

to e meio 'mineral para celulolltico em dife-

rentes pHs (5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 6,8; 7,0 e 

o 7,5) a 28 C. A inoculação foi feita no 

centro da placa de cultura. 

3.8. Determinação da redução de colônia pelo emprego de 

desoxicolato de sódio 

Foi estimada a redução do diâmetro de colô-

nias em seis concentrações diferentes de desoxicolato de só 

dio, em relação ao meio completo e meio mínimo para ce-

lulolítico. 

3.9. Verificação do numero de nucleos por conldios 

(TANAKA et alii~ 1979) 

o material a ser corado foi aderido a lamí-

nulas, atrav~s de solução de albumina e secadas levemente 

sob um bico de Bunsen. O material foi fixado por 30 minu-
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tos em solução de álcool etílico - ácido acético 3:1, a tem 

peratura ambiente. A hidratação foi efetuada por tratamen

to sucessivo em álcool etílico 95% por 5 minutos e álcool 

etílico 70% por 30 minucos. Procedeu-se a hidrólise em so 

lução de ácido clorídrico 1 N a 60 0 C por 12 minutos. Após 

este período as lamínulas foram lavadas tr~s:vezes com água 

destilada e colocadas numa solução de Giemsa mais tampão 

fosfato pH 7,0 (1:5), durante 30 minutos. O excesso do co 

rante foi retirado por lavagem com o tampão e as lamínulas 

foram colocadas em lâminas e observadas em microscópio ópt~ 

co. 

3.10. Sobrevivência a mutagênicos 

3.10.1. Sobrevivência a luz ultravioleta 

Foi feita uma suspensão de conídios de T~~

~hode~ma pheudokon~ng~~ em solução tween e diluída em solu 

ção salina para a concentração de 10 6 conídios por ml. O 

volume de 10 ml dessa suspensão de conídios foi colocado nu 

ma placa de Petri, previamente esterilizada, ã distância de 

19 cm da fonte de luz ultravioleta da marca "Mineralight" 

115 volts, da Ultra-Violet Prod. Inc. (San Gabriel - Calif., 

USA). O controle foi obtido retirando-se 1,0 ml do volume 

da placa antes do início da irradiação. A placa foi expos-
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ta durante 1, 2, 4, 6, 7 e 8 minutos a fonte de luz ultra-

violeta. Foi retirado 1,0 ml da placa após cada período de 

irradiação. Diluições apropriadas de cada tempo de irra

diação, assim como a do controle, foram feitas em solução 

salina e 0,1 ml de cada diluição foi semeada em placas com 

meio completo contendo 0,1% de desoxicolato ~e sódio (redu-

tor). Toda a irradiação e as posteriores diluições foram 

feitas no escuro. As placas foram incubadas, envoltas em 

papel jornal, por mais ou menos 48 horas. A contagem de co-

lõnias isoladas foi feita após este período. Fez-se a cur-

va de sobrevivência, tomando-se o número de colônias obti

das no tempo zero como 100% de sobrevivência. 

3.10.2. Sobrevivência ao ácido nitroso (SI001Q1, 

1962) 

Foi feita uma suspensao de conídios de T. 

p~eudokon~ng~~ em solução tween e diluída em solução salina 

para a concentração de 10 6 conídios por ml. Adicionou-se a 

0,50 ml da suspensão de conídios, 9,17 ml de solução de ace 

tato pH 4,4 e 0,33 ml de solução de nitrito de sódio. O con 

trole foi feito da mesma forma, exceto a adição de nitrito 

de sódio. 

Após o período de incubação de 5, 10, 15, 20, 

25, 30 e 60 minutos, em banho-maria a 37 0 C, os tratamentos 
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foram interrompidos pela transferência de 1,0 ml da amostra 

para tampão fosfato 0,125 M pH 7,0. Diluições apropriadas 

de cada tempo de tratamento foram feitas no tampão, sendo 

0,1 ml semeado em placa com meio completo mais redutor, as 

quais foram incubadas a 28 0 C por 72 horas. Fêz-se a curva 

de sobrevivência, tomando-se o número de cOfônias obtidas 

no tempo zero como 100% de sobrevivência. 

3.11. Obtenção de mutantes morfolõgicos 

com luz ultravioleta 

e auxotrõficos 

3.11.1. Mutantes obtidos por isolamento total 

Fêz-se uma suspensão de conidios de T. p6eu

dohoningii em solução tween e diluiu-se em solução salina 

para a concentração de 10 6 conidios por ml. Esta suspensão 

foi exposta ~ luz ultravioleta por 7 minutos, a partir da 

mesma fonte de luz ultravioleta descrita no ítem 3.10.1. 

Após a irradiação, 0,1 ml de diluições apropriadas foram se 

meadas em meio completo mais 0,1% de desoxicolato de sódio 

e incubadas por 120 horas. 

As colônias resultantes dos conídios sobre 

viventes foram transferidas uma a uma, com auxílio de pali

tos esterilizados, para placas com meio mínimo mais 0,1% de 

desoxicolato de sódio (26 pontos). Após 48 horas de incub~ 

ção, os pontos que não cresceram foram transferidos em blo

cos de âgar para meio completo. Após 120 horas de incuba 
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çao, os conídios dessas colônias foram transferidos novamen 

te para meio mínimo. Não havendo crescimento em meio míni-

mo, as colônias foram consideradas como sendo mutantes auxo 

tróficos. 

Os mutantes morfológicos foram selecionados 

através da observação visual da morfologia dás colônias. 

Para o ensaio das deficiências nutricionais 

dos mutantes obtidos fêz-se placas com meio mínimo sólido 

mais 0,1 ml de cada uma das soluções de caseína hidrolisada, 

de ácidos nucleicos de leveduras e de vitaminas. Os mutan-

tes auxotróficos foram inoculados nestas placas e estas fo-

ram incubadas por 48 horas. O crescimento dos mutantes em 

uma das soluções indicou sua deficiência, sendo então en-

saiados para cada um dos componentes da solução individual-

mente. 

Para obtenção de duplos mutantes seguiu-se o 

mesmo critério acima com exceção de que o requisito nutri-

cional referente a mutação simples foi adicionado ao meio 

.... 
mlnlmo. 

3.11.2. Determinação do tempo de enriquecimento por 

filtração para obtenção de mutantes auxotrõ 

ficos 

Fêz-se urna suspensao de conÍdios de T. p~cu-
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dokoningii e do mutante TW 4 UV 7 met (coloração branca de co

nídios e deficiência para o aminoácido metionina) em solu 

çao tween e diluiu-se em solução salina para a concentra-

~ao d8 lQG conídi05 por ml. Inoculou- se j un t amen te 1, O ml 

de cada suspensão em erlenmeyer contendo 50 ml de meio míni 

mo líquido. Após incubação a 28 0 C, com agitação rotatória, 

nos intervalos de tempo de O, 3, 6, 9, 12, 18 e 24 horas o 

conteúdo de cada frasco foi filtrado no sistema de filtro 

para técnica de enriquecimento (ítem 3.3.) e centrifugado a 

aproximadamente 2.900 g/15 minutos. O precipitado foi res

suspenso em solução salina e diluições apropriadas foram se 

meadas em meio completo mais 0,1% de desoxicolato de sódio. 

Após incubação de 120 horas, as colônias foram contadas es

tabelecendo-se a percentagem de cada linhagem em relação ao 

número total de colônias para cada tempo~ 

3.11.3. Mutantes obtidos atraves de enriquecimento 

por filtração 

Após irradiação apropriada com luz ultravio

leta (ítem 3.10.1.), incubou-se 1,0 ml da suspensao de coní 

dios em erlenmeyer com 50 ml de meio mínimo líquido por 18 

horas, a 28 0 C com agitação rotatória. Após este período, o 

meio mínimo foi filtrado no sistema de filtro para técnica 

de enriquecimento (ítem 3.3.) num erlenmeyer esterilizado e 

incubado a 28 0 C/150 rpm. Repetiu-se este procedimento por 
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mais duas vezes, sendo que o volume do ~ltimo filtrado foi 

centrifugado a aproximadamente 2.900 g/lS minutos. O preci-

pitado foi ressuspenso em solução salina e diluições apro-

priadas foram semeadas em meio completo ~ais J,l% de deso 

xicolato de sódio. Os passos que sucederam estas etapas fo 

ram iguais aos descritos no ítem 3.11.1. 

3.11.4. Teste de reversao 

Suspensões de conídios dos mutantes de T. 

p~eudokoningii foram feitas em solução Tween 80. Concentra 

ções em torno de 10 7 a 10 8 por ml foram obtidas, sendo 0,1 ml 

da suspensão de cada um dos mutantes semeado em meio 
... 

mlnl-

mo. No caso de mutantes com dupla deficiência, cada um dos 

respectivos suplementares foi adicionado separadamente ao 

meio mínimo. O crescimento de colônias foi verificado após 

120 horas de incubação. 

3.12. Anãlise genetica 

3.12.1. Obtenção de heterocãrios 

Conídios de mutantes duplo auxotróficos fo

ram colocados em tubos de ensaio contendo meio mínimo líqul 

do mais 4% de meio completo líquido. Após 5 - 6 dias de in

cubação ã 28 0 C, a película desenvolvida na superfície do 
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melO líquido foi transferida para placas contendo melO 
.. 

ml-

nímo s6lido, em quatro pontos. Ap6s 7 dias de incubação ~ 

2S o C observou-se o crescimento das colônias heterocari6ti-, 

caso 

3.12.2. Isolamento de colônias prototrõficas e ou

tros tipos de recombinantes 

Conídios de colônias heterocari6ticas, cres-

cidas em MM, foram ressuspendidos em solução Tween SO, di

luídos com solução salina e semeados em meio completo, meio 

mínimo e em meios seletivos para as marcas envolvidas no 

cruzamento (combinação duas a duas das marcas dos paren-

tais) . 

As colônias prototr6ficas foram recuperadas 

em melO mínimo, enquanto que os recombinantes foram recupe-

rados nos meios seletivos. 

3.12.3. Avaliação de colônias prototrõficas 

Colônias provenientes de meio mínimo foram 

testadas quanto a estabilidade inoculando-se em meio compl~ 

to e meio completo mais benomyl (0,5 llg/ml) 

das a 2S o C por 7 dias. 

e incuba 

Todas as colônias apresentaram setores, al-



guns dos quais foram isolados e caracterizados 

marcas auxotróficas. 

3.12.4. Anãli3ê de recombina~tes 

quanto 
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as 

As colônias crescidas em meio completo foram 

transferidas para placas mestras de meio completo (26 pon

tos). Após 5 dias de incubação ã 28 0 C, estas colônias fo

ram analisadas em meio mínimo, meio mínimo mais os requisi 

tos de um e outro parenta 1 e meio mínimo mais todos os re 

quisitos nutricionais envolvidos no cruzamento, exceto aqu~ 

le sob análise. 

Os recombinantes, produtos de parameiose, bem 

como os setores provenientes das colônias prototróficas, fo 

ram transferidos para placas mestras de Me e após 5 dias de 

crescimento foram analisados, em meio mínimo, meio completo 

e meio mínimo mais os requisitos envolvidos no cruzamento 

exceto aquele sob análise. 

As avaliações de crescimento foram feitas no 

2 9 dia de incubação evitando assim a ocorr~ncia de sintro

fismo. 

A frequência de recombinantes foi obtida co~ 

siderando-se o número de cada tipo recombinante e o numero 

total de colônias analisadas para cada tipo de meio seleti

vo. 
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3.13. Teste de produção semiquantitativa de enzimas ce1u

lolíticas 

A linhagem selvagem de T. p~eudokoningii, os 

mutantes auxotróficos simples e duplos, a linhagem de I • 

~ee~ei QM 9414 e os recombinantes obtidos, foram inoculados 

em 13 ml de meio mineral para celulolítico (ítem 3.2.5.) mais 

0,2% de desoxicolato de sódio. 

A avaliação da atividade celulolítica foi 

feita com 5 dias de incubação, a 28 0 C tendo o índice enzi

mático sido estimado pela razão das medidas dos diâmetros 

das colônias mais halo pelos diâmetros das colônias. A reve 

lação do halo foi obtida após 18 horas de choque térmico a 

50 0 C. O delineamento foi inteiramente casualizado, com 3 

repetições por colônia. 

3.14. Isolamento e regeneraçao de protoplastos 

3.14.1. Obtenção de protop1astos (HAMLYN et alii~ 1981) 

F~z-se uma suspensao de conídios em solução 

tween e dilui-se em solução salina para a concentração de 

10 6 conídios por ml. 

Um ml dessa suspensao foi inoculado em er-

lenmeyer com 50 ml de meio completo líquido e incubado por 
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lS horas a 2S oC com agitação rotatória (150 rpm). Após esse 

período, o micélio foi filtrado a vacuo, em papel de filtro, 

e lavado duas vezes com 3,0 ml de solução de U\IH")250,, 0,6 M. 

DAtermirou-se o peso Gmido do micélio e montou-se o sistema 

lítico (ítem 3.2.27.). 

Incubou-se por 3 horas a 2S oC com agitação 

rotatória (150 rpm). Após este período,os protoplastos fo-

ram coletados através de centrifugação, a aproximadamente 

400 g/25 segundos. Coletou-se o sobrenadante e centrifu 

gou-se a 2.900 g/15 minutos. O sobrenadante foi despreza-

do e o precipitado ressuspenso em 3,0 ml de solução de 

-Repetiu-se o procedimento, sendo que apos 

a Gltima lavagem, o precipitado foi ressuspenso em 2,0 ml 

da solução estabilizadora [(NH")250" 0,6 ~8 e feita a conta 

gem em camara de Neubauer. Os protoplastos foram semeados 

em placas com me io de re gene ração [meio completo + (l';'H,,) 2.50" O, 6tvU 

e em placas com meio completo, e incubados por 72 horas. 

Após este período, a viabilidade dos protoplastos foi esti-

mada. 

3.14.2. Coloração de protoplastos (BORGES, 1987) 

Para a coloração utilizou-se o precipitado 

obtido na primeira centrifugação (400 g/25 segundos) do 
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ítem 3.13.1. Algumas gotas desse precipitado foram coloca

das em lâminas limpas, as quais foram mantidas a temperatu

ra ambiente por 15 minutos. A fixação foi feita em meta-

nol absoluto por 5 minutos. Apôs, as 1 E:miI1as foram p arci al 

mente secas e imersas em solução de HCl 1 N por 6 minutos 

a 560 C, sendo a seguir lavadas em água corre~te e água des

tilada. A coloração foi feita em solução corante Giemsa - t~ 

pão fosfato 0,02 M pH 5,8 (1:5) por 2 minutos. Lavou-se em 

água corrente e depois das lâminas estarem secas fêz-se a 

montagem com lamínula. 

3.15. Fusão de protoplastos 

Protoplastos dos mutantes a serem cruzados, 

obtidos segundo o ítem 3.14.1., foram misturados em quanti

dades iguais (cerca de 10 6 protoplastos/ml) e centrifugados 

a 2.900 g/lO minutos. 

Desprezou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se 

o precipitado em 1 ml de solução de agente fusogênico (PEG) 

o qual foi mantido a 28
0 C por 10 minutos. Após est8 perío

do, adicionou-se cerca de 10 ml de solução estabilizadora 

(ítem 3.2.26.) e centrifugou-se a 2.900 g/lO minutos. 

Repetiu-se o procedimento por mais duas ve

zes, para retirada do PEG, sendo o precipitado finalmente 
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ressuspenso em 4 ml de estabilizador. Procederam-se dilui-

ções apropriadas e colocou-se 0,1 ml em placa de cultura. 

3.15.1. Obtenção dos produtos de fusão e anã1 ise 

genetica 

Os produtos de fusão foram semeados em meio 

mínimo + (NH4)2S04, meios seletivos para as marcas envolvi-

das no cruzamento (combinação duas a duas das marcas dos p~ 

rentais) mais (NH4)2S04, meio completo + (NH4)2S04 e melO 

completo. Após 8 dias de incubação à 28 0 C avaliaram-se as 

frequências de recombinantes e procedeu-se à análise genétl 

ca segundo os ítens 3.12.3. e 3.12.4. 

3.16. Teste de produção semiquantitativa de enzimas celu

lo1iticas em colônias originadas de protoplastos re 

generados 

Colônias crescidas em meio completo + (NH4)2S04 

foram t rans fe r idas, com auxíl io de pal i tos esterilizados, pa

ra meio teste para atividade celulolítica (ítem 3.2.5.). 

Após incubação por 5 dias à 28 0 C procedeu-se a avaliação 

(ítem 3.13.). O delineamento foi inteiramente casualizado 

com 3 repetições por colônia. 
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3.17. Tecnicas e1etroforeticas (PACCOLA-MEIRELLES et alii~ 

1988) 

3.17.1. Preparo da amostra 

Conídios das linhagens testadas foram cole

tados em solução Tween 80 e inoculados em frascos erlenrneyers 

de 250 ml com 50 ml de meio completo líquido. Após a incu-

bação à 2S oC por 5 dias, a película formada foi filtrada 

a vacuo em filtro de Buchner e lavada duas vezes com agua 

destilada. O micélio foi levemente seco com papel de fil 

tro e pesado. 

Para cada 300 mg de micélio foi adiciona-

do 1 ml de tampão do gel empilhador (ítem 3.2.29.3.). O mi

célio foi triturado em homogeneizador elétrico por 5 mlnu-

tos e deixado em banho de gelo durante 12 horas. Em segui-

da o extrato foi centrifugado a 20.000 g/20 minutos. 

Os extratos protéicos, sobrenadantes, foram 

transferidos para frascos, vedados e conservados a aproxim~ 

damente -lOoC. 

3.17.2. Preparo da placa de gel de acrilamida 

A placa foi montada em sistema vertical e ve 

dada com ~gar-~gua (4%). Verteu-se o gel separador (lO%)na 
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placa com auxílio de uma seringa de vidro. Completou-se o 

restante da placa com água até polimerização. Após retira-

da da água, verteu-se o gel empilhador (4%) também com auxí 

lio de uma seringa e introduziu-se 0 pente sobre est8 

Uma vez polimerizado o gel empilhador, retirou-se o pente 

e o espaçador inferior da placa, fixando-a a.cuba de corri-

da. 

Misturou-se 0,5 ml do extrato proteico com 

0,5 ml do tampão da amostra. Foram aplicados 50 microli-

tros de cada amostra nas canaletas do gelo A corrida foi 

feita a 100 V até o material atingir o gel empilhador, ele-

vou-se a voltagem a 200 V mantendo-a até o final da corri 

da. 

3.17.3. Coloração para revelação de esterases 

Ao término da corrida, o gel foi retirado 

da placa e imerso na solução corante (ítem 3.2.29.9.) até 

o aparecimento das bandas. Retirou-se o gel do corante,man 

tendo-o em água. 

3.18. Anãlise estatistica 

Os resultados obtidos foram comparados esta 

tisticamente através do teste de Tukey, segundo os deli 

neamentos experimentais dos ensaios (GOMES, 1985). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Aspectos bio1õgicos de T. jJ/SLLLdofu.!H,~ltgL{ varo Rifai 

4.1.1. Determinação de condições õtimas de cresci

mento 

A linhagem de Tniehodenma jJ~eLLdokoningii foi 

testada quanto ao crescimento nos meios mínimo (ítem 3.2.1.) 

e completo (ítem 3.2.2.), visando estudos genéticos. O cres 

cimento foi avaliado a 28 0 C, 37 0 C e 44°C. O melhor cresci 

mento e o melhor tempo de esporulação, foram observados -a 

° 28 C em ambos meios, embora tenha havido crescimento e esp~ 

ru1ação nas demais temperaturas. STERNBERG (1976), CASTRO 

(1982) e CARVALHO (1989) também consideraram a temperatu

ra de 28 0 C como ótima para ° crescimento e atividade ce1u10 

lítica em espécies do genero Tniehodenma. 

O crescimento de T. jJ~eLLdokoningii foi testa 

do também em melO indutíve1 para a produção de ce1u1ases, 

meio mineral para celulolítico (ítem 3.2.5.) com vistas à 

produção semiquantitativa, em meio sólido. Observou-se cres 

cimento e esporu1ação à partir de 48 horas e 72 horas de in 

cubação, respectivamente, à 28 0 C, mostrando eficiência na 
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utilização de celulose corno fonte de carbono. 

Avaliou-se o pH ótimo para crescimento de T. 

p~eudokoningii em meio completo e meio mineral para micror-

ganismos celuloliticos. A Tabela 1 apresenta os resulta-

dos do crescimento em diferentes valores de pH. Pode-se 

observar que em ambos meios, embora principalmente em meio 

mineral para celulolÍtico, valores de pH de 5,0 - 6,0 foram 

melhores para crescimento, urna vez que crescimento e ativi-

dade enzimática variam em função de valores de pH do meio 

de cultivo (KNAPP & LEGG, 1986). CASTRO (1982) também de-

terminou o pH 5,5 corno ótimo para crescimento e esporulação 

de T~lehode~ma ~ee~el QM94l4. 

4.l.2. Determinação da redução de colônia pelo em-

prego de desoxicolato de sôdio 

Nas condições de crescimento determinadas, 

temperatura de 28 0 C e pH 5,5, não foi possível a obtenção 

de colônias individualizadas, devido ao rápido crescimento, 

característico do g~nero T~lchode~ma. As Tabelas 2 e 3 mos 

tram a redução do diâmetro de colônias de T. p~eudokoningli 

por desoxicolato de sódio, em meios completo e mineral para 

celulolÍtico. 
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Tabela I - Avaliação do pH 6timo para crescimento da linha 

gem selvagem de T~i~hodehma p~eudoko~ingii varo 

hi6ai a 2S o C em meio completo (MC) e meio mine 

ral para celulolÍtico (CA). 

24 

pH MC CA 

5,00 3,50 2,70 

5,50 3,20 2,35 

6,00 3,10 2,80 

6,50 

6,80 2,80 2,30 

7,00 2,70 1,60 

7,50 1,50 

MC 

8,80 

8,20 

8,20 

8,00 

7,20 

6,80 

+ Tempo (horas) 

48 

CA MC 

8,00 8,80 

6,80 8,80 

7,10 8,80 

6,15 8,80 

7 ,15 8,80 

5,00 8,80 

4,70 

+ ~ Os resultados sao expressos em em. 

72 88 

CA MC CA 

8,80 8,80 8,80 

8,25 8,80 8,80 

8,65 8,80 8,80 

8,10 8,80 8,70 

8,50 8,80 8,65 

7,95 8,80 8,70 

7,65 8,80 8,50 
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Tabela 2 - Redução do diâmetro de colônias de T. p~eudo

konlngll pelo emprego de desoxicolato de s6dio. 

crescidas em meio completo (Os dados constituem 

média de 3 repetições). 

Tempo (horas) + 

Concentração 24 36 48 72 96 120 (%) 

0,0 1,50 4,57 6,44 9,00 9,00 9,00 

0,05 0,30 0,87 1,17 1,70 2,17 2,67 

0,075 0,40 0,93 1,14 1,67 2,14 2,47 

0,1 0,37 0,80 1,07 1,57 2,04 2,44 

0,2 0,27 0,60 0,94 1,34 1,77 2,14 

0,3 0,34 0,77 1,00 1,47 1,80 2,14 

0,4 0,24 0,60 0,77 1,10 1,47 1,74 

+ = Os resultados sao expressos em em. 
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Tabe 1 a 3 - Redução do di âme t ro dê co lônias de T. t~,/.s Ç:cd 0-

koningii pelo emprego de desoxicolato de sódio, 

crescidas em meio mineral para celulolÍtico (Os 

dados constituem média de 3 repetições). 

Concentração 
(%) 24 

0,0 1}54 

0}05 0,22 

0,075 0,20 

0,1 0}20 

0}2 0,20 

0}3 0,30 

0,4 0,20 

36 

3}84 

0,60 

0}60 

0,57 

0}60 

0}50 

0,40 

+ Tempo (horas) 

48 72 

5}47 9,00 

1}00 1,80 

0}90 1,67 

0,80 1}57 

0,84 1,34 

0,70 0,95 

0,55 0,75 

+ = Os resultados sao expressos em em. 

96 120 

9,00 9,00 

2,64 3}10 

2,37 3}00 

2}30 3,07 

2,04 2,67 

1,15 1,60 

1}10 1}33 



Em ambos os meios, o diâmetro das 
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colônias 

no 59 dia de crescimento reduziu consideravelmente na pr~ 

sença do desoxicolato de sódio, sendo o efeito da inibição 

diretamente proporcional a concentração usada. Em concentra 

ções de 0,2% em meio completo e 0,3% em meio mineral para 

celulolítico, obteve-se redução suficiente P1ra individual~ 

zação de colônias. Esta substância redutora tem sido utili 

zada com sucesso na obtenção de colônias isoladas de espe

cies do g~nero T~ichode~ma (SCHIMENTI et aZii~ 1983; ZALDI

VAR et aZii~ 1987 e CARVALHO, 1989), e outros fungos fila

mentosos (HANKIN & ANAGNOSTAKIS, 1977). CARVALHO (1989) ana 

lisou o efeito de desoxicolato de sódio sobre o diâmetro 

das colônias e observou o desenvolvimento micelial e coni 

diação em T~ichode~ma ~ee~ei QM94l4 e T~ichode~ma sp., de

terminando ~ utilização de O ,5% de redutor em todos os en

saios. Constatou ainda, que o desoxicolato de sódio atua ã 

nível de metabolismo prim~rio, retardando o desenvolvimento 

das hifas e a formação de conídios. Na presença do indu 

tor, observou também a ocorr~ncia de clamidosporos, em T~i 

Qhode~ma sp, após 72 horas de incubação. 

Comparativamente, aos resultados de CARVALHO 

(1989), a linhagem T. p~eudokoningii mostrou-se mais sensí

vel ao efeito redutor do desoxicolato de sódio. Embora, em 

outros fungos como A~pe~gillu~ nidulan~, concentrações me no 
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res, 0,08%, sao suficientes para a obtenção de colônias iso 

ladas (PIZZIRANI, 1977). Em Humicofa sp, a concentração de 

0,12% de desoxicolato de sódio, reduziu em 100% o cresci

mento das cc16nias (RODRIGUES, 1987). 

4.1.3. Verificação do numero de nucleo por conldio 

A partir da avaliação de 1000 conídios de T. 

p~~udokoningii, após coloração pelo método descrito no ítem 

3.9., observou-se uma frequência de 100% de conídios uninu

cleados. O número de núcleo por conídio é um dado importa~ 

te em estudos genéticos, pois a obtenção e seleção de mutan 

tes, ocorre mais facilmente à partir de conídios uninuclea

dos. A Figura 1 mostra a coloração dos núcleos de conídios 

de T. p~~udokoningii. 

4.2. Sobrevivência a mutagênicos 

4.2.1. Sobrevivência ã luz ultravioleta 

Suspensões de conídios de T. p~~udokoningii 

foram irradiadas com luz ultravioleta, como descrito no 

ítem 3.10.1. A Tabela 4 e a Figura 2 mostram os dados refe 

rentes a percentagem de sobreviventes e curva de sobrevivên 

cia, respectivamente. A percentagem de aproximadamente 5% 

de sobrevivência foi obtida aos 7 minutos de tratamento. 



Figura 1 - Coloração de conídios 

(aumento de 1000 x) . 
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de T. p~eudokoningii. 
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Tabela 4 - Numero e percentagem relativa de conídios de T. 
p~~udoko~i~gii sobreviventes ã luz ultravioleta. 

(Os dados constituem média de 3 repetições). 

Tempo Conídios viáveis/m1 % relativa de 

(minutos) sobreviventes 

O 6,71 x 105 100,00 

1 6,34 x 105 94,40 

2 5,43 x 105 80,83 

4 2,44 x 105 36,34 

6 5,38 x 104 8,00 

7 3,05 x 104 4,52 

8 1,17 x 104 1,74 
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o tempo de tratamento obtido para T. p~eudokoningii foi bem 

inferior ~queles obtidos para Humicola sp (1987) e A~pe~

gLtlu~ nige~ (GOLDMAN, 1988), mas superior em relação a ou

tros fungos como A~pe~gillu~ sp (PEREIRA, 1978) ,Meta~hizium 

ailtó c pL{ae (BACALHI ,1987) e Beau .. \N2,Úa bas,siana (PACCOLA-ME I RELLES , 

1988). Embora apresente conídios pigmentado~ (RIFAI, 1969), 

o que dificultaria a penetração da luz ultravioleta, estes 

são uninuc1eados, o que poderia explicar valores intermediá 

rios de tratamento, em relação a outros fungos. A luz ul

travioleta tem sido utilizada com sucesso na obtenção de m~ 

tantes de espécies do gênero T~ichode~ma (WEINivrA'\J-GREEl\JSHPAl\J & 

GALUN, 1969; SCHIMENTI et alii~ 1983; TOYAMA et alii, 1984; 

KAWAMORI et alii~ 1985; NEVALAINEN, 1975 e CARVALHO, 1989). 

4.2.2. Sobrevivência ao ácido nitroso 

Os esporos de T. p~eudokoningii foram subme-

tidos ao tratamento com ácido nitroso, como descrito no 

ítem 3.10.2. A Tabela 5 e a Figura 3 mostram os dados refe 

rentes a percentagem de sobreviventes e curva de sobrevi

vência, respectivamente. A percentagem de aproximadamente 

5% de sobrevivência foi obtida aos 30 minutos de tratamen

to. Da mesma forma que no tratamento com luz ultravioleta, 

a sensibilidade de T. p~eudokoningii ao ácido nitroso apre-
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sentou valores intermediários, comparativamente, aos 10 mi-

nutos de tratamento obtidos para A. l1~du.tal1-6 (PIZZIRAt\JI, 1977) 

e 80 minutos obtidos por GOLDMAN (1988) para o tratamento 

de conidios de A. l1~ge~. 

Tabela 5 - NGmero e percentagem relativa de conidios de T. 

p-6eudokol1~l1g~~ sobreviventes ao ácido nitroso. 

(Os dados constituem média de 3 repetições). 

Tempo Conídios viáveis/ml % relativa de 

(minutos) sobreviventes 

O 4,15 x 104 100,00 

5 3,44 x 104 80,34 

10 1,92 x 104 48,75 

15 1,23 x 104 28,17 

20 5,21 x 103 12,08 

25 2.91 x 103 6,77 

30 1,46 x 103 3,33 
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4.3. Obtenção de mutantes morfológicos e auxotróficos 

4.3.1. Mutantes morfológicos obtidos atraves de ir

radiação com luz ultravioleta e tratamento 

com ãcido nitroso 

Os mutantes morfológicos, para cor de co-

nídios, foram obtidos durante os ensaios realizados para 

o estabelecimento das curvas de sobrevivência ã luz ul-

travioleta e ao ácido nitroso. Na Tabela 6 estão sumari 

zados os mutantes morfológicos obtidos. Foram isolados se 

te mutantes morfológicos, de coloração branca ou amare-

la, dos quais dois, TY SUV 8 e TW 4UV 7 , foram utilizados na 

obtenção de marcas auxotróficas, por apresentarem caracte 

rísticas de bom crescimento e esporulação. 

GREENSHPAN & GALUN (1971), CARVALHO (1989) 

obtiveram mutantes de coloração branca, amarela e marrom 

em T. v.zJ1...zd~ e TJt.zc.hodvLma spp, respectivamente. Ao contrá-

rio, CASTRO (1982) obteve somente mutante branco a partir 

de T. Jt~~~e.z QM9414. 



Tabela 6 - Mutantes para coloração de conídios 

de T. p~eudokoningii obtidos atra

vés de irradiação com luz ultravio

leta e tratamento com ác ido ni tro-

so. 

Mutantes Fenótipo 

TY S 
+ 

UVs amarela 

TY 6 UV 7 amarela 

TW4 UV 7 branca 

TW 7 UVS branca 

TW
S 

UV 6 branca 

TY S 
++ 

AN
30 

amarela 

TW 6 AN 
5 

branca 

+ = Mutantes representados por UV foram obti 
dos através de irradiação com luz ultra~ 
violeta. 

++ = Mutantes representados por AN foram obti 
dos através de tratamento com ácido ni
troso. 

Os números que seguem as sig~a~ UV e AN 
representam o tempo de exposlçao aos res 
pectivos mutagênicos. 

. 75. 
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GREENSHPAN & GALUN (1971), sugeriram que os 

genes designados WC
, y a , yb e Br apresentam um papel estru 

tural sequencial na biossíntese do pigmento verde em T. vi-

4.3.2. Mutantes auxotr6ficos simples/obtidos com 

luz ultravioleta, atraves de isolamento to 

tal 

Os mutantes auxotróficos simples, foram obti 

dos à partir da linhagem selvagem de T. p~~udoQoningii e dos 

mutantes morfológicos, TYSUVS e TW4UV7' corno descrito no 

ítem 3.11.1. A Tabela 7 apresenta os mutantes auxotróficos 

com urna deficiência simples. Foram obtidos dezenove mutan 

tes auxotróficos simples, sendo que o mutante TYSUVS-2 apre-

senta tamb~m, urna segunda marca morfológica. O símbolo TG 

representa coloração verde de conídios. 

4.3.3. Determinação do tempo de enriquecimento por 

filtração para obtenção de mutantes auxotr6 
ficos 

O tempo adequado para o enriquecimento por 

filtração foi determinado corno descrito no ítem 3.11.2. A 

Tabela S e a Figura 4 mostram a percentagem de colônias au-

xotróficas (mutante TW 4UV 7-9) e prototróficas por tempo de 
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Tabela 7 - Mutantes auxotr6ficos simples de T. p~eudokoningii 
obtidos com luz ultravioleta através de isolamento 
total. 

Mutantes Fenótipo 

TYSW 8 - 1 leu1 

TYSUV8 - 2 rib++ 

TYSW 8 - 3 arg1 

TYSUV8 - 4 ade 

TYSW 8 - 5 lis1 

TYSW 8 - 6 lis2 

TYSW 8 - 7 arg2 

TW4W 7 - 8 leu 1 

TW4W 7 - 9 met 

TW4W 7 - 10 leu2 

TW4W 7 - 11 nic 

TGW7 - 12 arg1 

TGW7 - 13 arg2 

TGW7 - 14 arg3 

TGW7 lS met 

TGW
7 - 16 rib 

TGUV 7 17 nic l 

TGUV 7 18 nic 2 

TGW7 19 nic 3 

+ = Os símbolos ade, arg, leu, lis, met, nic e rib repre
sentam respectivamente deficiências nutricionais para 
adenina, arginina, leuc ina, lis ina, metionina, ácido nl
cotínico e riboflavina. 

++ Mutante com diâmetro da colônia reduzido (compacto). 
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Tabela 8 - Percentagem relativa do numero de colônias selva

gens e mutantes de T. p~eudohon~ng~~ para os dife 

rentes tempos de agitação após filtração. (Os da

dos constituem mêdia de 2 repetições). 

Tempo 
(hora) 

o 

3 

6 

9 

12 

18 

24 

LINHAGEM 

SELVAGEM 

47 / 00 53 / 00 

41,20 58 /80 

36 / 81 63 / 19 

24,92 75,08 

9,25 90 / 75 

O}OO 100 / 00 

9}18 90,82 
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cultivo em meio mínimo líquido. O tempo adequado para enrl 

quecimento foi determinado como sendo de 18 horas, pois, a 

percentagem de colônias auxotróficas foi proporcional ao 

tempo de incubação até 18 horas, após o qual esta percent~ 

gem começou a diminuir, devido provavelmente à liberação,p~ 

los conídios prototróficos, de substâncias q~e permitiram o 

crescimento de colônias auxotróficas 
. .... 

em melO mlnlmo. 

4.3.4. Mutantes auxotrõficos duplos obtidos com luz 

ultravioleta atraves de isolamento total e 

enriquecimento por filtração 

Os mutantes auxotróficos duplos foram obti

dos como descrito nos Ítens 3.11.1. e 3.11.3. A Tabela 9 

apresenta os mutantes auxotróficos isolados com dupla de-

ficiência. Foram isolados 18 mutantes auxotróficos duplos. 

A frequência de obtenção de mutantes auxotró 

ficos com dupla deficiência, através de isolamento total e 

enriquecimento por filtração, está apresentada na Tabela 10. 

O rendimento médio obtido através de isola-

mento total foi de 1,1%, enquanto que através de enriqueci

mento por filtração foi de 1,8%, sendo o aumento médio obser-

vado de 1,64 vezes. 
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Tabe la 9 - Mutantes auxotróficos duplos de T. p!.J ~udo IH! jÚVLg~~ 

obtidos com luz ultravioleta atraves de isolamen-

to total e enriquecimento por filtração. 

Mutantes ' . + Fenotlpo Descendência 

TGUV - 20 drg J::ib TGUV
7 - 12 7 1 

TGUV7 - 21 arg
l 

leu TGUV
7 - 12 

TYUV8 - 22 1eul 1is ! TY UV - 1 
S 8 

TYSUV8 - 23 rib ade1 TY
S

UV8 - 2 

TYSUV8 - 24 rib ade 2 TYSUV8 - 2 

TYSUV8 - 2S rib 1is1 TY SUV8 - 2 

TYSUV8 - 26 rih 1is2 TYSUV8 - 2 

TYSUV8 - 27 rib 1is3 TY
S

UV8 - 2 

TYSUV8 - 28 rib arg TYSUV8 - 2 

TW4UV7 - 29 1eu
l tio TW4UV7 - 8 

TW4UV 7 - 30 1eu l arg1 TW
4

UV7 - 8 

TW4 UV
7 - 31 1eu

l 
arg

2 
TW

4
UV

7 - 8 

TW
4

UV
7 - 32 1eul bio TW

4
UV

7 - 8 

TGUV
7 - 33 nic 3 ade TGUV7 - 19 

TGUV7 - 34 nic 3 arg TGUV7 - 19 

TGUV7 - 3S nic 3 metI TGUV
7 - 19 

TGUV7 - 36 nic
3 

met 2 TGUV7 - 19 

TGT.JV 7 - 37 nic
3 

met3 TGUV7 - 19 

+ = Os símbolos ade, arg, bio, leu, lis, met, nic, rib e 
tio representam respectivamente deficiências nutrici~ 
nais para adenina, arginina, biotina, leucina, lisina, 
metionina, ácido nicotínico, riboflavina e tiossulfa
to. 



Tabela 10 - Frequência de obtenção de mutantes auxotróficos duplos de T. p6eudolwvÚrlgU 

atrav~s de isolamento total e enriquecimento por filtração. 

TRATAMENTO 

ISOLAMENTO 

TOTAL 

ENRIQUECIMENTO 

POR 
FILTRAÇ1\o 

MUTANTES 
UTILIZADOS 

TY5W 8 -

TY5W 8 -

TW4W 7 -

1 

2 

8 

TGW7 - 12 

TGW7 - 19 

N2 DE COLÓNIAS 
ANALISADAS 

520 

754 

578 

1852 

416 

234 

650 

N2 DE MUTANTES 
OBTIDOS 

2 

12 

7 

21 

4 

8 

12 

FREQutNCIA DE 
MUTANTES OBTIDOS 

0,0038 

0,016 

0,012 

0,011 

0,0096 

0,034 

0,018 

co 
N 
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Comparativamente a outros fungos como A~p~n

gillu~ awamoni (FUNGARO, 1984), M~tanhizium ani~oplia~ (SI~ 

VEIRA & AZEVEDO, 1984 e BAGALHI, 1987) e A~p~ngillu~ nig~n 

(GOLD}tJ\N, 1988), o aumento na obtenção de mutantes de T. 

p~~udokoningii atrav~s de enriquecimento por filtração foi 

baixo, em relação ao isolamento total. 

Em ambas as técnicas utilizadas, foram obti

dos mutantes para aminoácidos, ácido nucleico e vitaminas, 

embora tenha havido predominância de mutantes para aminoá

cidos. Ao contrário, FUNGARO (1984) não obteve mutantes com 

deficiência nutricional para vitaminas atrav~s do método de 

enriquecimento por filtração. SILVEIRA & AZEVEDO (1984) e BAGALHI 

(1987) encon t r aram maior frequência de mutantes para aminoácidos 

através de enriquecimento, em relação ao isolamento total. 

4.4. Teste de reversao 

Os mutantes auxotróficos duplos, que aprese~ 

tavam bom crescimento e esporulação, foram ensaiados quanto 

a reversao de suas marcas, como descrito no ítem 3.11.4. A 

frequência de reversao espontânea para as marcas está repr~ 

sentada na Tabela 11. Os resultados demonstram estabilida

de genética nos mutantes obtidos, permitindo a utilização 

destes em t~cnicas gen~ticas. 
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Tabela 11 - Frequência de reversao em 10 6 a 10 7 conídios/ml 

dos mutantes auxotr6ficos duplos de T. p~eudo

kOY1.iflgiL 

Mutantes MM+ 1 ,... 
.!..';' requisito M1-1 + 29 requisito 

TGUV 7 20 <1 <1 

TGUV7 - 21 <1 <1 

TYSUV8 - 22 <1 <1 

TYSUV8 - 23 <1 <1 

TYSUV8 - 24 <1 <1 

TYSUV8 - 2S <1 <1 

TYSUV8 - 26 <1 <1 

TYSUV8 - 27 <1 <1 

TYSUV8 - 28 <1 <1 

TW4UV7 - 29 <1 <1 

TW4UV7 - 30 <1 <1 

TW4UV7 - 31 <1 <1 

TW4UV7 - 32 <1 <1 

TGUV7 - 33 <1 <1 

TGUV 7 - 34 <1 <1 

TGUV - 3S <1 <1 7 

TGUV7 - 36 <1 <1 

TGUV7 - 37 <1 <1 
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4.5. Atividade celulolltica da linhagem selvagem de T. 
Pheudokonlngll e mutantes 

A atividade celulolÍtica, expressa na forma 

de índice enzimático (ítem 2.1.3.), foi obtida à partir de 

co16nias da linhagem selvagem de T. pheudokonlngll, de mu-

tantes auxotróficos simples e duplos e do mutante QM94l4 de 

T. heehel. Os resultados estão sumarizados na Tabela 12. 

A análise de variância, Tabela l3,mostra que 

há variabilidade nas linhagens quanto à produção de celula 

ses. A Tabela 14 apresenta o teste de comparaçao de médias 

do índice enzimático das linhagens, em meio para atividade 

celulolítica. O mutante TYSUVS-24 mostrou-se significativ~ 

mente superior em relação aos demais mutantes ensaiados. Pe-

la análise das Tabelas 12 e 13, observou-se que linhagens 

de menor crescimento, menor diâmetro de co16nia, apresenta

ram valores médios de atividade celulolítica maiores, em re 

laçâo as linhagens de maior crescimento. Os valores de ín

dices enzimáticos foram proporcionais a maior ou menor com-

pactação das linhagens. O mutante de maior grau de com-

pactação, TYSUV8 -24, foi significativamente diferente das 

demais linhagens. Na Figura 5 observa-se halos de degrad~ 

ção da celulose. 



Tabela 12 
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Di~metro das co16nias, co16nias + halo e indice 

enzimático do mutante QM94l4 de T. h~~~~i,da li 

nhagem selvagem de T. p~~udokoni~gii e alguns 

mutantes auxotrôficos simples e duplos. (Os valo 

res dado s em cm cons t i tuem média de 3 repe ti

ções). 

Selvagem(2 2 ) 

TY
5

UVe J. 

TYsUVe 4 

TY
5

UVe 6 

TY 5UVa - 5 

TYsUVa 2 

'IW
4

UV
7 

- 8 

TGUV.., - J.7 

TGUV 7 J.9 

TGUV~ J.6 

TGUV_ - 20 

TGUV.., - 21 

TY 5UV S - 22 

TY 5U\'e - 23 

TYSU\Te, - 24 

TY_U\'_ - 25 
:J e. 

TYSUV E - 26 

TY
S
lN

8 
- 27 

TY5U\'8 - 28 

'1"\'.7
4

UV,., - 29 

'IW4 UV, - 30 

T\",T4tri?7 - 31 

'IW4 UV- 32 

TGUV, - 33 

TGUV.., - 34 

TGUV-, - 35 

TGU"\~_ - 3E 

TGU\"_ - 3' 

DIÂMETRO DAS 
CCILO".:: ;'.3 (dl 

ê .r 
5,24 

2,57 

4,97 

3,J.8 

4,06 

1 1 34 

1,98 

5,77 

5,54 

2,70 

5,70 

2,40 

3,41 

1,51 

0,93 

2,81 

1,60 

1,50 

2,94 

5,47 

2,37 

2,64 

5,27 

4,84 

5,47 

5,64 

5 30 

5,5e' 

DI~lETRO DAS :~~:.!'.:'1: 
COLDNIAS + Hl\:,~;'~. L'~7:v_"1:-:C( 

6,40 

5 3- c- ..... 

- , 1 
.., 

j...." _. -
5 3('. Dt;7 

3 .54 1 CI( 

4 .45 , C.'~CI 

L ,o: :\4: 
2,74 37C 

co 2F 32': 

<; 9' i . Oi? 

3 .52- 3lE 

é Ir' ~ .070 

3, 14 . , 30, 

3,64 1,06C 

2,2C' 1,45C 

1, 9- 2 ,l0~ 

3,4- 1,22E 

2,4: 1,53C 

2 35 1,560 

3 ,58 1,2lE 

5 ,77 1,C5C 

3,04 1 ,11:: 

3 ,12 - ,28\: 
~ ,5- 1,2ü:) 

5 30' ':'.05C 

5 ,8C 1 ,:)56 

5 94 1 , ')5C 

- ,L - .::~\ : 
5 .3:-" OS ~-
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Tabela 13 - Análise de varla.TlCla da atividade celulolí tica do mutante 
QM94l4 de T. fLee-õu, da linhagem selvagem de T. p-õeudofw
rÚl'lgL{ e mutantes auxotróficos simples e duplos. 

CAUSAS DA 
VARIAÇAO 

Linhagens 
Resíduo 

G.L. 

28 
58 

QM 

0,1659 
0,0061 

VALOR F 

26,7881* 

* == Significativo a 5%~ C.V. == Coeficiente de Variação. 

c. V. 

6,472% 

Observa-se que as linhagens diferem entre si a nível de 5% e 1% se
dungo teste de Tukey, representado na Tabela l2b. 

Tabela 14 - Teste de Tukey, para médias de índice enzimático, do mutan 
te QM94l4 de T. fLeuu, da linhagem selvagem de T. p-õeudo-=
fWrúl1gü e mutantes auxotróficos simples e duplos. 

LINHAGENS 1'ffiOIAS s% 1% 

TYsWa - 24 2,103 a A 

TYsWa - 27 1,560 b B 

TYsWa - 2 1,540 bc B 

TYsWa - 26 1,S30 bcd B 

TW
4

W 7 - a 1,373 bcde BC 

TYsWa - 23 1,350 bcdef BCO 

TGUV7 - 16 1,316 bcdefg BCOE 

TGUV7 -n 1,303 cdefgh BCOEF 

TW4W 7 - 31 l,2aO defghi BCOEF 

TYsWa - 1 1,233 efghij COEF 

TY5W a - 25 1,226 efghij COEF 

TY5W a - 2a 1,216 efghij COEF 

TW4 W 7 - 32 1,203 efghij COEF 

TW4W 7 - 30 1,113 fghij COEF 

TY5W a - 6 1,106 fghij COEF 

TY5W a - 5 1,090 ghij COEF 

TGUV7 - 17 l,Oa6 ghij COEF 

TGlN7 - 19 1,073 ghij DEF 

TGUV7 - 20 1,070 ghij DEF 

TY5W a - 4 1,066 ghij DEF 

TW4 W 7 - 29 1,060 hij EF 

TGlN 7 - 34 1,056 hij EF 

TGW7 - 37 1,053 hij EF 

TGUV7 - 36 1,053 hij EF 

TGW7 - 35 1,050 ij EF 

TGUV7 - ::3 1,050 ij EF 

TW4W 7 - 29 1,050 ij EF 

QM9414 1,033 ij EF 

SELVt\GEM( 52) 1,023 F 

Médias seguidas por letras distintas sao diferentes entre SI ao ní
vel de significância indicado. 

DI\1S ã: 1% 0,2875. 
5% == 0,2523. 



figura 5 - Halos de degradação da celulose. A) Linhagem 

selvagem de T. p~eudo~on~ng~~; B) Mutante 

TGUV 7-37; C) Mutante TW 4UV 7-32; D) Mutante 

TW4UV 7-3l; E) Mutante TGUV 7-20; F) Mutante 

TY SUV S-2S; G) Mutante TY SUV S-26; H) Mutante 
TY SUV S-24. 

. S 8 • 
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Não foi constatada nenhuma correlação entre 

marcas nutricionais e índices enzimáticos, pelo menos, para 

os mutantes ensaiados. 

Em atividades enzimáticas alteradas,podem e~ 

tar envolvidos mecanismos de síntese e/ou excreção. Segundo 

MOSCOSO (1987), colônias pequenas, por~m com/massa micelial 

densa, compactadas, poderiam apresentar maior número de nú

cleos por unidade de área, resultando em uma produção enzi

mática maior, proporcionalmente ao tamanho da colônia. Em 

Neu~o~po~a Q~a~~a, GRATZNER (1972), descreveu um mutante 

com alterações na parede celular, associadas com a hiperpr~ 

dução de enzimas extracelulares; MORAYAMA & TSHIKAWA (1973), 

obtiveram mutantes com alterações simultâneas de atividades 

exoenzimáticas e de crescimento. Em A~pe.~9;',t,tU-6 n;'du,tan-6, MOS

COSO (1987) relatou que linhagens de menor crescimento apr~ 

sentaram os maiores índices enzimáticos para lipase,amilase 

e protease. VALADARES (1989) relatou que recombinantes de 

Meta~h;'z;'um an;'-6op,t;'ae. com crescimento reduzido, apresenta

ram maiores m~dias de índice amilolítico. 

Os fatores determinantes de alterações 2m a

tividades enzimáticas, são difíceis de serem delimitados, 

devido a natureza complexa do problema. Alguns destes fato 

res são bem discutidos por MOSCOSO (1987). 

Análises bioquímicas do complexo celulase, 
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para a determinação dos componentes individuais, da linha-

gem selvagem e mutantes de T. p~eudokoninqii, deve ser obje 

to de estudo futuro. 

4.6. Tecnicas geneticas 

4.6.1. Obtenção de heterocãrios 

Os heterocários foram obtidos corno descrito 

no ítem 3.12.1. O meio mínimo contendo 4% de meio comple-

to foi efetivo para a formação de películas heterocarióti-

caso Em todos os heterocários obtidos observou-se vigor de 

crescimento. A Tabela 15 mostra os resultados da obtenção 

de heterocârios nos quatro cruzamentos realizados. 

Tabela 15 - Vigor do heterocário entre diferentes 

mutantes de T. p~eudokoningii. 

Heterocários N9 de conídios 
obtidos (Xl0 8

) 

2,12 

1,24 

1,23 

2,00 
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Os heterocários TYS UV8 rib arg + TW4UV7 leu tio 

e TY SUV 8 rib ade 2 + TW4UV7 leu l arg l apresentaram cresci

mentos vigorosos e coloração verde mesclada de pontos amar~ 

los e brancos, e os hGtero\--:ários TGUV7 arg 1 rib +TYSUV leu lis 

e TW4UV7 leul arg l + TGUV7 nic 3 met 3 apresentaram coloração 

verde, restaurando a cor da linhagem selvage~. 

Os resultados observados indicam nao apenas 

complementação das marcas auxotróficas, mas também a exis 

tência de um sistema de regulação não autônomo para a pigme~ 

tação dos conídios nesta linhagem. CARVALHO (1989) também 

obteve heterocários de ccloração verde mesclada, a partir 

de mutantes de T~iQhode~ma sp. Ao contrário, CASTRO (1982) 

obteve heterocários de coloração verde, entre mutantes de 

T. ~ee/.)ei QM6a. 

GREENSHPAN & GALUN (1971) analisaram a re1a-

çao de complementação entre mutantes para coloração de T. 

Observaram a formação de conídios verdes em alguns 

heterocários, enquanto que em outros, não havia complement~ 

çao. Segundo estes autores, em T~iQhode~ma. o mesmo . -mlce-

lio heterocariótico produz não somente conídios verdes, mas 

também conídios com pigmentação dos tipos parentais, devido 

~ uma parcial ou incompleta expressão de genes nao autôno 

mos. Este fato pode explicar a ocorrência de coloração ver 

de mesclada observada no presente trabalho. 
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A existência de um sistema de regulação nao 

autônomo foi observada também em A~p~~g~ffu~ 6favu~ (MESSIAS, 

1977) , A~pª-~g~ffu,6 spp (PEREIRA, 1978), A~p~~gLtfu~ ;úg~~ 

(BONATELLI JR., 1981) e M~tafLh~z~Uln ttil{.50pf~a~ (BAGALHL }C1B7 

e VALADARES, 1989), ao contrário do que ocorre em outros 

fungos como A~p~~giffu~ nidufan~ (PONTECORVOtet aZii 3 1953), 

P~n~c.~ff~um c.h~y~ o 9 ~num (PONTECORVO & SERMONT I , 1954), P ~n~

c.~ff~um ~xpan~u.m (BARRON, 1962) e A~p~~g~ffu.~ PMMilic.M (P~ 

PA, 1978) em que os conídios uninuc1eados de heterocários 

apresentam um sistema de regulação autônomo para a colora

ção de esporos. 

4.6.2. Obtenção de colônias prototrõficas e outros 

tipos de recombinantes 

Conídios obtidos a partir das colônias hete

rocarióticas foram semeados em MC, :tvf.1 e Mtvl com suplementação combi 

nada das marcas alLxotróficas envolvidas no cruz amen to como de s-

crito no ítem 3.12.2. As Tabelas 16, 17, 18 e 19 apresentam as 

frequências de colônias obtidas nos diferentes meios seletivos. 

Pode-se observar que as frequências de colô 

nias obtidas a partir do heterocário TW4UV7 leul argl + TGUV7 

nic 3 met 3 foram inferiores às frequências obtidas ã partir 

dos outros heterocários analisados. Este resultado pode s~ 

gerir maior incompatibilidade desses mutantes, em relação 

aos demais. 
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Tabela 16 - Frequência de colônias resultantes do heterocário entre 

TIIJ4lN7 leul argl + TGlN7 nic3 met3 nos diferentes meios sele 

tivos. 

Meios seletivos Frequência de colpnias (X 10-4 ) 

MMl 5,93 

MM + leu + nic 4,01 

MM + leu + met 5,64 

MM + arg + nic 5,25 

MM + arg + met 4,74 

l-MM: Meio Minimo (PONTECORVO et aZii~ 19S3). 

Tabela 17 - Frequência de colônias resultantes do heterocário entre 

TGlN7 argl rib + TYSlNS leu lis nos diferentes meios seleti 

vos. 

Meios seletivos Frequências de colônias (X 10- 3 ) 

MMl 
2,97 

MM + arg + leu 2,02 

MM + arg + lis 2,19 

MM + rib + leu 2,30 

MM + rib + lis 2,66 

l-MM: Meio Minimo (PONTECORVO et aZii~ 1953). 
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Tabela 18 - Frequência de colônias resultantes do heterocârio entre 

TY5UV8 rib arg + TIV4UV7 leu tio nos diferentes meios sele

tivos. 

Meios seletivos A -3 
colonias (x 10 ) 

M}\11 1,,50 

M}\1 + rib + leu 1,53 

M}\1 + rib + tio 1,49 

MM + arg + leu 1,80 

MM + arg + tio 1,53 

l-MM: Meio Mínimo (PONTECORVO et alii~ 1953). 

Tabela 19 - Frequência 

TY5UV8 rib 

letivos. 

Meios seletivos 

MMl 

MM + rib + leu 

MM + rib + arg 

MM + ade + leu 

MM + ade + arg 

de colônias resultantes do heterocârio entre 

ade2 + TW4UV7 leul arg1 nos diferentes meios se 

Frequência de colônias (X 10-3 ) 

2,10 

2,39 

l-MM: Meio Mínimo (PONTECORVO et alii~ 1953). 
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4.6.3. Análise genetica 

4.6.3.1. Aval iação de colônias prototrõficas 

Em todos os heterocários analisados se obser 

vou crescimento de colônias verdes em M.f\'I. 

Após coloração de núcleo de algumas dessas 

colônias prototróficas, observou-se a ocorrência de 
... 

conl-

dios binucleados. Os resultados indicam que estes nu-

cleos, coexistindo em um citoplasma comum, sao geneticamen-

te diferentes, pois houve complementação das marcas envolvi 

das no cruzamento. 

As colônias prototróficas dicarióticas fo-

ram ensaiadas quanto a estabilidade em MC e MC acresci-

do de 0,5 ~g de benomyl. Todas as colônias analisadas 

apresentaram setores em ambos os meios ou, em pelo menos, 

um deles. 

Foram isolados 15 setores a partir de co-

lônias prototróficas de cada heterocário. A Tabela 20 

apresenta as frequências de produtos recombinantes obti

dos à partir dessas colônias. 
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Tabela 20 Frequências de produtos recornbinantes de T. 

p-ó e..u.do ko 11~119 Li- a partir de colônias prototr§. 

ficas. 

N2 de setores Marcas Número Frequência 
HETEROCÂRIO analisados Genéticas Observado (%) 

'IW 4 fJV 7 leu1 arg l 15 met 3 20,00 

+ nic met 10 66,67 

TGUV7 nic 3 met 3 arg nic met 1 6,67 

prototrófico 1 6,67 

TGUV7 arg1 rib 15 arg rib 15 100,00 

+ 

TYsfJVa leu lis 

TY5fJVa rib arg lS tio 1 6,67 

+ leu tio 12 ao,oo 

'IW4 fJV7 leu tio prototrófico 2 13,34 

TYsfJVa ri!> ade
2 15 arg 1 6,67 

+ leu arg 7 46,67 

'IW 4fJV 7 leu l arg1 prototrófico 7 46,67 
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TW4UV7 leul argl +TGUV7 nic3 met3 

TGUV 7 arg l rib +TYSUVS leu lis todos os setores obtidos e-

Nos dicários 

ram verdes. Já os dicários TYSUVs rib arg +1W4UV7 leu tio e 

TYSUV S rib ade 2 + TW 4UV 7 leu l arg l J.}Jresentaram setores veT .. 

des e brancos. 

A partir da análise genética dos setores obti-

dos, pode-se observar que os setores brancos apresentaram 

marcas do tipo parental e todos os setores oriundos do hete 
~ . 

rocarlO TGUV 7 arg l rib +TYSUVS leu lis eram do tipo paren-

tal. A ocorrência desses setores pode ser resultado de se

gregação dos núcleos nos conídios binucleados. 

Nos demais heterocârios analisados,obteve-se 

setores dos tipos parentais bem como tipos recombinantes, 

quanto às marcas auxotróficas. Após coloração de núcleo 

dos recombinantes prototróficos obtidos, observou-se 100% 

de conídios uninuc1eados, não permanecendo, portanto, o es

tado dicariótico. A partir desses resultados pode-se suge

rir a ocorrência de fusão nuclear seguida de haploidização, 

sendo a fase diplóide altamente instável. 

Todos os setores obtidos mostraram-se está-

veis em Me, exceto os setores prototróficos do dicário 

TYSUVS rib ade 2 + TW4UV 7 leu1 arg 1 , que produziram novos se 

tores (Figura 6) os quais também eram prototróficos. Estes 

re sul tados ind icam a ocorrênc i a de aneuploidia nessas colônias. 
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Figura 6 - Setores provenientes de col6nias prototr6ficRs 

do heterocá rio TY sUV 8 rib ade Z + TI\[4 UV7 leul argl , pr~ 

duzindo novos setores em Me. 
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4.6.3.2. Anãlise dos recombinantes 

Colônias originadas dos heterocários, cresci 

dos nos diferentes meios seletivos, foram analisadas quan-

to as marcas auxotróficas. 

A Tabela 21 sumariza os tipos e frequências 

de recombinantes obtidos diretamente dos heterocários. As 

Tabelas 22, 23, 24 e 25 apresentam as frequências de recom-

binantes, obtidos nos quatro cruzamentos realizados, em di-

ferentes meios seletivos. 

Tabela 21 - Frequência de produtos recombinantes de T. p~eu 
dokoningi~ obtidos diretamente de heterocário.-

Ht"'lé:t.0L ·-j1 i,.:) 
Número de co10nids Ma:rCd.8 t-íWllt::lu Ftequ21tClá 

..J.rld. 11 ~ddêt.s yenét.lCa,:j ub.:::lt2rvd..J ...... «,) 

1"4lJ'J 7 
lt:;I..:., . .:HYl 112 met S 4,4G 

file I '" "-, ''-' 
+ drg O,8,} 

arg f!le 1 0,89 
'l'GlJ'J

7 nl ....... j \Ht:: t j nic rnet J 0,89 
arg leu lllet 6 5,35 
"rg leu met Ide 2 1,76 
prototréficl.J~ 94 !l3,92 

'I\;Cr<J
7 0.1.'_:1 1.1Lu 104 leu 1 U,~Ó 

leu rit 1 0, '36 
ribo arg 1 0,96 
leu rib õ'rlj 1 t.l, ;)6 

!'Y~lJ'Jtl l~" ll.:J leu lis ribo o.r'J luO 96,15 

TY lJ'J r lLh) ~L,j 106 tio 35 33,01 5 8 
leu 5 4,71 
tio arg 1 0,94 
ribo tiu 3 2,83 

'I'.., .. lJ'J
7 

lt'l l~u leJ~l tio ~t) 24,52 
ribc l.eu tiL< 5 4,71 
leu ti ..... Cl.rg 3 2,83 
leu tio arg L 10 2 1,88 
prototróficos L6 24,52 

'I"{ lJ'J LltJO dJe 2 10e leu 'j 8,33 5 !l 
arg 10 9,25 
leu arg 54 50,00 

'1"'4lJ'J 7 
11;;:'1 i OL'g 1 arg leu adt:: 1,85 

arg leu rib 0,92 
ribc. ade ar') 0,'12 
ribo ade leu 0,'0>2 
ribo ade leu Q,l-g 0,92 
prototróticü;;) ~9 26,85 



Tabela 22 - Frequência de recombinantes à partir do heterocârio de nV4lN7 leul argl +TGUV7 nic3 met 3 
em diferentes meios seletivos. 

met 

nic 

arg 

MARCAS 

GENÉTICAS 

arg nic 

nic met 

arg leu met 

arg leu met nic 

prototróficos 

MEIOS SELETIVOS 

MM + leu + nic MM + leu + met MM + arg + nic MM + arg + met MC 

3/84 15,38 

7,69 

3,84 

3,84 

96,15 69,23 

3,84 

69,23 100,00 

38,46 

15,38 

I-' 
o 
o 



Tabela 23 - Frequência de recombinantes ã partir do heterocário de TGUV7 argl rib. + TY SUV 8 leu lis 

em diferentes meios seletivos. 

MARCAS MEIOS SELETIVOS 
GENÉTICAS 

MM + arg + leu MM + arg + lis MM + rib + leu MM + rib + lis MC 

leu 3,84 

leu rib 

ribo arg 

leu rib arg 

leu lis rib arg 96,15 

3,84 

3,84 

3,84 

96,15 92,30 100,00 

f-' 

o 
I-' 



Tabela 24 - Frequência de recombinantes ã partir do heterocârio de TYSUV8 rib arg+TW4UV7 leu tio 

em diferentes meios seletivos. 

MARCAS 

GENÉTICAS 

tio 

leu 

tio arg 

ribo tio 

leu tio 

ribo leu tio 

leu tio arg 

leu tio arg rib 

prototróficos 

MM + rib + leu MM + rib + tio MM + arg + leu MM + arg + tio MC 

23,07 65,38 15,38 

7,69 

3,84 

11,53 

50 , 00 11,53 23 / 07 

7 / 69 

3,84 

8 / 00 

19 / 23 23 / 07 26 / 92 

30,76 

11,53 

15,38 

3 / 84 

7 / 69 

30 / 76 

84 /61 

i--' 
o 
h.l 



Tabela 2S - Frequência de recombinantes à partir do heterocário de TYSUVS rib ade 2 + TW4UV7 leul argl 
em diferentes meios seletivos. 

MARCAS 

GENÉTICAS 

leu 

arg 

leu arg 

arg leu ade 

arg leu rib 

ribo ade arg 

ribo ade leu 

ribo ade leu arg 

prototróficos 

MEIOS SELETIVOS 

MM + rib. + leu MM + rib + arg MM + ade + leu MM + ade + arg MC 

7,69 

3,84 30,76 

11,53 38,46 

7,69 

3,84 

76,92 19,23 

26,92 

3,84 

61,53 96,15 

11,53 

7,69 

7,69 

7,69 

69,23 

f-' 
o 
01 
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A partir de conídios dos heterocários obti

dos, observou-se a ocorrência de diferentes tipos recombi

nantes, apresentando marcas auxotróficas distintas dos pa-

renta.is. 

Pela análise da Tabela 21 pode-se observar 

urna alta frequência de recombinantes prototróficos ã partir 

dos heterocários TW4UV 7 leu l arg l 

TY SUV 8 rib arg + TiV4UV7 leu tio e TY SUV8 rib 

+ TGUV 7 nic 3 met 3 , 

ade 2 + TiIJ4UV7 leulargl · 

Ao contrário, o heterocário TGUV7 argl rib +TY SUV8 leu lis apr~ 

sentou alta frequência de colônias auxotróficas para todas 

as marcas envolvidas no cruzamento. A observação de colô

nlas prototróficas em todos os meios seletivos (Tabelas 22, 

24 e 2S) e auxotróficas para todas as marcas (Tabela 23) p~ 

de sugerir que estes se originam de permuta mitótica. No en 

tanto, é difícil distinguir se estes segregantes resultaram 

de haploidização, permuta mitótica ou permuta mitótica e 

haploidização. 

No heterocário TGUV7 argl rib +TYSUV 8 leu lis 

observou-se o crescimento de colônias somente nos meios se-

letivos. Nos demais 11 ?terocários, embora tenha- se obtido 

recombinantes em Me, a maioria foram obtidos em meios com 

suplementação combinada das marcas dos parentais. Da mesma 

forma que em T. p~eudokoningii, em Meta~hizium ani~opliae 
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também observou-se maiores frequências de recombinantes, a 

partir de heterocários,nos meios seletivos (BAGALHI, 1987 e 

VALADARES, 1989). Estes resultados demonstram a importân

cia da utilização de meios seletivos para a obtenção de r~

combinantes. Segundo VALADARES (1989), a não obtenção de 

produtos de recombinação entre linhagens, poqe estar rela

cionlda ao uso de somente MC e MM para a recuperaçao de co

lônias à partir de heterocários. 

WEINMAN- GREENSHPAN & GALUN(1969) e GREENSHPAl\l & 

GALUN (1971) obtiveram somente colônias parentais ~ partir 

de conídios provenientes de heterocários de T. v~~~d~,o que 

condiz com o observado por CARVALHO (1989) em heterocários 

de T~~chod~~ma sp. Tais resultados podem ser decorrentes 

da nao utilização de meios seletivos. 

A alta frequência de recombinantes obtidos, 

indica a ocorrência de uma fase diplóide altamente instá

vel, apresentando elevada taxa de recombinação e haploidi

zação nas hifas heterocarióticas, fenômeno designado de p~ 

rameiose por BONATELLI JR. et alii (1983). 

A ocorrência de parameiose foi observada em 

alguns fungos como C ~phafo/.) po~~um ac~~mo n.~um (BALL & HAMLYN, 

1982), A/.)p~~gLtfu/.) n.~g~~ (BONATELLI JR. et alii~ 1983), M. 

an.~/.)opf~a~ (BAGALHI, 1987 e VALADARES, 1989) e B~auv~~~a 
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ba~~iana (PACCOLA-MEIRELLES, 1988). 

Pela análise das Tabelas 22, 23, 24 e 25 po

de-se observar, nos meios seletivos, tipos recombinantes dl 

ferentes do esperado. Tais tipos recombinantes podem ter 

sido originados de aneuploidias,como resultado de nao dis

junção mitótica, seguida de haploidização, c~mo ocorre em 

A~p~~giiiu~ niduian~ (AZEVEDO, 1976). A obtenção desses recom 

binantes se deu provavelmente pela transferência das colô

nias, a partir dos meios seletivos, para placas mestras de 

MC. O estado aneuplóide foi confirmado pela visualização 

de setores em algumas dessas colônias em MC. Resultados se 

melhantes foram obtidos por VALADARES (1989) 

recombinantes de M. ani~opiiae. 

em colônias 

Segundo CARVALHO (1989), as etapas envolvi

das na pesquisa de parassexualidade no genero T~ichode~ma, 

só foram comprovadas até a formação de heterocário. A de

tecção de diplóides estáveis não foi ainda efetiva. Talvez 

estes resultados se devam a não utilização de meios seleti 

vos, na detecção de recombinantes, urna vez que a fase di

p16ide parece ser altamente instável. 
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4.7. Atividade celulolltica de colônias prototrõficas 

dicariõticas e recombinantes obtidos de 

cários 
hetero-

A ativiJ2de celulolÍtica, pxpressa na forma 

de Índice enzimático, foi obtida à partir das linhagens pa

rentais, e colônias prototróficas dicarióticas e recombi-

nantes originados dos heterocários. As Tabelas 26, 29, 31 e 34 

apresentam os índices enzimáticos obtidos, seguidos de suas res-

pectivas análises estatísticas (Tabelas 27, 28, 30, 32, 33, 

35 e 36). 

Tabela 26 - Diâmetro das colônias, colônias + halo e índice enzimático 

dos recombinantes,parentais e colônias dicarióticas, obti

dos à partir de TI\14 UV 7 leul argl + TGUV7 nic3 met3. (Os va

lores dados em cm, constituem média de 3 repetições). 

Cclônias {à) Colê::ia~ .... Hj\LO {iJ) E;lZl~.á-:'lC: 

met:.* 4,84 5,lC 1,055 

nic* 1,41 li74 1,221 

arg* 5,14 5,51 1,074 

arg nic* 1,24 1,64 1,326 

met nic* 1,97 2,47 1,25~ 

arç leu met* 5,07 S,47 1,COE 

arg nic me,,* 1, 71 2,28 1,331 

prototróflc:o 5,27 5.7"7 1,09E 

leu arç (P, ) l,97 2,44 1,23€ 

nl.C met (P
2

) 2,84 3,40 1,20e 

D23 5,52 :',BC ... ,D4E 

D29 5,00 5,34 1,06E 

* Recombinantes para as marcas auxotróficas citadas. 

Pl e P2 = Parentais. 

D23 e D29 = Colônias dicarióticas. 
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Tabela 27 - Análise de variância da atividade celulolítica dos recombi

nantes, parentais e colônias dicarióticas obtidos ã partir 

de nv4uv7 leul argl +TGUV7 nic3 met3. 

CAUSAS DA 
VARIAÇAO 

Linhagens 
Resíduo 

G.L. 

11 
24 

QM 

0,0346 
0,0025 

VALOR F 

13,7626* 

* = Significativo a 5%; C.V. = Coeficiente de Variação. 

c.v. 

4,304% 

Tabela 28 - Teste de Tukey, para médias de índices enzimáticos dos re

combinantes, parentais e colônias dicarióticas obtidos a 

partir deTW4UV7 leul argl +TGUV7 nic3 met3. 

LINHAGENS MÉDIAS 5~ 

arg nic met* 1,331 a 

arg nic* 1,326 a 

met nic* 1,252 a 

leu arg (P1 ) 1,238 ao 

nic* 1. 1 221 abc 

nic met (P
2

) 1,200 abcd 

Prototróficc 1,096 bede 

arg leu met* 1,078 cde 

arg* 1,074 càe 

D29 
1,066 de 

met* 1,055 de 

D23 
1,048 e 

* = Recombinantes para as marcas auxotróficas citadas. 

Pl e P2 = Parentais. 

D23 e D29 = Colônias dicarióticas. 

lr~ 

A 

A 

AE 

ABC 

ABCD 

ABCD 

BC]) 

BCD 

CD 

CD 

D 

D 

i'vlédias seguidas por letras distintas sao diferentes entre Sl ao nível 
de significância indicado. 

DMS ã 1% 0,1769. 
5% = 0,1477. 
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Tabela 29 - Diâmetro das colônias, colônias +halo e índice enzimático 

dos recombinantes parentais e colônias dicarióticas, obti 

dos à partir de TGlN 7 argl rib + TY SUV 8 leu lis. (Os valo 

res dados em em, constituem média de 3 repetiçôes). 

DIÂMETRO DAS DIÂMETRO DAS 
LINHAGENS COLDNIAS (d) COLDNIAS + HALO (O) 

leu * 5,00 5,47 

leu rib* 5,84 6,24 

leu rib arg* 5,60 5,97 

rib arg* 5,94 6,50 

leu lis rib arg* 5,80 6,06 

arg rib (P
l

) 5,80 6,10 

leu lis (P2 1 4,38 4,64 

0 11 
5,70 5,97 

°14 
5,24 5,47 

* = Recombinantes para as marcas aLL~otróficas citadas. 

Pl e P2 = Parentais. 

Dll e D14 = Colônias dicarióticas. 

íNDICE 
ENZIMÁTICO 

1,091 

1,068 

1,065 

1,092 

1,045 

1,051 

1,060 

1,046 

1,044 

Tabela 30 - Diâmetro das colônias, colônias + halo e índice enzimático 

dos recombinantes, parentais e colônias dicarióticas,obti 

dos à partir de TGUV 7 argl rib + TY SlN 8 leu lis. (Os valQ 

res dados em em, constituem média de 3 repetições). 

CAUSAS DA 
VARIAÇPD 

Linhagens 
Resíduo 

G.L. 

8 
18 

n.s. Não Significativo. 

QM 

0,0010 
0,0004 

C.V. = Coeficiente de Variação. 

VALOR F C.V. 

2,1007 n.s. 2,099 
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Tabela 31 - Diimetro das co16nias, co16nias +halo e in 

dice enzimático dos recombinantes, paren

tais e co16nias dicarióticas obtidos à pa! 

tir de TY SUV 8 rib arg +TW4uv7 'leu tio. (Os 

valores dados em cm,constituem média de 

3 repetições). 

LINIlA(~I,":'-, 

tiú* 

tiu arg *' 
ltlu tio* 

rib l..u tlu* 

leu tio .:1.["9* 

I"u tio dL<J <10* 

pLotc.tr6r 1<.:..) 

leu t10 (1?1.) 

[-1 U ar':) (p L) 

OlâJltE::tro dós 
Colô"ias (d) 

4,1'7 

5,14 

5,90 

3,34 

4,97 

1,47 

4,64 

4,64 

3,06 

4,67 

1,97 

3,90 

4,40 

Diâ.metro dd~ 
Colônias + HALO (D) 

4,57 

5,24 

6,07 

3,34 

5,14 

1,70 

5,07 

4,87 

3,26 

5,00 

2,70 

4,17 

4,70 

* = Recombinantes para as marcas auxotróficas citadas. 

PI e Pz = Parentais. 

Dl e DlO = CoI6nias dicarióticas. 

t 0(11"", 

EJ,zimático 

1, u,,:; 

I, ui" 

1,u28 

1,000 

1,034 

1,100 

l,u"..j 

1,065 

l,<l70 

1,374 

1,074 

1, í.J'll 
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Tabela 32 - Análise de variância da atividade celulolítica dos recombi

nantes, parentais e colônias dicarióticas obtidos à partir 

de TY5lN8 rib argl +TW4lN7 leu tio. 

CAUSAS DA 
G.L. QM VALOR F C. V. VARIAÇAO 

Linh3.gens 12 0,027l 30,2403* 2,755% 
Resíduo 26 0,0008 

* = Significativo a 5%; C.V. = Coeficiente de Variação. 

Tabela 33 - Teste de Tukey, para rnêdias de índices enzimáticos, dos re

combinantes, parentais e colônias dicarióticas obtidos· a 

partir de TY 5lN 8 rih arg + TW 4lN 7 

LINHAGEJ.'l"S 

<"ib leu tio* 

l.eu t~o arg* 

* tJ.O 

prototrófico 

leu cio arg rib* 

.., 
tiO ..1("9 

:-lÉDIAS 

1,373 

1,160 

1,094 

1,093 

1.074 

1,'071 

1,070 

1,065 

1,050 

L,033 

'-,023 

l,01} 

* = Recombinantes para as marcas auXotróficas 

Pl e P2 = Parentais. 

Dl e DlO = Colônias dicarióticas. 

leu tio. 

5% 

a 

b 

DC 

bc 

bcá 

cá 

cd 

cd 

cd 

cd 

cd 

-od 

d 

citadas. 

Mêdias seguidas por letras distintas sao diferentes 
vel de significância indicado. . 

DMS a: 1%: 0,1060. 
5%: 0,089. 

1% 

A 

B 

BC 

BC 

BC 

se 

BC 

BC 

C 

-
:: 

.:: 

C 

entre si ao ní-
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Tabela 34 - Diâmetro das colônias, colônia +halo e ín 

dice enzimático dos recombinantes, paren

tais e colônias dicarióticas obtidos a 

partir de TYSUVS rib ade2 +TW4UV7 leul argl . (Os 

valores dados em em, constituem média de 

3 repetições). 

l.ItIlIA(;!::::, DIl\METRO DAS lHl\ME'rRO DAS !NDlcr; 
COLONIAS (d) ClJl.ONIAS + HALO (D) I::NZlMÁTICU 

l",u* 3,u3 J ,43 1,132 

clr',J* 3,67 3,86 1.u55 

dJ."'J I",u ol1C:* 4,03 4,40 1,0~1 

di',} léU L"l!J* 4,17 4,74 1,137 

rlb "de acy * 0,90 1,68 1,870 

tlt- "de J~'.l* 1,04 1,87 l,tlOo 

tÜ ... aJ" 1 t~ I ... ar,-,* 1,00 1,83 1, tl J5 

pr..;t.:Jt.l:õflC....i 1 2,23 ~,93 1,313 

pr"Qtotrót 1CG.t!. 2,60 3,20 l,Lj4 

lt::u d1"9 (P1 ) 0,97 1,84 1,909 

"lb "de (P
2 

) 4,37 4,84 1,106 

DJ 4,00 4,40 l,O~6 

D44 4,74 5,00 1,055 

* = Recombinantes para as marcas auxotróficas citadas. 

Pl e P2 = Parentais. 

D3 e D44 = Colônias dicarióticas. 

---- "----" ---



Tabela 35 - Análise de varlancia da atividade celulolítica dos 
nantes, parentais e colônias dicarióticas obtidos 
de TY 5UV 8 rih ade2 + TII/ 4 UV 7 leul argl · 

CAUSAS DA G.L. QM VALOR F VARIAçAO 

Linhagens 12 0,3145 19,1524* 

Resíduo 

* = Significativo a 5%; C.V. = Coeficiente de Variação 
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recombi
à partir 

C.V. 

9,624% 

Tabela 36 - Teste de Tukey, para médias de índices enzimáticos, dos re
combinantes, parentais e colônias dicarióticas obtidos a 
partir de TY 5UV 8 rib ade2 + TW 4 UV 7 leul argl · 

LI:\P .... D.,GL~5 ~tt.:)l.r...: :)'-~ 1:-: 

rib ade (F 2 : 1 , ~'-,~ .. a p.. 

rib ade la .. arç* 1.835 a h 

rib ade leu * 1,80E a p.. 

rib ade arg* 1,537 ab AB 

protocrófico2 1,313 bc BC 

leu arg (Pl) 1,234 bc BC 

arg leu rib* 1,137 c BC 

leu* 1,132 c BC 

prototrófico1 
1,106 c BC 

D3 1,096 c BC 

arg leu ade* 1,091 c BC 

arg* 1,055 c C 

D44 1,055 c C 

* =Recombinantes para as marcas auxotróficas citadas; Pl e P2 = Pnren

tais; D3 e D44 : Colônias dicarióticas. 

Médias seguidas por letras distintas sao diferentes entre si ao ní

vel de significância indicado. 

DMS a: 1% = 0,4535 

5% = 0,3807 

---- - ----------- --------- ---- ------ --------
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A análise de variância, Tabela 27,mostra que 

há diferenças significativas entre as colônias, originadas 

do heterocário TW4UV 7 leu l arg l +TGUV7 nic 3 met 3 . Os recom

binantes arg nic met e arg nic apresentaram Indices enzi-

miticos superiores a 1 e 5% de significância. No entanto, 

somente a atividade da colônia dicariótica D23 foi signifi-

cativamente diferente a 5%, em relação às demais colônias 

analisadas. 

Entre as colônias recombinantes obtidas do 

heterocário TGUV
7 

arg l rib +TYSUV
S 

leu lis e os parentais 

não se observou diferenças quanto à atividade celulolItica. 

(Tabela 30). 

Pela análise da Tabela 32,observou-se dife-

renças significativas de atividade, entre as colônias anali 

sadas, obtidas do heterocário TYSLNS rib arg +TI1J4UV7 leu tio. No 

entanto, pode-se observar (Tabela 33) que o parental 

ribo arg foi significativamente superior em relação as de-

mais colônias. 

Quanto as colônias provenientes do hetero-

- . carlO TY UV rib 
5 S ade 2 + TW 4 UV 7 leul observou-se que 

também há diferenças significativas entre elas. O parental 

ribo ade e os recombinantes ribo ade leu arg e ribo ade leu 

apresentaram maiores valores médios de atividade celuloliti 
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ca. Estes recombinantes que apresentaram m~dias de fndices 

enzimáticos iguais ao parental compacto rib ade tamb~m aprese~ 

taram crescimento reduzido. Como discutido anteriormente, a re

lação de tamanho de colônia e atividade <2 llZimática parece envol

ver mecanismos complexos. Desta forma, um maior número de re

combinantes devem ser analisados quanto ã atividé,lde celulolíti

ca, com vistas ã obtenção de colônias com produtividade enzimá

tica aumentada. Em MpeJtgiliU1. fÚge/t foram obtidos co lônias de 

cresc imen to lento apresentando valores altos de unidade ácida, embo 

ra nenhuma correlação entre esses valores e produção ácida to

tal foi observada (SILVA & AZEVEDO, 1978). 

4.8. Protoplastos de T. p~eudokoningii 

4.8.1. Obtenção e regeneraçao de protoplastos 

A Tabela 37 apresenta os resultados referen-

tes a obtenção e regeneraçao de protoplastos da linhagem 

selvagem e mutantes de T. p~eudokoningii. 

Comparando-se as linhagens ensaiadas,pode-se obser 

var uma grande variação nas percentagens de regeneração. LAURIU\ et 

alii (1985) tamb~m observaram diferenças na obtenção e regellera

ção de protoplastos entre mutantes de T. !te~ei. Os autores a tri

bufram estes resultados ã diferenças morfológicas entre as 

amostras. Em PevúcJ.iLéwn pinophil.wn (BROWN et alii~ 1986) e em M. 

ani~opliae (BAGALHI, 1987 e VALADARES, 1989) resultados se

melhantes foram obtidos. 
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Tabela 37 - Número de protoplastos obtidos e frequência de 

regeneraçãq da linhagem selvagem de T. p.óeudo-

kOI1~l1gLt e alguns mutantes,em (NH)f)zS04 O,6M. 

LINHAGEM Número de protop1astos (m1-1 ) Percentagem de 
regeneração 

Selvagem (S2) 3,28 X 107 12,24 

TGUV -7 20 9,24 X 106 0,47 . 

TGUV7 - 37 8,48 X 106 14,26 

'IW4UV7 - 30 3,44 X 105 5,81 

TW4UV7 - 29 1,32 X 107 14,48 

TY5UV8 - 24 2,25 X 107 4,45 

TY SUV8 - 22 2,84 X 106 0,00 

TY5UV8 - 28 5,36 X 106 0,00 
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As varlaçoes nas frequências de regeneraçao, 

devem estar relacionadas ã alterações estruturais decorren

tes da protoplastização. 

ciente para a obtenção e regeneração de protoplastos de T. 

p.óeudokon.in.gii, o que condiz com o observado por MELO & 

HEALE (1989). Tal estabilizador também foi efetivo para 

T. ttee.óei (BENITEZ et aZii~ 1975 e PICATAGGIO et aZii" 1983). 

Após a coloração de protoplastos da linha

gem selvagem (S2)' como descrito no ítem 3.14.2., observou-se 

a ocorrência de uni, bi, tri, tetra e pOlinucleados,sen 

do a maioria uni e binucleados (Tabela 38). Resultados se 

melhantes foram obtidos por LAURILA et aZii (1985) em T. 

Tabela 38 - Frequência de numero de núcleos em protoplastos 

da linhagem selvagem de Tttichodettma p.óeudoko

n.in.gii varo Rifai. 

NGmero de nGcleos/protoplastos (%) 
LINHAGEM 

1 2 3 4 > 4 

Selvagem 34 41 19 3 3 



.118. 

Segundo NECAS & SVOBODA (1985), a heteroge-

neidade no número de núcleos, em protoplastos de fungos ml 

celiais, pode ocorrer devido a uma distribuição desigual do 

conteúdo citoplasmático em uma região da hifa ou res:.lltar 

da liberação de protoplastos em diferentes partes da hifa. 

4.8.2. Fusão de protoplastos 

Protoplastos dos mutantes 1l1J4UV7-30 e TGUV 7 -37 

foram fusionados com PEG, como descrito no ítem 3.15. Os 

possíveis produtos de fusão foram semeados em MC + (NH 4 ) 2S04, 

MM + (NH 4 ) 2S04 e MM + (NH 4 ) 2S04 com complementação combinada 

das marcas auxotróficas dos parentais. A Tabela 39 mostra 

as frequências de colônias obtidas nos diferentes meios se-

letivos. 

Tabela 39 - Frequência de colônias obtidas de T!A[4UV7 leu
l 

arg
l 

+ 

TGUV7 nic 3 met s ' via fusão de protoplastos, em 

diferentes meios seletivos. 

MEIOS SELETIVOS FREQU~NCIAS DE COLCNIAS (XlO-1 ) 

MMl 

MM + leu + nic 

MM + leu + met 

MM + arg + nic 4,57 

MM -I- arg + met 3,63 



Estas frequ~ncias comparadas as 
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obtidas 

a partir de heterocários resultantes de anastomose de 

hifas (Tabela 16), foram aproximadamente 1000 vezes sup~ 

rlores. Es te re S1) 1 t ado indi ca wna maior efici~ncia na o b ten

ção de recombinantes, via fusão de protoplastos em rela-

ção a arras tomo se de hi fas . 

As colônias crescidas em MM + (NH 4 ) 2 S04 apr~ 

sentaram coloração verde e conídios binucleados, da mes 

ma forma que o observado para colônias obtidas em MM, a 

partir de heterocário. Estas colônias crescidas em Me + 0,5 ]..lg 

de benlate apresentaram setores, dos quais 15 foram analisa 

dos geneticamente. A Tabela 40 apresenta as frequências 

dos produtos recombinantes obtidos. Todos os setores recom 

binantes eram verdes, 

(Figura 7). 

a exceção do setor branco leu arg met 

Pela análise da Tabela 40 pode-se obser

var uma maior frequência de colônias recombinantes em 

relação a colônias do tipo parental, comparativamente as 

frequências obtidas por anastomose 

2 O) • 

de hifas (Tabela 

Procedendo-se a análise genética de 101 colô 

nias, obtidas diretamente dos produtos de fusão, nos dife 
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Tabela 40 - Frequências de produtos recombinantes obtidos 

de TW 4 UV 7 leu l arg l +TGUV 7 nic 3 mft3' via fu

sao de protoplastos, d partir de colônias pro

totrôficas. 

Heterocário 

'IW4UV7 leul arg1 

+ 

TGUV7 nic 3met3 

Produtos 

Recornbinantes 

met 

arg met 

nic met 

arg nic met 

leu arg met 

Frequência 

(%) 

20,00 

20,00 

6,67 

40,00 

13,34 
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Figura 7 - COlônia prototrófica, resultante do cruzampnto 

TW4UV 7 leu1 arg 1 +TGUV7 nic 3 met 3 , via fusão de 

protoplasto, emitindo setor recombinante branco. 
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rentes meios seletivos, pode-se observar uma baixa frequên

cia de tipos parentais (Tabela 41). Tais resultados suge

rem a ocorrência de alta frequência de recombinação mitóti

ca. 

A Tabela 42 apresenta as frequências de pro

dutos recombinantes, nos meios seletivos. Comparando-se 

as frequências obtidas através de heterocário(Tabela 22) 

pode-se observar uma maior varlaçao de tipos recombinan 

tes nesta via de cruzamento. Talvez, a obtenção de re 

combinantes esteja relacionada com a metodologia utili

zada, pelo menos para as marcas envolvidas. Para resul 

tados mais conclusivos, outros cruzamentos devem ser rea

lizados. 

A malor frequência de recombinantes, ã par

tir de colônias prototróficas e dos meios seletivos, em 

relação a colônias dos tipos parentais, obtida através de 

fusão de protoplastos, indica uma maior eficiência desta 

via para cruzamento, pelo menos no que se refere aos mu

tantes utilizados. Os resultados mostram a import~ncia de 

se utilizar meios seletivos, com marcas combinadas dos pa

rentais, para a recuperação de recombinantes, pois a ins 

tabilidade observada Vla heterocário, parameiose, foi veri 

ficada também Vla fusão de protoplastos. 
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Tabela 41 - Frequências de produtos recornbinantes, obtidos 

no cruzamento de T\A14 UV 7 leul argl + TG~ 7 nic3 rnet3, vi a 

fusão de protop1astos. 

NÚ.tvlERO DE 
COLCNIAS ANALISADAS 

101 

MARCAS 
GENÉ'l'ICAS 

rnet 

arg rnet 

leu rnet 

nic rnet 

prototróficos 

NÚ.tvlERO 
OBSERVADO 

80 

2 

1 

7 

11 

FRE Qut;NC Il\ 
(%) 

79/20 

1/98 

0/99 

6,93 

10/89 



Tabela 42 - Frequência de 'produtos recombinantes obtidos no cruzamento de TW4UV7 leulargl +TGUV7 nic3Jl1et 3 , 

via fusão de protoplastos, em diferentes meios seletivos. 

MARCAS 
GENÉTICAS 

met 

arg met 

leu met 

nic met 

prototróficos 

MEIOS 

MM + leu + nic MM + leu + met 

69,23 84,61 

3 / 84 

11,53 

30 / 76 

SELETIVOS 

MM + arg + ni'.:! 

88,46 

3 /84 

7 1 69 

MM + arg + met 

73,91 

4,34 

17,39 

4 / 34 

f-J 
N 
.p. 
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Heteroc~rios e recombinantes de T. ~ee~ei fo 

ram também obtidos através de fusão de protoplastos (PICA-

TAGGIO et alii~ 1983; TOYAMA et alii~ 1984 e MURKOVIC et 

alii~ 1987). A formação de heteroc~rios por fusão de pro-

top1asto foi efetiva em casos em que anastomose de hifas 

foi ineficiente (MANCZINGER & FERENCZY, 1985). Segundo es-

tes autores, dip1óides est~veis não foram isolados, devido 

a natureza transitória do estado dip1óide nesta - . especle, 

o que condiz com o observado para T. p~eudokoningii, em am-

bas vias de cruzamento. No entanto, OGAWA et alii (1987) e 

OGAWA et alii (1989) obtiveram dip1óides heterozigotos, a 

partir de hibridização intraespecífica, de mutantes morfo1~ 

gicos, em T. ~ee~ei. Segundo esses autores, a presença de 

conídios verdes foi indicativo de formação de dip1óides, os 

quais foram obtidos pelo tratamento do heteroc~rio com can

fora,confirmando a existência do ciclo parassexua1 através 

de fusão de protoplastos. 

4.8.3. Atividade celulolTtica em colônias origina

das de protoplastos regenerados 

A regeneraçao de protop1astos de fungos fila 

mentosos, representa uma ferramenta para estudos citológi-

cos, bioquímicos e genéticos nesses organismos. Segundo 

ISAAC (1985) um dos principais estudos realizados em ter 
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mos de atividade metabólica de protoplastos, é o de síntese 

e secreção de enzimas. No entanto, normalmente, os proto

plastos são utilizados como unidades funcionais, livres de 

parede, e não a partir de colônias regeneradas corno ensaia

do no presente trabalho. 

A atividade celulolítica em cólônias regene

radas de protoplastos foi testada como descrito no ítem 

3.16. A Tabela 43 apresenta as médias de índices enzimáti

cos, em colônias originadas de conídios e protoplastos reg! 

nerados de T. p~~udokoning~i. 

Pode-se observar pela análise de varlancia, 

que a origem das colônias ensaiadas, conídios ou proto

plastos, foi altamente significativa, e que a atividade ce

lulolítica, entre colônias não foi significativa (Tabela 44). 

Teste de Tukey para médias de índice enzimático de colô-

nias originadas de protoplastos e conídios, revelou varia

ção de atividade, com diferença significativa a 5 e 1% (Ta

bela 45). Estes resultados indicam um efeito negativo da 

protoplastização sobre a atividade celulase,pelo menos para 

a linhagem ensaiada. 

Vários sao os fatores que podem estar envol

vidos na alteração da atividade. Segundo NECAS & SVOBODA 

(1985), a formação de protoplastos pode resultar em alte-
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Tabela 43 - índice enzimático para atividade celulolítica 

de colônias originadas de conídios e de pro

toplastos regenerados de T, p~eudo~onlngll, (Os 

dados constituem da m~di~ de 3 repetições), 

COLÓNIAS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

íNDICE ENZIMÁTICO 

COLÓNIAS ORIGINADAS 

DE CONíDIOS 

2,284 

2,282 

2,321 

2,333 

2,244 

2,342 

2,385 

2,344 

2,33í 

COLÓNIAS ORIGINADAS 

DE PROTOPLASTOS 

2,209 

2,146 

2,268 

2,218 

2,154 

2,180 
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Tabela 44 - Análise de varlancia para atividade celulolíti

ca de co16nias de T. Pheudokoningii originadas 

de conídios e protoplastos. 

CAUSAS DA 

VARIAÇÃO G.L. QJI.1 VALOR F C.V. 

COL6NIAS 9 

* ORIGEM 1 44,9685 

COL. x ORI. 9 0,0058 

REsíDUO 40 0,0038 

*Significativo a 5%. 

n.s. = não significativo. 

C.V. = Coeficiente de Variação. 

Tabela 45 - Teste de Tukey para médias de índice enzimático 

de co16nias de T. pheudokoningii originadas de 

conídios e protoplastos. 

ORIGEM DAS COL6NIAS ~DIAS 5% 1% 

Conídios 2,3117 a A 

Protop1astos 2,2042 b B 

Médias seguidas por letras distintas sao diferentes entre 

si ao nível de signific~ncia indicado. 

D.M.S. a: 1% = 0,0433. 

5% = 0,0324. 
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raçoes estruturais ou funcionais, devido a mudanças na ul-

traestrutura e distribuição das organelas de membrana, na 

arquitetura do sistema citoesquelético ou ainda pela perda 

de material peri~lasmitico. Além desses, outros fatores p~ 

dem estar envolvidos, como alterações em sistemas de trans-

porte ou mesmo de regulação, à nível de pare4e. 

BENITEZ et aZii (1975) observaram diferen-
~ . 

ças qUlmlcas e estruturais em paredes regeneradas de proto-

plastos de T. v~~~d~. 

Al terações de atividades enzimiticas em colô-

nias de p. pÚLO ph~.tu..m eM. ai1~.6 o p.t~a~ regeneradas de pro to-

plastos foram relatadas por BROWN et aZii, 1986 e VALADARES, 1989, 

respectivamente. BROWN et aZii (1986) observaram que em 

P. p~110 ph~.tu..m, a protoplastização não alterou a atividade cel ulas e 

extracelular, embora a atividade 6-g1icosidase tenha sido 

aumentada. Ji colônias de linhagens selvagens e mutantes 

de M. al1~.6op.tia~, obtidas a partir de protoplastos regener~ 

dos apresentaram atividades amilolíticas e proteolítica su-

periores em relação a colônias provenientes de conídios 

(VALADARES, 1989). 

Maiores estudos deveriam ser realizados na tenta-

tiva de elucidar as alterações resultantes de protoplastização 

em T. p,s~u.dofwMl1g-Lt, e suas relações com atividade exoenz imi t ica. 
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4.9. Caracterização eletroforetica da linhagem selvagem 

e mutantes de T. p~eudokoningii 

Segundo PACCOLA-MEIRELLES et aZii (1988) sao 

lnumeras as aplicaçôes da eletroforese em gen~tlca. Esta 

técnica constitui o melhor instrumento para estudos sobre a 

variação gen~tica e possibilita a detecção dê diferenças f~ 

notípicas causadas por substituiçôes alélicas de - . um unlCO 

locus. 

A linhagem selvagem e mutantes utilizados 

nos cruzamentos, foram caracterizados eletroforeticamente 

quanto à esterase. Os padrões de bandas de a-esterases,das 

amostras ensaiadas, estão apresentadas na Figura 8. 

Pode-se observar a presença de bandas comuns 

a todas as amostras, embora exista variação nos perfis, com 

diferenças no numero e posição de bandas. Somente o mutan-

te TGUV7-20 apresenta padrão de bandas igual ao da linhagem 

selvagem. Os mutantes TW4UV 7-30, TY
S

UV8 -22, TY
S

UV 8-24 e 

TY SUV8-28 apresentaram um padrão comum. 

Não parece existir uma relação entre marcas 

auxotróficas e padrôes de esterases entre os mutantes anali 

sados, entretanto, pode-se sugerir uma correlação entre a 

coloração de conídios, uma vez que os mutantes auxotrófi-

cos, sem marcas morfológicas para cor, apresentaram padrôes 
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 

Figura S - Padrões de a -esterase em linhagem selvagem e mu

tantes de T. p~eudo~oningii. 1- Linhagem selva

gem; 2- Mutante TGUV 7-37; 3- Mutante TGUV 7-20; 

4- Mutante TW4UV 7-29 ; 5- Mutante TW 4UV 7-30; 6- ~ 

tante TY SUV S-22 ; 7- Mutante TY SUV S-24 e 8- Mutan 

te TY SUV S-2S . 
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de bandas semelhantes ao da linhagem selvagem. 

Utilizando-se desta técnica, PACCOLA-jviElRELLES 

(1988) e VALADARES (1989) observaram uma grande varlaçao nos 

padrões eletroforéticos para esterase de alguns recombinan

tes de B. ba~~iana e M. ani~opliae, respectivamente, confir 

mando o estado aneuplóide destes materiais. 
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5. CONCLUSOES 

Pelos resultados obtidos no presente trabalho 

pode-se concluir que: 

- Colônias prototróficas, obtidas dos heter~ 

cários, mantêm um estado dicariótico, sendo que a obtenção 

de recombinantes a partir dessas colônias e nos meios sele-

tivos sugere a ocorrência de paras sexual idade e paramelose 

~ -nesta especle; 

- A setorização de recombinantes, obtidos nos 

meios seletivos e de setores originados de colônias proto-

tróficas, indica a ocorrência de aneuploidias; 

- A técnica de fusão de protoplastos se mos 

trou eficiente na obtenção de recombinantes em relação a 

anastomose de hifas; 

- !ndices enzimáticos de atividade celulolíti-

ca foram diretamente proporcionais ao maior ou menor grau 

de compactação das colônias, sendo que os mutantes mono e 

duplo auxotróficos apresentaram atividade celulolítica sup~ 

rior a linhagem selvagem e ao mutante QM94l4; 
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- Colônias da linhagem selvagem originadas 

de protoplastos regenerados, apresentaram médias de ativida 

de celulolítica inferiores ã de colônias originadas de coní 

dios, ~os!rand8 um efeito negativo da protoplastização na 

atividade enzimática; , 

- Padrões eletroforéticos para a-esterase, 

da linhagem selvagens e mutantes, permitiram sugerir uma 

relação de perfis de bandas com coloração de conÍdios. 
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