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GENETICA E PRODUÇAO DE EXOENZIMAS EM LINHAGENS DE M~hi~um 
a~opliae varo a~optiae (METSCH.) SOROKIN 

RESUMO 

AUTOR: Ma4ia Cié~~a Co~de~~o Vaiada~eh 

ORIENTADOR: Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo 

o presente trabalho foi conduzido com o obj~ 

tivo de se estudar a produção semi-quantitativa de exoenzi-

mas em linhagens selvagens, mutantes, bem como em recombi 

nantes prototr6ficos, possíveis dip16ides, segregantes e re 

combinantes, obtidos via ciclo parassexual. 

A caracterização das linhagens selvagens e 

mutantes, quanto à produção de amilase e protease mostrou 

que os mutantes estudados apresentam atividades efetivamen

te superiores às linhagens selvagens das quais se originaram. 

Observou-se que a ausência de fonte alternativa de carbono 

em meio para atividade amilolítica modifica a resposta das 

linhagens. Para atividade proteolítica, meio contendo lei-

te em pó desnatado apresentou-se efetivo na detecção da va

riabilidade das linhagens. Já as linhagens avaliadas para 

produção de lipase não apresentaram atividade extracelular, 

em meio contendo Tween-20. Mutantes lipase positivos, obti 

dos por irradiação com ultra-violeta, por sua vez, mostra

ram-se instáveis quanto à atividade lipolítica. 

Conídios obtidos de heterocário e semeados 
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em meios para detecção de parameiose mostraram que a recom

binação mitótica ocorre. Cruzamento de mutantes da linha

gem E6 apresentou recombinantes prototróficos estáveis e in~ 

táveis, tendo-se observado possível aneuploidia ou diploidia 

nos recombinantes instáveis pela emissão de setores em segr~ 

gantes e pelos padrões de bandas de a-esterase. Heterocários 

entre linhagens distintas (E6 e Eg),permitiram que se obser

vasse somente recombinantes híbridos, demonstrando ser maior 

a instabilidade do estado diplóide obtido entre diferentes 

linhagens do que entre linhagens da mesma origem. 

Comparando-se os valores médios de atividade 

amilolítica, observou-se que somente os recombinantes proto

tróficos estáveis provenientes do heterocário entre mutantes 

da linhagem E6 foram superiores aos mutantes parentais. 

Quanto a atividade proteolítica dos produtos 

do heterocário entre mutantes da mesma linhagem E6' observou-se 

que os recombinantes prototróficos estáveis e instáveis, bem 

como os segregantes diferem da média dos parentais apresen

tando valores médios de atividade inferiores i média doa p~ 

rentais. Também os recombinantes híbridos, provenientes do 

heterocário entre mutantes das linhagens E6 e Eg, apresenta

ram valores médios de atividades amilolíticas e proteolíticas 

inferiores à média dos parentais. 
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Colônias de linhagens selvagens e mutantes, 

provenientes de protoplastos regenerados, apresentaram ati

vidades amilolítica e proteolítica, em média, superiores às 

atividades observadas em conídios. Observou-se assim que a 

protoplastização altera a produção de amilases e proteases. 
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THE GENETICS ANO PROOUCTION OF EXOENZYMES IN SOME STRAINS OF Me~hizium 
a~opiiae varo a~optiae (METSCH.) SOROKIN 

SUMMARY 

AUTHOR: Ma~a Clé~~a Co~de~~o Valada~eé 

ADVISER: Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo 

This work was carried out aiming to study the 

serni-quantitative oroduction of exoenzymes in wild and rnutant 

strains and in prototrophic recombinants possible diploids, 

segregants and recombinants obtained through paras sexual cicIe. 

It was shown that rnutants were effectively 

better producer .af amylase and protease than the wild strains 

that gave origin to them. The absence of an alternative 

carbon source in media for testing amylolytic activity 

modified the performances of the strains. 

Culture medium containing skimmed powder milk 

was efficient in detecting variability among strains 

concerning to proteolytic activity. For lipase production 

no extracellular activity was detected among the strains in 

medium containing Tween-20. It was shown as well that UV 

lipase positive mutants were unstable for lipolytic activity. 

Conidia obtained from heterokaryon and plated 

in media for detection of parameiosis showed that mitotic 

recombination occurs in relatively high frequencies. Crossings 
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between mutants from E6 strain resulted in stable and unstable 

prototroohic recombinants. Aneuploids or diploids might be 

suggested among those unstable prototrophic recombinants due 

to the emission of sectors in segregant colonies and their 

alpha-esterase electrophoretic pattern. 

Heterocaryon between strains (E 6 and Eg) showed 

only hybrid recombinants and i t demonstrated a higher instability 

in dinloids obtained between different strains. 

IA7hen the average values of the amylolytic a::ti vi ty 

were comnared it was shown that only the stable prototrophic 

recombinants from heterocaryon between mutants of strain E6 

were suoerior to the parent mutants. 

The stable and unstable prototrophic recombin.a!l1:s 

and segregants from heterocaryon between mutants of strains E6 

showed lower proteolytic activity when compared to the parent 

strains. Also hybrid recombinants from the heterocaryon between 

mutants of E6 and Eg strains showed lower amylolytic 

proteolytic activities in relation to the parent strains. 

and 

Wild and mutant strains from regenerated 

protoplasts showed in average a higher amylolytic and 

nroteolytic activity than colonies from conidia. Protoplasting 

was seen to alter amylase and protease production by the fungus. 



1. INTRODUÇAO 

o fungo entomopatog~nico Meta~hizium ani~o

ptiae (Metsch.) Sorokin é um Deuteromiceto com amplo poten

cial de utilização no controle de insetos pragas da agricul

tura. No Brasil, o M. ani~optiae vem sendo produzido arte

sanalmente em meios de cultura, a baixo custo. Além de ter 

uma utilização efetiva no controle de Mahana~va po~tieata e 

M. 6imb~iotata, pragas da cana-de-açúcar na região Nordeste 

do Brasil (ALVES, 1986), também apresenta-se bastante pro

missor para controlar espécies de cigarrinhas que atacam pa~ 

tagens,principalmente Veoi~ 6tavopieta, V. ineompleta e zã

tia ent~e~iana. 

A efici~ncia do fungo em causar mortalidade 

em insetos, se relaciona dentre outras características 

ã produção de toxinas e exoenzimas. As amilases, proteases, 

lipases e quitinases são as principais exoenzimas envolvi

das no processo de penetração da cutícula de insetos a qual 

também depende de processos mecânicos. 

Inúmeras linhagens de M. ani~opliae. isoladas 

de diversos insetos, t~m sido amplamente estudadas em rela

ção aos aspectos biológicos mostrando a exist~ncia de grande 

variabilidade natural. Dentre as variedades majo~ e ani

~opliae, a ani~opliae apresenta a~pla variabilidade sendo 
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também mais efetiva em causar patogenia. Tal variedade vem 

sendo bastante estudada geneticamente devido ao amplo pote~ 

cial ainda a ser explorado. 

Mutantes morfológicos, auxotróficos e para 

produção de exoenzimas já foram obtidos e utilizados em es

tudos genéticos. Recombinantes, segregantes e possíveis di 

plóides foram obtidos pelo ciclo parassexual via formação 

de heterocário, ou por fusão de protoplastos. Mecanismos de 

recombinação mitótica e instabilidade de diplóides, descri 

tos em produtos de cruzamento de linhagens de M. an~~opl~ae 

tornaram possível a verificação da ocorrência de paramelo

se. Apesar dos inúmeros estudos genéticos já realizados, 

poucos sao os trabalhos relacionados a aspectos de melhora 

mento para produção de exoenzimas, as quais estão relacio-

nadas ã patogenicidade. 

A produção de exoenzimas, devidamente explo

rada, pode ser de grande importância para estudos de viru 

lência, patogenicidade e aspectos relacionados à espécie-e~ 

pecificidade a hospedeiros. As atividades amilolítica, pr~ 

teolítica e lipolítica, dentre outras, podem ser avaliadas 

em meios sólidos, tornando o processo de seleção de linha 

gens bastante simples. 

Levando-se em conta os aspectos mencionados 

aClma, o presente trabalho visou utilizar técnicas genéti-



.3. 

cas para cruzar linhagens de M. ani~opliae e avaliar a pro-

dução de exoenzimas nos produtos de cruzamento. Objetivou-se 

assim: 

- Estudar a variabilidade de linhagens selva 

gens e mutantes quanto a produção de amila 

ses, proteases e lipases. 

- Cruzar linhagens via ciclo paras sexual e 

observar a ocorrência de parameiose. 

- Determinar a produção semi-quantitativa de 

exoenzimas em possíveis diplóides, segre

gantes e recombinantes, comparando-a a pr~ 

dução média dos parentais. 

- Estudar o efeito da protoplastização nas 

atividades amilolítica e proteolítica, de 

linhagens de M. ani~opliae. 

Selecionar linhagens, a partir de cruzamen 

tos, para futuros ensaios de patogenicida

de. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. O fungo Me~anhizium ani~optiae (Metsch.) Sorokin 

o fungo entomopatogênico MetaJthizium ani~o

ptiae é um Deuteromiceto com amplo potencial de utilização 

no controle de insetos pragas. Tendo sido isolado por 

METSCHNIKOFF em 1879, de um curcu1ionídeo, Ani~optiae au~

~niaQa, foi testado por KRASSILSTCHIK em 1884, quanto a efi 

ciência em controlar insetos, obtendo-se de 55 a 80% de mor 

ta1idade dos mesmos, em pequenas áreas (ALVES, 1986). 

Pertencente à ordem Moni1ia1es e família Mo

ni1 iaceae, o gênero compreende duas variedades, separadas quag 

to ao tamanho dos conídios em variedades ani~optiae e majon 

(TULLOCH, 1976). Estudos realizados por LUNA (1985) mostr~ 

ram que o fungo M_ ani~opliae apresenta grande varlaçao na 

forma e no tamanho de conídios em ambas as variedades,o que 

seria uma característica do genero, uma vez que tal variação 

nao se relaciona com o meio de cultivo. 

Seus conídios geralmente sao uninuc1eados,p~ 

dendo ocorrer um pequeno número de binuc1eados (TINLINE, 1971; 

MESSIAS, 1979; LUNA, 1985 e BAGALHI, 1987; dentre outros). 

M. ani~optiae é um dos patógenos mais comuns 
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encontrados em insetos,sendo que a produção de unidades in

fectivas pode ser feita em meios de baixo custo (AQUINO et 

alii~ 1975 e 1977; DAOUST et alii, 1983; MENDONÇA & COSTA, 

1987; DIEHL-FLEIG et alii~ 1987; dentre outros). utilizan

do-se de metodologias bastante simples. No Brasil, a produ

çao e fejta em condições artesanais, para utilização no con 

trole de pragas de pastagens e da cana de açficar. Segundo 

ALVES (1986) ,em 1982 tal patógeno foi aplicado em cerca de 

85.000 ha,visando ao controle das cigarrinhas da cana.Maha

na~va pObt~eata e Mahana~va 6~mb~~otata (Homopteras : Cerco

pideaes). 

2.2. Patogenicidade e virulência 

Devido ã importância dos fungos como pató

genos de insetos pragas,infimeros estudos vêm sendo realiza 

dos na tentativa de compreender os mecanismos envolvidos na 

patogenia e interaçõesespécie-especificidade.definidas por 

FARGUES & REMAUDIERE (1977) como adaptação recíproca ou afi 

nidades entre microrganismos patogênicos e espécies hospe

deiras. 

Segundo FARGUES (1975), M. an~~opl~ae apre

senta-se como patógeno de 204 espécies de insetos pertence~ 

tes a 43 famílias dentre as ordens Orthoptera, Dermaptera. 

Hemiptera, Lepidoptera, Diptera, Hymenoptera e Coleoptera. 
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A relação patógeno-hospedeiro vem sendo tra

tada com bastante interesse e os mecanismos de interação 

têm merecido destaque. Recentemente muito se tem feito,com 

o intuito de desvendar o processo das doenças de insetos, 

tendo ROBERTS & H.l.Th1BER (1983) descrito o desenvolvimento da doença. 

dividindo-a em 10 (dez) passos. O primeiro deles envolve

ria a ligação de conídios ã cutícula de insetos,para o qual 

os fungos entomopatogênicos aparentemente estariam adapta

dos. Condições de germinação como umidade relativa, macro e 

microclimas e mesmo a presença de inibidores a nível de cu

tícula devem atuar antes do próximo passo,que seria a pene

tração da cutícula do inseto, a qual envolve tanto ativida 

des físicas quanto enzimáticas. O fungo cresce na hemoce

la do inseto, produz toxinas, mata o hospedeiro, invade 

todos os seus orgaos, se exterioriza e produz unidades ln

fectivas, que serão dispersadas. 

Estudos de histopatologia muito têm contri

buído na elucidação dos primeiros passos da patogenia. 

SWEENEY (1975) mostrou o desenvolvimento da infecção em la! 

vas de Cu~ex 6a~~~gan~, causada por Cul~e~nomljee~ elavo~po

~u~, utilizando-se de técnicas histopatológicas auxiliadas 

por microscopia eletrônica, evidenciando uma firme aderên

cia dos esporos ã cutícula do inseto. Esta aderência foi 

confirmada por TRAVLAND (1978) como sendo devido ã formação 
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de apressõrios, em CoelomomyQe~ p~o~opho~ae, os quais se

cretam uma densa substância amorfa e permite a penetração 

do tubo germinativo,através da cutícula de larvas de dípte

ros. Tal fenômeno,descrito em alguns fungos,nem sempre é e

videnciado,como um Con~d~obolu~ ob~QU~U~ (Entomophthoraceae), 

em que a penetração da hifa no inseto ocorre aparentemente 

por meio mecânico e enzimático ,sem uma visível formação de 

apressórios (BREY & LATGE, 1986). Em M. an~~opl~ae(LACEY et 

alii, 1978) a formação de apressório e um intenso crescimen 

to hifal foi encontrado,durante o processo de invasão de C~ 

lex qu~nque6a~Q~en~. Outros estudos histopatológicos vêm sen

do realizados com fungos entopomopatogênicos,mostrando a ocor

rência de perturbações tegumentares nos insetos infectados, 

a ontogenia do processo e principalmente as reações celula

res de defesa contra a infecção (FARGUES & VEY, 1974; THOR

VILSON et alii, 1985; PIAZZA et alii, 1987; GUNNARSSON, 1988 

e LACEY et alii, 1988). FARGUES et alii (1976) estudaram 

a reação hemocitária de coleópteros infectados com M. an~~o 

pl~ae,mostrando a formação de granulomas,o que indica que a 

especificidade pode não estar ligada somente a reaçoes teg~ 

mentares. 

Reações a nível tegumentar, em insetos hos

pedeiros aparecem como intensas melanizações nas regiões i~ 

vadidas (LACEY et aZii,1988). Experimentalmente, KOIDSUMI 
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(1957) evidenciou a barreira tegumentar,restringindo o cres 

cimento de fungos patogênicos, mostrando que tal fato es

tá ligado aos lipídios presentes na cutícula dos insetos. 

ST LEGER et alii (1988) estudando a produção de fenoloxida

se e pigmentos em cutícula de insetos infectados por M. ani 

~opliae, sugeriram que a melanização da cutícula pode ser 

devido à oxidação dos fenóis e ácidos graxos presente nesta. 

A transposição das barreiras físicas e fisio 

lógicas varia quanto ao tempo de penetração, a espécie de 

inseto e mesmo a capacidade do fungo de quebrá-las, sendo que 

o modo como o inseto é infectado é muito importante na rela 

ção de especificidade (FERRON,1978). M. ani~opliae e Beau

ve~ia ba~~iana se desenvolvem na hemolinfa de insetos, mas 

não invadem órgãos sólidos e tecidos (PRASERTPHON & TANAKA, 

1968) ,tendo sido observada a presença de clamidosporos de 

M. ani~apliae na hemolinfa de larvas de Gatt~a mellanella. 

A quebra das membranas tegumentares pode prover nutrientes 

que atuariam como estímulo da germinação de conÍdios na su

perfície do inseto (HUNT et alii3 1984) e, por outro lado, 

pode também estimular reações celulares ativadoras de hemó

citos (GUNNARSSON, 1988). 

No que se refere à patogenicidade, além dos 

aspectos ligados a interação fungo hospedeiro, considera-se 

importante o efeito da dose usada (BLISS, 1980; HANEL, 1981; 



.9. 

PRIOR & ARURA, 1985 e outros) ,assim como o método de aplic~ 

çao e o ciclo da doença (CARRUTHERS et alii, 1985). 

A manutenção da capacidade infectiva do fun

go,cultivado em meios artificiais tem merecido atenção, uma 

vez que a virulência diminui em cultivos laboratoriais su

cessivos. Desta forma ,a passagem do fungo em insetos mos

tra um efeito marcante sobre a virulência (DAOUST & ROBERTS, 

1982; FARGUES & ROBERTS, 1983; SAMSINAKOVA & KALALOVA,1983; 

PRIOR & ARURA, 1985),uma vez que as mudanças de ambiente 

inseto-meio artificial podem implicar em alterações nos me

canismos de indução enzimática,das enzimas envolvidas na p~ 

netração da cutícula dos insetos. 

Viabilidade de formas infectivas,tanto quan

to a virulência, merece ser destacada, considerando que a 

germinação de conídios é parte essencial na patogênese. Al

gumas condições de estocagem,segundo DAOUST et alii(1983) sao 

mais críticas para a viabilidade e virulência~de esporos de 

M. ani~opfiae. do que os substratos sobre os quais são prod~ 

zidos. 

Experimentos com patógenos podem ser feitos 

em laboratório como indicativos de condições de eficiência 

em campo,desde que condições variáveis possam ser controla

das,pois fatores como temperatura, umidade, densidade popu

lacional,alimentação dos insetos e fotoperíodo, dentre ou-
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tros, podem produzir resultados inconsistentes (BURGES & TIIOMPSON, 

1971). Assim, visando ã utilização em campo e, consequent~ 

mente a urna produção comercial ,além da manutenção da viabi

lidade e virulência das unidades infectivas durante a esto

cagem e aplicação, também o efeito da formulação deve ser 

considerado. DAOUST (1983) mostrou que formulações de M. 

an~~apl~ae feitas ã base de óleos,dentre outras,resultam em 

rápido declínio da viabilidade dos esporos. 

A eficiência da utilização em larga escala 

necessita de padronizações ,mesmo a nível de ensaios labora

toriais,o que pode ser feito por comparaçoes de isolados, 

quanto ã patogenicidade sobre espécies variadas de insetos 

(BURGES & THOMPSON, 1967; HANEL, 1981; FARGUES, 1983a; AL

VES, 1986; HALL, 1988 e ROBERTS, 1988). 

2.3. Produção de toxinas e exoenzimas 

2.3.1. Toxinas produzidas por fungos entomopatogênl 

cos 

Fungos entomopatogênicos como M. an~~apl~ae, 

B. ba~~~ana e Nama~aea ~~leY~,dentre outros, produzem com

postos de baixo peso molecular,altamente tóxicos a insetos. 

Mesmo fungos saprofíticos,como os A~pe~g~lla~ produzem me-

tabólitos secundários,os quais apresentam potencial para 



.1I. 

uso como inseticidas (WRIGHT et alii, 1982). Tal potencial 

nao vem sendo muito explorado devido à alta toxidez que es

ses compostos apresentam a mamíferos. 

Desde sua descoberta e devido a eficiência 

em causar mortes de insetos, as toxinas têm sido objeto de 

estudos. Duas destas substâncias tóxicas foram isoladas e 

caracterizadas por KODAIRA (1961) e TAMURA et alii (1964),a 

partir de filtrados de culturas de A~peng~ttu~ ochnaceu~ e 

Oo~pona de~~nuc~on respectivamente. Denominadas destruxi

nas A e B, tais toxinas foram purificadas por cromatografia 

e testadas em larvas de bichos da seda, apresentando uma 

LD 100 (dose letal suficiente para matar 100%) muito baixa 

para ambas (KODAIRA, 1962). 

Segundo ROBERTS (1981) ,as toxinas sao efi

cientes para matar insetos por via oral, contato ou injeção 

na hemocela, e provocam a morte devido a paralisia tetânica 

que observada em insetos intoxicados se manifestam como vi

síveis tremores (ROBERTS,1966a) dentre outros sintomas. 

A elucidação da estrutura de tais compostos, 

bem como os mecanismos responsáveis pela sua liberação a 

partir de esporos ou micélio de fungos como M. an~~opt~ae e 

B. ba~~~ana,são reportados por SUZUKI et alii (1966), KUCERA 

& SAMSINAKOVA (1968), ROBERTS (1969), CRISAN (1971), SUZUKI 

et alii (197l),MURAKOSHI et alii (1978) e KAIJANG & ROBERTS (1986). 
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Em M. ani~opliae,tais metabólitos foram iso-

lados em meios de cultura com fontes orgânicas e 
. ~. 

lnorganlcas 

de nitrogênio (ROBERTS, 1966a) tendo sido detectados tam-

bém em larvas moribundas de Gallenia mellonella e Bombyx m~ 

ni (ROBERTS, 1966b). Estes metabólitos, denominados des-

truxinas, são compostos de seis ciclodepsipeptÍdeos com es-

queleto básico de S alanina, alanina, valina, isoleucina e 

prolina, originadas de um precursor PD (protodestruxina). 

As quatro diferentes destruxinas (A, B, C e D) e as citoca-

lasinas,encontradas em M. ani~opliae são descritas em revi-

são de ROBERTS (1981) ,na qual é salientado o fato de exoen-

zimas serem erroneamente intituladas toxinas. 

2.3.2. Exoenzimas e fungos entomopatogênicos 

Os insetos apresentam uma cutícula que fun-

ciona como barreira entre a célula e o ambiente e como par 

te do exoesqueleto. Inúmeros sao os estudos referentes a 

composição desta cutícula, em várias espécies de insetos. A 

cutícula pode ser dividida em camadas denominadas epicutí

cuIa e procutícula. Quanto ã epicutícula, sua constituição 

básica e lipídica e protéica, nao tendo sido detectada a 

presença de quitina. A procutÍcula, por sua vez, é essen-

cialmente composta de proteínas e quitinas,podendo apresen

tar também lipídeos, pigmentos, materiais inorgânicos e ou-



.13. 

tras pequenas moléculas (ANDERSEN, 1979). 

Atuando como uma barreira complexa e rígida, 

a cutícula dos insetos necessita ser quebrada e/ou digerida 

para permitir a instalação e o desenvolvimento de fungos p~ 

togênicos. Os fungos entomopatogênicos são eficientes em 

transpor tais barreiras, seja por processos mecânicos, enzi 

máticos ou por combinação de ambos (ROBERTS, 1981). Tal po

tencial mecânico/enzimático parece ser a chave mestra de to 

da a patogenia, pois a penetração do fungo na hemocela re

presenta a quebra de integridade física dó inseto e mesmo 

a capacidade deste se desenvolver, usando como alimento a 

matéria orgânica do hospedeiro. 

Estudos histoquímicos das cutículas de inse 

tos (GABRIEL, 1968b), infectados com En~omoph~ho4a C040~, 

mostraram uma correlação positiva entre a atividade 1ipolí

tica e os pontos de penetração do fungo no inseto, indican

do que o :processo não é meramente mecânico. 

Exoenzimas, lipases, proteases, amilases e 

quitinases sao produzidas pelos fungos entomopatogênicos, 

"in vitro", o que facilita o estudo destas e a avaliação da 

correlação entre estas e outras características ·envolvidas 

na virulência. 

GABRIEL (1968), utilizando meios de cultura 

específicos, testou a atividade lipolítica, quitin01ítica e 
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proteolítica de En~omoph~ho~a apieula~a, E. ~hax~e~iana, E. 

vi~ulen~a e E. eo~ona~a, comparando-as às atividades de B. 

ba~~iana e M. ani~opliae. A quitinase, produzida por tais 

fungos, foi considerada como enzima adaptativa, uma vez que 

em presença de fontes alternativas de carbono, a quitina do 

meio não foi degradada. 

Estudando os mecanismos de produção e regul~ 

çao de enzimas quitinolÍticas por M. ani~opliae, ST LEGER et 

a~ii (1986b) mostraram que na verdade a síntese da quitinase 

é regulada pelos produtos de degradação da quitina, através 

de mecanismos de indução-repressão. À repressao foi deter

minada quando do aparecimento de altos níveis de polissaca

rÍdeos no meio, principalmente em formas insolúveis. Suge

rem também uma correlação negativa entre crescimento e pro

dução de quitinase. 

Quanto à atividade lipolÍtica, M. ani~opliae 

apresentou uma relação seletiva quanto aos ácidos graxos,nao 

produzindo lipases para digestão de 61eo de oliva e 61eo de 

côco, os quais são compostos de ácidos oléico e ácido cáprl 

co e caprÍlico, respectivamente (GABRIEL, 1968a). 

Segundo ST LEGER et aZii (1988), a capacida

de de M. ani~opliae utilizar n-alcanos como única fonte de 

carbono revela que este produz lipases, sendo que o contato 
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da hifa do fungo com hidrocarbono insolúvel pode ser um 

pré-requisito. Um período inicial,de alguns dias, antes da 

utilização dos alcanos parece ser necessirio para que o es-

queleto hidrocarbônico seja dissolvido, ou mesmo para uma 

adaptação do fungo, considerando que microrganismo não pa-

recem assimilar alcanos intactos. 

A atividade proteolítica foi detectada em me 

ios de cultura contendo gelatina ou leite em -po desnatado 

(GABRIEL, 1968a), enquanto ~ERSSON et aZii (1984) utiliza~ 

do peptideos sintéticos mostraram que M.> an.i..6opl.i.ae. e B. ba~ 

.6.i.ana apresentam pouca capacidade de hidrolizar ,caseína e ne 

nhuma capacidade de hidrolizar "azacoll". 

Alguns estudos das exoenzimas têm levado ao 

isolamento e purificação destas. A partir de substratos de 

cultura de B. ba.6.6iana (KUCERA, 1984) foram purificadas duas 

frações prote ícas ,em colunas Sefadex, sendo a fração de maior 

peso mOlecular,icida e a de menor peso uma fração bisica. 

Tal complexo proteolítico, erroneamente denominado toxinas. 

apresentou eficiência em matar larvas de G. me..t.e.oneLe..a.. Jiem M. 

ani.6opliae. as proteases apresentam dois componentes com ati 

vidades neutra (protease Pl ) e alcalina (protease P2), prev~ 

lecendo a protease Pl com alta toxidez a G. me.llone.lla e a

tividade coagulante de leite (KUCERA & SAMSINAKOVA, 1980). 
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Estudando a atividade proteolítica, MOHAMED et alii (1984) 

mostraram que em M. ani~opliae a protease produzida "in vi-

tro" apresenta sua atividade m~xima no 4 9 dia de crescimen

to do fungo, possui estabilidade térmica a 40 0 C e ampla to

lerância de pH tendo ótimo a pH 8.0, o que condiz com os re 

sultados de KUCERA & SAMSINAKOVA (1980). 

Quanto ao tipo de cultura, LEOPOLD & SAMSI

NAKOVA (1970) estudaram as exoenzimas produzidas por B. ba~ 

~iana em culturas estacion~ria e submersa, as quais nâo pa-

recem ter efeito diferente na produção de proteases,lipases 

e quitinases. O ótimo da produção de quitinase foi obtido 

em culturas de 4 a 5 dias, com atividade a pH 5.0, tendo si 

do classificada como enzima constitutiva. Protease e lipa

se tiveram um ótimo de produção em culturas de 6 a 7dias de 

crescimento, tendo a protease se mostrado eficiente em de-

- ~ gradar peptona e gelatina, mas nao caselna. 

Na tentativa de elucidar a sucessão cronolo-

gica das enzimas, na penetração da cutícula de insetos, SAM 

SINAKOVA et alii (1971) utilizaram enzimas comerciais e fil 

trados de cultura de B. ba~~iana sobre larvas de Galle~ia 

mellonella. Os resultados obtidos indicaram que as lipases 

e proteases atacam a cutícula antes da quitinase o que foi 

confirmado por ST LEGER et alii (1986a), os quais utilizaram 
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proteases e quitinases purificadas a partir de filtrados de 

meio de cultura de M. ani~oplia~ e testaram sobre cutícula 

de larvas e exúvias. 

A combinação das proteases e quitinases apr~ 

senta um considerável aumento da atividade degradativa de 

cutículas de insetos, quando comparadas com o uso de cada 

exoenzima individualmente (SI LEGER et aLii 3 l986a). BAJAN et 

aLi i (1980) já haviam mostrado que não existia uma correla

ção entre a produção de quitinase por B. ba~~iana e infecção 

à G. m~llon~lla, pois linhagens com alta atividade quitino

lítica apresentavam-se ineficientes,enquanto que linhagens 

com baixa atividade eram muito eficientes. No entanto,SMIIH 

et aLii (1981) encontraram correlação entre atividades pro

teolíticas e quitinolíticas e degradação de cutícula de H~

lio~hi~ z~a. A forte ligação proteína-qui tina da cutícu

la de larvas de H. z~a pode ser rompida sequencialmente pe

las proteases e quitinases de B. ba~~iana, o que pode ser 

demonstrado com a utilização de mutantes deste fungo, para 

produção destas exoenzimas. 

A atividade proteolítica ê bastante discuti

da e sua eficiência na degradação de cutículas pode estar 

ligada aos inibidores de proteases detectados por KUCERA 

(1982), na hemolinfa de larvas de G. m~llanella infectadas 

por M. ani~oplia~. 
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A infecção de larvas é possível nao somente 

pelo aumento da atividade proteolítíca do fungo, mas também 

pela ausência de inibidores como resposta do processo pat~ 

lógico, pois, uma vez isolados e parcialmente purificados, 

tais inibidores atuam sobre as proteases P 1 e P 2 de M. ani

~apliae (KUCERA, 1984). 

HANKIN & ANAGNOSTAKIS (1975) descreveram me

todologias para avaliar a produção de exoenzimas por fungos 

em meios sólidos, a qual é notada pela capacidade de degra

dar substratos e produzir halos visíveis. Assim, amilases, 

proteases, lipases, quitinases e outras exoenzimas podem ser 

avaliadas semiquantitativamente, sendo que o método mos

trou-se adequado para determinar variantes da mesma espécie, 

o que pode facilitar estudos genéticos. 

Utilizando meios sólidos, ROSATO et al.ii(1981) 

avaliaram a atividade exoenzimática de 11 (onze) isoladGs de 

M. ani~apliae, mostrando que, pelos índices amilolítico, pr~ 

teolítico, lipolítico e quitinolítico, é possível obter um 

perfil que se relaciona à origem geográfica das linhagens. 

Isolados de diferentes regiões e diferentes hospedeiros,que 

apresentaram índices enzimáticos similares, poderiam ter t~ 

do uma origem comum, sendo que tais padrões podem ainda ser 

válidos para estudos de dispersão do fungo, a partir de cor 

relação entre a origem geográfica e o padrão exoenzimático 
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de cada linhagem. 

A literatura mostra controvérsias quanto a 

correlação entre produção de exoenzimas por fungos e sua Vl 

rulência à insetos. Tal fato pode estar ligado à diversida 

de de linhagens e às diferentes metodologias e/ou 
~ . 

especles 

de insetos utilizados nos ensaios. SOZA-GOMES & ALVES (1983), 

avaliando a atividade exoenzimática de isolados de M. ani-

~opliae, mostraram que há uma correlação positiva entre atl 

vidades amilolítica e proteolítica e uma correlação negati

va destas em relação à atividade lipolítica. Apesar de nao 

ter sido observada nenhuma correlação entre produção de 

exoenzimas e virulência, as linhagens mais virulentas foram 

as que apresentaram índices de atividade lipolítica mais e-

levados. SMITH et alii (1981) também sugerem que as lipa-

ses sejam necessárias no processo de penetração da cutícu-

la de insetos como H. zea. Segundo SILVA (1985),a virulên

cia de M. ani~opliae a Rhodniu~ p~olixu~ é alterada em fun-

çao de modificações na produção de exoenzimas, produzidas 

por mutações do fungo, mostrando que há uma correlação da 

virulência e atividades amilolítica e lipolítica. Também a-

través do uso de muü,:mtes de M. ani~o pliae, ROBERT & MESSING-

AL-AIDROSS (1985) observaram que mutantes com maior ativida 

de amilolítica apresentavam maior virulência enquanto que as 

alterações nas atividades lipolítica e proteolítica não afe 
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tam a virulência à Cuiex pipien~. 

As relações entre exoenzimas e virulência en 

volvem eventos pouco conhecidos,pois as interações do fungo 

ou suas enzimas com a cutícula dos insetos· sao complexas. 

Segundo ST LEGER et alii (1986a), as enzimas extracelulares 

do fungo M. anihopiiae têm considerável afinidade por cutí

culas. Mecanismos de adsorção da enzima à cutícula parecem 

ser pré-requisitos para a degradação, o que explica a ocor

rência de degradações localizadas. Tal adsorção é inibida 

pelo bloqueio das cargas dos grupos carboxilas da cutículas, 

com detergentes catiônicos, o que comprova a existência de 

mecanismos de ligação eletrostática entre os grupos carrega 

dos positivamente das proteases básicas e os grupos carboxi 

las da cutícula. 

A atuação localizada das enzimas, explicadas 

pelos mecanismos de adsorção, apresentam grande importância, 

uma vez que previne a desidratação prematura do hospediero, 

tornando possível a instalação e o desenvolvimento do pató

geno (ST LEGER et alii~ 1986a). 

2.4. Aspectos geneticos dos fungos entomopatogênicos 

2.4.1. Caracterização de linhagens de M. ani~opiiae 

Inúmeras linhagens do fungo M. a~op{iae têm 
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sido objeto de estudo, visando identificar a variabilidade 

natural ou mesmo a criação de variabilidade, importantes no 

sentido de tornar-se possível detectar interações entre ce! 

tos fatores e aquilatar a estabilidade das linhagens,torna~ 

do possível uma padronização (AZEVEDO & MESSIAS, 1985). 

A existência de uma grande variabilidade na

tural já foi identificada, mediante estudos de diferentes 

características como: crescimento, germinação, morfologia, 

meios de cultivo, tamanho de esporos, número de núcleo por 

esporos, fatores ambientais físicos ou químicos, virulência 

a diversos hospedeiros, padrões eletroforéticos, produção 

de toxinas e exoenzimas dentre outros. 

A variabilidade em fungos imperfeitos pode 

ser devido ao conhecido fenômeno da heterocariose,sendo que 

segundo VEEN (1967} seria necessário estudar culturas mono~ 

póricas, para se reduzir a variabilidade ou mesmo detectá-la. 

Estudos citológicos de diversas linhagens pr~ 

cedentes de diferentes regiões do Brasil, mostraram uma va

riação quanto ao numero de núcleos por conÍdios, estruturas 

reprodutivas, tamanho e morfologia de conídios juntamente 

com uma complexa variação da pigmentação, dentre outras ca

racterísticas citológicas, as quais são bem discutidas por 

LUNA (1985). 
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Perfís biológicos e bioquímicos de isolados 

de M. ani~opliae, SOZA-GOMEZ & ALVES (1983) e ALVES (1985) 

mostram que há uma grande variação entre as linhagens selva 

gens. 

Estudos sorológicos, por sua vez, permitem 

distinguir linhagens de M. an.i~opliae. (FARGUES et alii, 1975) 

e os padrões obtidos por imunoeletroforese podem correspon

der a padrões morfológicos de esporos (FARGUES et alii, 1981). 

DURIEZ-VAUCELLE et alii (1981) mostraram que diferentes pe! 

fís antigênicos de linhagens de M. ani~opliae condizem com 

as diferentes atividades enzimáticas reveladas por eletro

forese e imunoeletroforese. 

Variações quanto aos padrões eletroforéticos 

vem sendo bastante utilizadas para caracterizar linhagens 

selvagens, mutantes e recombinantes, de M. ani~opliae (De 

CONTI et aZii, 1980; ROSATO et aZii, 1981; SILVEIRA,1983; 

SILVA & AZEVEDO, 1983; ST LEGER et aZii, 1986). PACCOLA-MEI

RELLES (1988) mostrou que em B. ba~~iana~ segregantes 

originados por fusão de protoplastos, apresentam bandas de 

esterase não observadas nos mutantes parentais. 

A produção de exoenzimas em meio sólido tam

bém vem sendo utilizada para caracterizar linhagens de M. 

an.i~opliae,procedentes de diversas regiões geográficas e de 
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diversos hospedeiros (ROSATO et alii, 1981; SOZA-GOMEZ & ALVES, 

1983; SILVA, 1985; LEITE, 1984 e outros). 

Segundo AZEVEDO & MESSIAS (1985), apenas com 

a variabilidade natural já demonstrada, poder-se-iam obter 

linhagens melhoradas, se as características vantajosas de 

cada linhagem fossem associadas em um único isolado. 

2.4.2. Obtenção de mutantes de M. ani~opfiae 

As mutações -sao, de modo geral as molas mes-

tras da genética, uma vez que criam variabilidade,cujas mar 

cas facilitam a seleção de recombinantes. 

Os fungos entomopatogênicos, em especial o 

M. ani~opiiae, devido à sua importância como controlador de 

inúmeras pragas da agricultura, têm sido objeto de estudos 

genéticos, os quais visam a criação de variabilidade ou a 

amplificação da variabilidade natural das diversas linha-

gens. 

Muitos mutantes de M. ani~opiiae têm sido iso 

lados, seja com o auxílio de diversos agentes mutagênicos 

(AL-AIDROSS & SEIFERT, 1980; SMITH et aLii, 1981; FRIGO, 1983; 

SILVEIRA, 1984; LUNA, 1985; ROBERT & MESSING-AL-AIDROSS, 1985-; 

MESSIAS et aZii, 1986; BAGALHI, 1986; SILVA, 1986) seja na-

turalmente, pois mutantes espontâneos foram descritos por 
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SAMSINAKOVA & KALALOVA (1983) e AL-AIDROSS & ROBERTS (1978). 

Um mutante espontâneo, selecionado a partir 

de cultura monospórica de linhagem selvagem de M. a~oplia~. 

se mostrou mais virulento ã larvas de mosquitos que o pa-

rental (AL-AIDROSS & ROBERTS, 1978). O uso de cultura mo-

nospórica para selecionar mutantes espontâneos mostrou-se 

efetivo também para B. ba~~iana, pois SAMSINAKOVA & KALALO-

VA (1983) selecionaram seis mutantes espontâneos com efei-

to surpreendentemente maior sobre a virulência e patogenici 

dade. 

Quanto as mutações para hipervirulência, es

tas parecem estar relacionadas ao tempo de germinação dos 

esporos e a produção de conídios, assim como -a capacidade 

de produzir exoenzimas como amilases, proteases e lipases. 

AL-AIDROSS & ROBERTS (1978) descreveram um mutante de M. 

ani~optia~ que apresentava densa esporulação, germinação pre-

coce e aumento na produção de destruxinas, sendo que apre

sentava também hipervirulência. Também mutantes deficien-

tes para degradação de amido se mostram eficientes em pene-

trar larvas de mosquito, germinar e esporular mais rapida-

mente e produzir mais toxinas que a linhagem selvagem (AL-

AIDROSS & SEIFERT, 1980), sendo caracterizados como hipervi 

rulentos. A fonte de proteínas pode estar relacionada a 

germinação e à esporulação, sendo que mutantes protease ne-
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gativos variam quanto ao crescimento, o que nao esti re1a-

cionado ã virulência. ROBERT & MESSING-AL-AIDROSS (1985) 

também encontraram relação entre mutantes para atividadearni 

101itica e hipervirulência, o que não foi detectado para as 

atividades lipolítica e proteolitica. Utilizando mutação e 

reversão para produção de exoenzimas, SILVA (1985) mostrou 

que mutantes amilase e lipase negativos apresentam menor vi 

rulência que os parentais, sendo que a reversão das mutações 

restabelece também a virulência. 

Dentre os mutantes de M. anihopliae, ressal-

-ta-se o grande numero de mutantes para auxotrofia, os quais 

são fundamentais para os estudos' de recombinação (FRlGO,'1983; 

SILVEIRA & AZEVEDO, 1984; LUNA, 1985; MESSIAS et aZii~ 1986 

e BAGALHI, 1987). O agente mutagênico mais comumente utili 

zado é a luz ultra-violeta e a técnica de enriquecimenw por 

filtração, descrita por SILVEIRA & AZEVEDO (1984)aumenta de 

23 a 61 vezes o número de mutantes selecionados. 

Nem todos os efeitos de urna mutação causada 

por luz ultra-violeta são conhecidos e as mudanças morfoló

gicas e/ou nutricionais observadas podem envolver virios lo 

ci ou um único, envolvendo também efeitos plelotrôpicos. Se 

gundo MESSIAS et aZii (1986), a redução da virulência de mu 

tantes auxotróficos e a restauração desta no diplóide obtido 

do cruzamente destes mutantes, podem estar associados a re-
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dução ou perda de atividade enzimática nos mutantes que no 

dip1óide serIa restabe1ecida. 

2 . 4 . 3. C i c 1 o p a r a s s e x u a 1 e p a r a m e i o. s e em M. atú.6 o pliae. 

Segundo AZEVEDO (1972), para o estudo genéti 

co de qualquer organismo, há necessidade de se existir mutan-

tes que difiram do selvagem e também que o organismo apre-

sente um sistema de recombinação. 

Fungos imperfeitos como M. a~i~opliae.,não a-

presentam ciclo sexual, sendo que o processo de recombina-

ção genética ocorre como uma alternativa de sexo ou ciclo 

parassexual, descritos neste fungo por MESSIAS (1979), MES

SIAS & AZEVEDO (1980) e simultaneamente por AL-AIDROSS (1980). 

PONTECORVO (1953) descreve o ciclo parassexual pela forma 

ção de heterocário, dada pelas anastomose de hifas com -nu-

c1eos diferentes, fusão de núcleos, ocorrência de permuta 

mitótica e haploidização. 

Também em M. a~i~opliae. o ciclo paras sexual 

é importante porque permite a obtenção de dip1óides estáveis e 

recombinantes (MESSIAS, 1979) além de estudos de mapeamento de 

genes (MESSIAS & AZEVEDO,1980; BERGERON & MESSING-AL-AIDROSS, 

1982; MAGOON & MESSING-AL-AIDROSS, 1986; LUNA, 1985) e até 

mesmo estudos de dominância e recessividade. 
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Os diplóides obtidos via ciclo parassexual 

podem ser diferenciados dos haplóides, mediante medidas de 

diâmetros de conÍdios e núcleos, alterações morfológicas,e~ 

tabilidade das colonias em presença de benlate e mesmo pela 

quantificação do DNA de conÍdios (MESSIAS & AZEVEDO, 1980; 

SILVEIRA, 1983; MAGOON & MESSING-AL-AIDROSS, 1984; LUNA & 

AZEVEDO, 1985; BAGALHI, 1988). ° diâmetro de conÍdios hapló! 

des e diplóides diferem significativamente (~~GOON & MES

SING-AL-AIDROSS, 1984), enquanto LUNA & AZEVEDO (1985) mos

tram um maior volume nuclear nos possíveis diplóides compa

rados aos parentais. SILVEIRA (1983) mostrou que,pela qua~ 

tificação de DNA de conÍdios, é possível confirmar o esta 

do diplóide de colônias que não setorizam em presença de ben 

late, o que difere do observado por BAGALHI (1987). 

Cruzamentos entre algumas linhagens nao se 

mostram efetivos, uma vez que não há formação de heterocá

rios (SILVEIRA, 1983; BAGALHI, 1987). Tal fato deve estar 

ligado a incompatibilidade de paredes entre as linhagens; 

entretanto, esta característica deve ser associada ao tipo 

de mutante, pois LUNA (1985) obteve heterocários entre as 

mesmas linhagens utilizadas por SILVEIRA (1983) e BAGALHI 

(1987) . 

AI terna ti va a nao formação de heterocário, 

possivelmente pela incompatibilidade a nível de parede, é a 
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fusão de protoplastos. Assim a digestão da parede com en

zimas líticas e posterior fusão dos protoplastos,mostrou-se 

efetiva na obtenção de produtos recombinantes entre linha 

gens que não formam heterocário (SILVEIRA, 1983). Outros tra 

balhos envolvendo fusão de protoplastos têm sido realizados 

(FRIGO, 1983; BAGALHI, 1987). A utilização da técnica do 

"doador morto", na qual urna das linhagens é inativada (mor 

ta), mostrou-se eficiente para obtenção de diplóides e se

gregantes entre diferentes linhagens (FRIGO, 1983). 

A instabilidade de núcleos diplóides hetero 

zigotos, que anresentam uma alta taxa de recombinação e ha

oloidização nas hifas heterocarióticas, foi estudada em As-

pergillus niger por BONATELLI Jr. et alii (1983), que prop~ 

seram o termo parameiose para designar o fenômeno. Em M.ani 

sopliae, a ocorrência da parameiose foi relatada por BAGA -

LHI (1987), sendo que SILVEIRA & AZEVEDO (1987) se baseiam 

neste fenômeno para discutir a alta instabilidade de prod~ 

tos de fusão intra e interlinhagens deste fungo. 

2.4.4. Aspectos do melhoramento genético de linha 
gens de M. ani~opLiae 

Apesar de se conhecer muitos dos aspectos g~ 

néticos 1 igados à recombinação de 1 inhagens de M. aY/Á...6opu..a.e, 

poucos são os trabalhos que visam ao melhoramento aplicado 
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a capacidade de matar insetos. 

Recentemente, alguns experimentos têm sido 

realizados, tentando-se relacionar recombinantes e diplói 

des obtidos por heterocariose ou fusão de protoplasto~ com 

patogenlcidade. GARCIA et aZ-ii (1985) mostraram que mutantes e di

plóides, da linhagem Eq de M. aniéoptiae, não são mais efe

tivos em causar mortalidade a Ce~a~i~ié eapi~a~a do que a 

linhagem selvagem. Já VALADARES et 'aZ-ii (1985) mostraram 

que diplóides eram mais efetivos que os parentais em cau

sar mortalidade ã Neza~a vi~iduta e Spodop~ena 6nugipenda, 

mas nao a Veoié 6tavopie~a. 

Diplóides obtidos por RIBA et aZii (1985) mo~ 

traram virulências aproximadamente iguais as linhagens sel

vagens, e os segregantes auxotróficos obtidos dos heterocâ

rios mostram virulência igual aos parentais mutantes envol

vidos no cruzamento. 

MESSIAS et aZ-ii (1986), estudando dois mu

tantes e um diplóide da linhagem selvagem E9' mostraram que 

os mutantes têm sua virulência reduzida em relação ao seI 

vagem, enquanto que o diplóide restaura a virulência. Tam

bém BAGALHI (1987) encontrou relação entre deficiência auxo 

trófica e virulência, sendo esta restabelecida em recombi 

nantes prototróficos. 
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Formação de compostos pela mistura de dife

rentes recombinantes híbridos, para aplicação em insetos, 

pode ser um método eficiente na obtenção de urna linhagem 

melhorada para o efetivo controle de insetos (BAGALHI, 1987). 
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3. MATERIAL E MtTODOS 

3.1. Linhagens utilizadas 

As linhagens de Metarhizium anisopZiae varo 

an~~opl~ae utilizadas neste trabalho, pertencem à coleção 

do Laboratório de Genética de Microrganismos, ESALQ/USP e 

estão abaixo relacionadas. 

Linhagem Fenótipos* Observações 

selvagem 1 

vio met bio 2 

ylo pir lis 2 

selvagem 1 

ylo leu rib 3 

ylo leu ade 3 

selvagem 4 

Observações: 

.1- Linhagens selvagens, procedentes do Estado do Espírito 

Santo e isolados de Deois flavopicta -'(Homoptera: Cercop!. 

dae) . 

. 2- Mutantes obtidos por SILVEIRA (1983) . 

. 3- Mutantes obtidos por BAGALHI (1987). 

. 4-

* -

Linhagem selvagem, procedente do CENARGEN/EMBRAPA . 
Isolada originalmente do Estado do Espírito Santo I 
reisolada de ZúZia entreriana (Homoptera: Cercopi
dae) e novamente reisolada de Spodoptera frugiper
da -'(Lepidoptera) . 

ade, bio, leu, lis, met, pir, rib designam respectivamente 
requisitos nutricionais para adenina, biotina, leucina, li 
sina, metionina, piridoxina e riboflavina. -

vio e ylo des~gnam coloração violeta e amarela, em oposi -
çao a coloraçao selvagem (verde). 
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3.2. Meios de cultura e soluções utilizadas 

3.2.1. Meio Mínimo Sólido (PONTECORVO et aUi, 1953) 

NaNO 3 • · · · 6.0 g 

KHzP04 · · · 1,5 g 

KC1. . · · · 0,5 g 

MgS04.7HzO · · · · · 0,5 g 

FeS04. · · . . · 0,001 g 

ZnS04. · · · · · 0/~01 g 

Glicose. · · · · 10,0 g 

Ágar . · 15,0 g 

HzO (destilada). · · · · 1000,00 m1 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4% 

3.2.2. Meio Completo Sólido (PONTECORVO et alii~ 

1953, modi fi cado por AZEVEDO & COSTA, 1973) 

Meio Mínimo acrescido de: 

Extrato de levedura. . 

Peptona. . . . . . . . 

Caseína hidrolizada. . 

Solução de vitaminas 

0,5 g 

2,0 g 

1,5 g 

1,0 m1 

pH ajustado para 6,8 com NaOH 4% 

3.2.3. Meio Completo LíqUido (PONTECORVO et alii~ 

1953, modi fi cado por AZEVEDO & COSTA, 1973) 

Preparado segundo o ítem 3.2.2., nao sendo 

adicionado ágar. 
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3.2.4. Meio Mlnimo mais 2% de Meio Completo e Meio 
Mlnimo mais 4% de Meio Completo 

Ao meio mínimo foram acrescidos 2% e 4% de 

meio completo (v/v). Tubos de ensaio contendo 2,5 ml de 

melo mínimo mais 2% de MC e MM mais 4% de MC foram autocla~ 

vados, e mantidos em refrigerador. 

3.2.5. Meio Mlnimo 2x concentrado 

Preparado segundo o ítem 3.2.1. tendo a qua~ 

tidade de cada componente dobrada, exceto a água. 

3.2.6. Meio Completo 2x concentrado 

Preparado segundo o ítem 3.2.2. tendo a qua~ 

tidade de cada componente dobrada, exceto a água. 

3.2.7. Meio Completo mais KCl 

Preparado segundo o ítem 3.2.6. sendo que o 

mesmo foi diluído na proporção 1:1, no momento do uso, com 

KCl 1,4 M em tampão fosfato pH 5,8. 
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3.2.8. Meio Minimo mais KCl 

Preparado segundo o ítem 3.2.5., sendo dilui 

do na proporção de 1:1, no momento do uso, com KCI 1,4 M em 

tampão fosfato pH 5,8. 

3.2.9. Meio para atividade lipolitica (HANKIN & 
ANAGNOSTAKIS, 1975) 

Peptona. · · · · · 10,0 g 
NaCI · · · · · · · 5,0 g 
CaCl · · . · · 0,1 g 
Ágar · · · . · · · · 20,0 g 
H2 0 (destilada). · · 1000,00 ml 

pH ajustado para 6,0 com NaOH 4% 

Tween-20 (esterilizado) .... 1% (no momento 
do uso). 

3.2.10. Meio para atividade amilolitica 

3 . 2 . 1 O . 1. M e i o M i n i mo (s e 9 u n d o o 1 tem 3. 2. 1 . ) , 

acrescido de 0,2% de amido soluvel 
(REAGEM, P.A.). 

3.2.10.2. Meio M1nimo sem glucose (segundo 
o item 3.2.1., exceto a glucose), 
acrescido de 0,2% de amido solu
vel (REAGEM, P.A.). 
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3.2.11. Meio para atividade proteol1tica (COHEN, 
1972b) 

Meio Mínimo (segundo ítem 3.2.1.) tendo sido 

subtraído o NaN0 3 e acrescido como fonte de nitrogênio 1% 

de solução de leite em pó desnatado (10% p/v), marca MOLI-

co - NESTLI:. 

3.2.12. Solução de vitaminas 

Ác ido nicotínico . . . . . . . .. 100 mg 

Ácido p~aminobenzóico . . . . 10 mg 

Tiamina. . . . 

Biotina . . 

Piridoxina ... 

Riboflavina . 

50 mg 

0,2 mg 

50 mg 

. 100 mg 

H2 0 destilada e esterilizada ... 100 ml 

A solução foi aquecida em banho-maria por 15 

minutos, resfriou-se, adicionou-se clorofórmio e manteve-se 

em refrigerador, em frasco escuro. 

3.2.13. Suplementos adicionados ao Meio Minimo 

Prepararam-se soluções estoques, segundo con 

centrações (Tabela a seguir), em água destilada esteri1i-

zada. Após aquecimento em banho-maria por 15 minutos,os es 



toques foram mantidos em refrigerador. 

Solução estoque 
(100 ml H2 O) 

Leucina 1,0 g 
Lisina 1,0 g 

Metionina 1,0 g 

Riboflavina 10,0 mg 

Biotina 2,0 mg 

Piridoxina 5, O mg 
Adenina 0,5 g 

3.2.14. Solução salina (0,9%) 

Cloreto de sódio. 

H2 0 (destilada) 
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Quantidade usada pa 
ra placa de cultura 

(20 ml de meio) 

0,1 ml 

0,1 ml 
0,1 ml 
0,1 ml 
0,1 ml 

0,1 ml 
0,1 ml 

9,0 g 

1000,0 ml 

Foram colocados 10 ml por frasco com tampa 

rosqueável. A solução foi autoclavada por 20 min a 120 0 C e 

mantida em refrigerador. 

3.2.15. Solução de Tween-80 

Colocou-se 0,1 ml de Tween-80 em 99,9 ml de 

H20 destilada. Distribuiu-se em tubos de ensaio (2,5 ml/tu

bo), tampou-se f autoclavou-se e manteve-se em r:~ frigerador. 



3.2.16. Solução de NaOH 4% 

NaOH. . 4 g 

HzO (destilada) ..... 100 ml 

3.2.17. Solução de iodo ressublimado 

Iodo ressublimado. 

Álcool absoluto .. 

3.2.18. Solução de leite em po 

1,0 g 

. 100,0 ml 
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Pesou-se 10 g de leite em pó, homogenizou-se 

em 100 ml de H20 destilada e esterilizada. Aqueceu-se em ba 

nho-maria por 10 mino 

3.2.19. solução de Benlate -[metil(butil-carbono)- 2-

benzimedazole carbamat~ (HASTIE, 1970) 

Dissolveu-se 100 mg de benomyl em 1 ml de 

acetona. Acrescentou-se 10 ml de H20 destilada e aqueceu-se 

em banho-maria por 10 minutos. Manteve-se em refrigerador. 

3.2.20. Solução de Cloroneb (l,4-dicloro- dimitoxil 

benzeno) 

Dissolveu-se 100 mg de cloroneb em 10 ml de 

H20 destilada e esterilizada. A solução foi mantida em re

frigerador. 



3.2.21. Tampão fosfato pH 5.8 (0,2 M) 

Solução A: 

NaH 2P0 4.2 H20 ... 

H2 O dest ilada. . 

Solução B: 

Na2HP04.2 H2 0. 
H20 destilada. 

31,2 g 

. 1000,0 ml 

35,6 g 

. 1000,0 ml 
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Soluções A e B foram mantidas em refrigera

dor. Para o preparo do tampão, no momento do uso ,misturou-se 

920 ml de sol. A com 80 ml de sol. B. 

3.2.22. Tampão MCllvaine1s,pH 5.8 

Solução de ácido cítrico: 21,0 g em 1000 ml 
de H20 destilada. 

Solução de Na2HP04.H20: 
de H2 0 destilada. 

32,0 g em 1000 ml 

Misturou-se l84,25ml da solução de ,ácido ci 

trico e 315,75 rol da solução de Na2HP04 oH20. 

3.2.23. solução de KCl 1,4 M, pH 5.8 

Dissolveu-se 104,38 g de KCl em 500 ml de so 

1 ução A (i tem 3. 2 • 21.) I com agi tação e aqueci.rrento. Corrigiu-se 

o pH Para 5.8 can solução B (item 3.2.21.). Completou-se o vo-
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lume para 100 ml, com tampão fosfato pH 5.8. Autoclavou-se 

por 20 minutos a 120 0 C e manteve-se o estoque em refrigera

dor. 

3.2.24. Solução de KCl 0,7 M, pH 5,8 

Diluiu-se 1:1 a solução de KCl 1,4 M 

3.2.23), com tampão fosfato pH 5.8. 

(ítem 

3.2.25. Solução de (NH4)2S04 1,2 M modificada por 

FURLANETO (1987) (Comunicação pessoal) 

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

volume do tampão Mcllvaine's (ítem 3.2.22.). Ajustou-se o 

pH para 5.8 com a solução de Na 2HP04 e completou-se o volu

me para 1000 ml com o referido tampão. 

Diluiu-se na proporçao de 1:1 a solução 

(NH4)2S04 1,2 M em tampão Mcllvaine1s pH 5.8. 

3.2.27. Solução de enzimas líticas para produção de 

protoolastos (HA..f>1LIN et aZii .. ~ 1981) 

Em 1,0 ml de KCl 0,7 M (segundo ítem 3.2.24), 

adicionou-se 5,0 ml de enzima lítica sendo 2,5 mg de "celu

lase CP" e 2,5 mg de Novozyn 234. 



.40. 

3.2.28. Sol LÇão de ?olietilenoglicol (PEG) 30% 

Sol LÇão A: CaC1 2 ·2H2O ....... 14,7 g 

Água destilada ... 1000,00 ml 

Sol u;:ão B: Glicina .......... 35,5 g 

Água destilada ... 1000,00 ml 

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

sol u:;:ão B, aj usto u-se o :-;H para 8. O com NaOH 4% e adicio -

no u-se PEG6000 na concentração de 30%. As sol uções foram 

a utocla vadas e mantidas em re frigerador. 

3.2.29. Reagentes usados para eletro forese em gel 

de poliacri lamida (PACCOLA-MEIRELLES ét aUi, 

1988) 

3.2.29.1. Solução estoque de Acrilamida 

Acri lamida ........... 75 g 

Bis-acrilamida ........ 2 g 

H2 0 destilada ........ 250 ml 

Filtrou-se a solução e manteve-se em refri-

gerador. 

3.2.29.2. Tampão do gel separador pH 8.9 

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

H20 destilada ........ 60,0 ml 

Ajustou-se o pH para 8.9 com HCl IN. 

Completou-se o volume para ~OO ml, com H
2

0 

destilada. 

, , 
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A solução foi filtrada e mantida a tempera-

tura ambiente. 

3.2.29.3. Tampão do gel empilhador oH 6.8 

Tris-base ............ 7,475 ml 

H20 destilada ......... 60,00 ml 

Ajustou-se o pH para 6.8 com HeI lN e com-

nletou-se o volume para 100 ml, com H
2

0 destilada. 

3.2.29.4. Tampão do tanque - pH 8.9 

Tris-base 6,32 g 

Glicina ............. 3,99 g 

H20 destilada ...... 100,00 ml 

Ajustou-se o pH para 8.9 com glicina, compl~ 

tou-se o volume para 1000 ml, com H20 destilada e manteve -

se em refrigerador. 

3.2.29.5. Gel separador a 10% 

Tampão do gel separador 

(ítem 3.2.29.2 .•....... 1,5 ml 

Acrilamida (ítem 3.2.29.1) 5,0 rol 

!\gua destilada .. ...•..... 8, 4 ml 

Perssulfato de amSnia (10%) 0,113 ml 

TEMED .................. O f O 05 ml 



3.2.29.6. Gel empilhador a 4% 

3.2.29.7. 

Tampão do gel empilha 
dor (ítem 3.2.29.3 .. ~ 

Acrilamida (ítem 3.2.29.1) 

Água destilada .... 

Persulfato de amônio(lO%) 

TEMED. • . . . . • • • 

Tampão da amostra 

Glicerol. 

Tampão do gel empilh~ 
dor. · . . 
Azul de bromofenol. . 

0,75 

1,00 

5,70 
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ml 

ml 

ml 

0,056 ml 

0,0075 ml 

5,0 ml 

2,5 ml 
2,5 mg 

Comoletou-se o volume oara 25 ml, com H20 des 

o 
tilada e manteve-se estocada a -2 C. 

3.2.29.8. Solução corante para esterase 

( SHA~~ & PRASAO, 1970). 

3.2.29.8.1. Estoques 

A- a,-naftil acetato. 0,1 g 

Acetona. . . . . . . . 5,0 rol 

H2 0 destilada · . 5,0 rol 

B- B-naftil acetato. 0,1 g 

Acetona. . . . . 5,0 rol 

H 2 0 destilada · 5,0 rol 



3.2.30. 
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3.2.29.8.2. Corante 

Fast Blue RR" . . .. 50,0 mg 

Tris-HCI 0,5 M pH 7.1. 5,0 ml 

a-naftil acetato .. 

B-naftil acetato. 

0,75 ml 

0,75 ml 

H2 0 destilada ..... 43,5 ml 

Solução corante para protelnas 

3.2.30. 1 . Fixador PAGE 

Metanol. . . . . . 22,5 ml 

Ácido acêtico. 5,0 ml 

H2 0 destilada. . 22,5 ml 

3.2.30.2. Corante 

Azul de Comassie C"Bri 
lhant Blue R250"). 50,0 mg 

Fixador PAGE. . . . . . 50,0 ml 

3.2.31. Soluções para citologia 

3.2.31.1. Tampão fosfato 0,125 M,pH 7.0 

Solução A: 

NaH 2 P0 4 • • 

H2 0 destilada. 

Solução B: 

H2 0 destilada ... 

27,8 g 

1000,00 ml 

53,65 g 

1000,00 ml 
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Misturou-se 45 ml da solução A com 55 ml da 

solução B, completou-se o volume para 1000 ml e ajustou- se 

o oH para 7.0 com solução A ou B. 

3.2.31.2. Solução de Giemsa 

Diluiu-se uma parte de giemsa em 66 partes 

de glicerina, a 60oC. Após resfriamento, misturou-se com 66 

partes de metanol e manteve-se à temperatura amibente. 

3.2.31.3. Solução de albumina 50% 

Colocou-se a clara de um ovo em becker esté-

ril e, com tesoura esterilizada, cortou-se a clara por uma 

hora. Filtrou-se, usando papel filtro, e adicionou-se igual 

volume de glicerina. A solução foi mantida em refrigerador. 

3.2.31.4. Solução de HCl lN 

HCl .................... 24,75 ml 

H20 destilada ........... 300,00 ml 

3.2.31.5. Solução de álcool etílico 

Preparadas nas concentrações de 90 e 70% me

diante diluições apropriadas em água destilada. 
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3.2.31.6. Solução de fixação 

utilizou-se 3 volumes de álco&l etílico (ab-

soluto) nara 1 volume de ácido acético glacial. A solução 

foi nrenarada no momento do uso. 

3.2.31.7. Tampão fosfato 0,02 M, pH 5.8 

Diluiu-se solução 3.2.21., na proporçao de 

1:10 em água destilada. 

3.2.32. Preparo de material, esterilização e incuba
çao 

3.2.32.1. Filtros Buchner para filtração de 
micelio 

Foram preparados com os pap~is filtros, 

Whatman n 9 1, em seu interior, envolvidos em papel alumínio 

e autoclavados. 

3.2.32.2. Palitos para transferência de colõ 
nias 

- -Palitos comuns, apos serem fervidos em agua 

por duas vezes, foram colocados para secar. Quando secos,f~ 

ram colocados em frascos com tampas rosqueáveis, autoclava-
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o dos e levados a estufa (170 C) por 4 horas 

3.2.32.3. Esterilização e incubação 

Vidrarias foram lavadas e esterilizadas em 

o forno (170 C) por 4 horas, exceto nos casos em que era ne-

cessária autoclavagem. 

Meios de cultura e soluções foram esterili

zados em autoclave, marca Fabbe, por 20 minutos à 120oC, e~ 

ceto casos de substâncias que sofrem efeito de altas tempe-

raturas e/ou aqueles que não necessitam esterilização. 

A incubação foi feita em incubadora tipoBOD, 

o marca FANEM, com temperatura regulada para 28 C. Em casos de 

incubação com agitação, utilizou-se agitador marca 

o mantendo-se a temperatura de 28 C. 

SUPERHOM, 

Exceções serão descritas nas metodologias e~ 

pecíficas. 

3.3. Caracterização das linhagens 

3.3.1. Avaliação da orodução de exoenzimas 

As exoenzimas, amilase, protease e lipase, 

oroduzidas por M.anisopliae, foram avaliadas semiquantita-

tivamente em meios sólidos. Conídios das diversas linha-
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gens foram coletados em solução de Tween-80, que permite d~ 

sagregaçao dos mesmos. Semearam-se diluições apropriadas 

em placas de meio completo (ítem 3.2.2.), de tal forma a 

se obterem cerca de 30 a SO colônias monospóricas por placa. 

Após 7 (sete) dias de incubação a 28 0 C, as colônias mon~sp§. 

ricas foram transferidas para meios de avaliação das exoen

zimas, com auxílio de palitos estéreis. Para linhagens mu

tantes, com marcas auxotróficas, aos meios para atividades 

amilolÍtica, proteolÍtica e lipolítica foram adicionados os 

respectivos requisitos nutricionais. 

A avaliação da produção de exoenzimas foi 

feita com 5 (cinco) dias de incubação, a 280 C, tendo o índi 

ce enzimático sido estimado pela razão das medidas dos diâ

metros das colônias mais halos pelos diâmetros das colônias. 

o delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, com 3 (três) repetições por colônia e pelo me

nos 10 (dez) colônias por linhagem. 

3.3.1.1. Atividade amilolltica 

A avaliação da atividade amilolítica, ou ca

pacidade de degradar amido, foi feita em meio sólido (ítem 

3.2.10.). Comparou-se a atividade amilolÍtica na presença 

e ausência de fonte alternativa de carbono, glucose, utili 



.48. 

zando-se os meios descritos nos Ítens 3.2.10.1. e 3.2.10.2.,re~ 

pectivamente. 

A medida da atividade foi obtida,mediante co 

10ração da placa de cultura com solução de iodo ressub1íma

do, Ítem 3.2.17., o qual revela halos claros ao redor das 

colônias, correspondentes a área de degradação do amido. 

3.3.1.2. Atividade proteo1itica (COHEN, 1972b, modifi 
cado pela autora). 

Utilizou-se a capacidade de degradação da ca 

seína do leite em po, como única fonte de nitrogênio, para 

se medir a atividade proteolÍtica do fungo. 

Após o período de incubação, em meio para 

atividade (Ítem 3.2.11.), utilizou-se 5 ml por placa,de so

lução de azul de Comassie, Ítem 3.2.30., para revelação. O 

azul de Comassie cora o meio de azul claro, tornando poss! 

vel a visualização do halo transparente ao redor das colô

nias, onde a caseína do leite foi degradada. Descolorante, 

preparado segundo o Ítem 3.2.30.1., foi utilizado quando ne 

cessário, para melhorar a visualização das bordas do halo. 



3.3.1.3. Atividade lipolitica (HANKIN & 

ANAGNOSTAKIS, 1975) 
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Sorbitan monolaurato -aween-20) foi adi-

cionado ao meio preparado segundo o Ítem 3.2.9. ,para obser-

vação da produção de lipase. 

Após 5 (cinco) dias de incubação, as placas 

de cultura foram mantidas em refrigerador (4oC) por 12 ho

ras, para revelação do halo. Cristais de sais de cálcio do 

ácido láurico, liberados pela enzima, torna possível a vi 

sualização de halos ao redor das colônias. 

3.3.2. Avaliação citológica 

3.3.2.1. Coloração de nucleos em conidios 

(TANAKA et aZ-ii~ 1979) 

Utilizaram-se colônias com 15 dias de cres

cimento em meio completo, a 28 oC. Coletaram-se conídios,com 

o auxílio de uma lamÍnula, vertida sobre a colônia,tendo e~ 

ta sido previamente fixada com solução de albumina 5%, pre

parada segundo o Ítem 3.2.31.1. Fixou-se por 30 minutos em 

solução de álcool/ácido acético (Ítem 3.2.31.6.). Lavou-se 

a lamÍnula por duas vezes, sendo a primeira lavagem feita em 

álcool etílico 90% por 5 (cinco) minutos e a segunda em ál

cool etílico 70% por 30 (trinta) minutos. 
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Passou-se três vezes -em agua destilada e 

fez-se uma hidrólise em HCl IN, a 60 0 C por 10 minutos. Para 

retirada do HCI, lavou-se três vezes em água destilada e uma 

vez em tampão, por 5 minutos, o que permite também a reidr~ 

tação. Manteve-se a lamínula por 20 minutos em solução de 

giemsa (ítem 3.2.31.2.) diluída de 1:5 em tampão fosfato. 

Retirou-se o excesso de corante com 3 (três) lavagens em 

tampão 0,2 M, \pH 7. O. Verteu-se a lamínula em lâmina, ret! 

rou-se o excesso de água com papel filtro e observou-se ao 

microscópio. 

3.3.2.2. Contagem do numero de nucleos por 
conidio e mensuração de nucleos 

Para cada linhagem contaram-se 300 (trezen

tos) conídios, sendo que dentre estes consideraram-se os que 

continham um ou mais núcleos. 

A mensuração foi feita com o auxílio de ocu

lar micrométrica, previamente calibrada. Procedeu-se a me

dida de 30 (trinta) núcleos por linhagem. 
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3.3.3. Caracterização para padrões de esterase 
(PACCOLA-MEIRELLES et aZii, 1988) 

3.3.3.1. Cultivo do fungo e extração de pro
telnas 

Conídios das linhagens testadas foram colet~ 

das em solução de Tween-SO e inoculados em frascos erlenmeyers, 

contendo SO ml de meio completo líquido (ítem 3.2.3.). Inc~ 

baram-se os frascos a 2SoC por sete dias. O micélio produ

zido foi coletado em funil Buchner contendo papel filtro,com 

auxílio de bomba de vácuo. Lavou-se o micélio duas vezes, 

para retirada do meio de cultivo, secou-se com papel de fil 

tro e avaliou-se o peso. 

A cada 300 mg de micélio, adicionou-se 1 ml 

de tampão do gel empilhador (ítem 3.2.29.3.) e triturou-se 

em homogeneizador elétrico por S (cinco) minutos, mantendo-se 

as amostras sempre em banho gelo-água. O extrato obtido foi 

conservado em banho gelo-água, em refrigerador,por 12 (d~ 

ze) horas, para completar a extração. Centrifugaram-se as 

amostras por 20 (vinte) minutos a 20000 g, em centrífuga re-

frigerada. 

Os extratos protéicos, sobrenadantes, foram 

transferidos para frascos, vedados e conservados a aproxim~ 

o damente -10 C, em congelador. 
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3.3.3.2. Placas de gel de acrilamida 

As placas foram montàdas em sistema vertical 

- -e vedadas com agar-agua (4%). Preparou-se o gel separador 

a 10% (ítem 3.2.29.5.), vertendo-o na placa com o auxílio 

de seringa de vidro. Completou-se o restante da placa com 

água, para polimerização, após o que a água foi retirada. 

Preparou-se o gel empilhador a 4% (ítem 3.2.29.6.) verten

do-o em seguida, acima do gel separador, também com auxílio 

de seringa. Introduziu-se o pente sobre o gel empilhador 

e conservou-se à temperatura ambiente, para polimerização. 

Polimerizado o gel, retirou-se o pente e o 

espaçador_inferior das placas, limpou-se o ágar-água, fi

xou-se a placa à cuba de corrida e lavaram-se os poços dei-

xados pelo pente, com o tampão de corrida. Vedou-se a su

perfície entre a placa e o tanque superior, com ágar-água e 

preencheu-se o tanque inferior da cuba, com tampão, toman-

do-se o cuidado de eliminar ~olhas. 
~ 

As amostras, preparadas com tampão (ítem 

3.2.29.7.), na proporção 1:1, foram aplicadas nos poços. 

Preencheu-se o tanque superior com tampão (ítem 3.2.29.4.), 

iniciou-se a corrida com 100V, sendo que ao final do gel em 

pilhador, elevou-se a voltagem a 200, mantendo-a até o fi-

nal da corrida. 
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3.3.3.3. Coloração para revelação de estera
se (SHAW & PRASAD, 1970) 

Ao término da corrida, o gel foi retirado da 

placa e colocado em solução corante (ítem 3.2.29.8.) até o 

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

tendo-o em água. 

3.4. Obtenção de mutantes 

Conídios foram coletados em solução de Tween-80. 

Transferiu-se I ml da solução para 9 ml de solução salina. 

Procedeu-se a contagem do número de conídios da solução e 

irradiou-se por 1,5 minutos, para se obter 5% de sobrevivêg 

cia, seguindo dados de BAGALHI (1987). Procederam-se di1ui-

çoes apropriadas e semearam-se em meio completo, de tal for 

ma a se obter de 30 a 50 colônias pOT placa. 

Selecionaram-se mutantes para produção de li 

pase, pela técnica do isolamento total, ou seja,pe10 ensaio 

de todas as colônias obtidas, em meio contendo Tween-20 (ítem 

3.2.9.). 



• S4 . 

3.5. Ciclo parassexual 

3.5.1. Teste de reversão dos mutantes auxotrõficos 

Conídios das linhagens,com marcas auxotrófi

cas, foram coletados em solução de Tween-SO, de tal forma a 

se obter 10 7 conídios/ml. Semeou-se 0,1 ml da solução, em 

placas contendo meio mínimo e incubou-se a 2S o C por 7 dias. 

A avaliação foi feita mediante contagem de colônias que 

cresceram neste melO. 

3.5.2. Obtenção de heterocãrio (MESSIAS & AZEVEDO, 
1980) 

Conídios das duas linhagens, cada qual com 

uma marca morfológica e duas auxotróficas, foram coletados 

com o auxílio de alça de repicagem, e inoculadas em tubos 

contendo 2,5 ml de meio mínimo líquido suplementado com 2 e 

4% de meio completo líquido. Incubaram-se os tubos a 2S oC 

por 10 dias e observou-se a formação de uma película hetero 

cariótica. Dividiu-se esta película em quatro partes, as 

quais foram transferidas para placas de meio mínimo sólido. 

Incubou-se a 2S o C por cerca de 15 dias, para crescimento dos 

heterocários. Coletaram-se conídios dos heterocários, ver-

tendo-se 10 ml de solução salina nas placas de crescimento, 

homogeneizando-os o quanto possível e transferiu-se a sus 
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pensa0 para frascos esterilizados com o auxilio de pipetas. 

3.5.2.1. Obtenção de recombinantes prototrõ

ficos e outros tipos recombinantes 

Suspensão de conídios das colônias heteroca

rióticas, obtidas segundo o item 3.5.2. ,foi semeada,median-

te diluições apropriadas, em meio completo, meio mínimo e 

meio mínimo mais requisitos combinados dos mutantes que 

originaram o heterocário. Incubaram-se as 1 a 2S oC p acas 

por aproximadamente 10 (dez) dias e observou-se o numero 

de colônias crescidas em cada tipo de meio. 

3.5.2.1.1. Avaliação dos recombinantes prot~ 
trõficos 

Colônias provenientes de MM, foram ensaiadas 

quanto a estabilidade. 

Transferiram-se as colônias para MC, MC + 

cloroneb e MC + benlate, nas concentrações de 1,0; 1,5 e 

2,0 ~g/ml de meio. Incubaram-se as placas a 28 0 C por 10 dias 

e observou-se o aparecimento de setores. 

Setores originados de colônias prototróficas 

instáveis foram repicados para placas mestras, com MC, para 

posterior análise genética. 
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o grau de p10idia foi verificado, mediante 

coloração de conídios, crescidos em MC por 15 dias, seguin

do metodologia descrita no ítem 3.3.2. Mediram-se 30 nu

cleos de colônias que setorizaram e de colônias que nao se

torizaram. 

3.5.3. Anãlise genetica de recombinantes e segre

gantes 

Colônias, provenientes de heterocário, cres-

cidas em MC e MM mais requisitos combinados dos paren-

tais, foram transferidas para placas mestras, ~MC, na dis 

posição de 26 pontos (5 x 5 + 1) . 

As colônias oriundas de MC foram repicadas a 

part ir de sua placa mes tra com auxíl io de muI t ialça para MC, 

MM, MM mais requisitos dos parentais e MM contendo três 

dos requisitos dos dois mutantes (parentais), de tal for 

ma a permitir a detecção de marcas recombinantes. 

Recombinantes, produtos de parameiose, sele-

cionados em placas contendo combinações dos requisitos 

dos parentais, foram analisados quanto ã marcas recombinan

teso Repicaram-se as colônias, a partir de cada tipo de 

placa mestra, com o auxílio de mu1tialça, para placas con-

tendo MM mais três dos requisitos dos dois parentais, MC 
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e MM como controle. 

Setores provenientes de colônias recombinan-

tes Drototróficos instáveis isolados segundo o ítem 3.5.2.1.1 

foram também analisados em ulacas contendo MM e MM mais três 

requisito:s, tendo sido o controle feito em placas de Me. 

As avaliações de crescimento foram feitas no 

e 3 9 dias de incubação a 2S oC, e nunca -apos o 

dia, quando o crescimento de prototróficos pode propi-

ciar o sintrofismo. 

o cálculo da frequência de colônias recom 

binantes foi feito baseando-se no -numero de colônias 

de cada tipo recombinante em relação ao total de colõ-

nias analisadas para cada meio seletivo. 

3.6. Estudos de protop1astos de M. an~~opl~ae 

3.6.1. Obtenção e regeneraçao de protoplastos 

Coletaram-se conídios em solução de Tween-SO 

e inoculou-se cada uma das linhagens, em frascos erlenmeyers, 

contendo 50 ml de MC líquido (ítem 3.2.3.). Incubaram-se os 

frascos em agitador, a 150 rpm, por 24 horas, a 28 0 C. 
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o micélio crescido, foi coletado por filtra-

çao em funil de Buchner, previamente esterilizado, e com a~ 

xílio de bomba de vácuo, lavou-se o micélio, por duas vezes, 

com solução de KCl 0,7 M em tampão fosfato 0,2 M, prepara

das segundo o ítem 3.2.20. Transferiu-se o micélio para pl~ 

cas de Petri, de plástico, devidamente pesadas e esterili 

zadas, verificando-se o peso úmido do micélio. 

Cada 50 mg de micélio obtido foi transferi --

do oara frascos esterilizados aos quais foram adicionados 1 

ml de solução de enzimas líticas, oreoaradas no momento do 

uso, segundo o ítem 3.2.27. Incubou-se por 3 horas em agit~ 

o dor com 150 rom, a 28 C. 

Após este tempo, transferiu-se o material pa 

ra tubos cônicos, de centrífuga e centrífugou-se por 20 a 

2S segundos a 400 rpm (ponto 2 - centrífuga Excelsa Baby). Co

letou-se o sobrenadante e centrifugou-se a 2900 rpm (pon-

to 4 - centrífuga Excelsa Baby) por lS minutos. Desprezou-se 

o sobrenadante e ressuspendeu-se o precipitado em 3 ml de 

solução estabilizadora (ítem 3.2.24. ou 3.2.26.). Centrifu-

gou-se novamente por lS minutos e lavou-se os protoplastos 

mais urna vez, para remoção da enzima lítica. Transferiu-se 

a suspensao final para frascos esterilizados. 

A estimativa do numero de protoplastos prod~ 

zidos foi obtida mediante contagem em hematímetro. 
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Para regeneraçao, procederam-se diluições em 

solução estabilizadora, e semearam-se em MC (ítem 3.2.2.} e 

MC mais estabilizadores. Incubaram-se por 72 horas a 28 0 C 

e contaram-se as colônias. 

Calculou-se a freqüência de regeneraçao, ba

seando-se no número de protoplastos obtidos e na diferença 

entre o número de colônias crescidas em l\1( + KCl ou M: + (NH4hS04 

e MC, segundo a fórmula: 

onde: 

% de regeneraçao a - b =--xlOO, c 

a = numero de colônias crescidas em meio com 

pleto com estabilizador osmótico; 

b = número de colúnias crescidas em meio com 

pleto; 

-c = numero de protoplastos da suspensao. 

3.6.2. Fusão de protoplastos 

Misturaram-se quantidades iguais de proto-

plastos das linhagens a serem cruzadas, obtidos segundo o 

ítem 3.6.1. Centrifugou-se a suspensao a 2.900 rpm por 10 

minutos sendo os protoplastos do precipitaêb ressuspendidos em 

1 ml de solução de PEG (ítem 3.2.28.), e incubados a 28 0 C 
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Dor 10 mino Adicionaram-se 10 ml da solução estabilizadora 

(ítem 3.2.24.) e centrifugou-se a 2.900 rpm por 10 minutos. 

Ressuspendeu-se o urecipitado mais uma vez em solução esta-

bilizadora, centrifugou-se, sendo o precipitado finalmente 

coletado em 5 ml de estabilizador. Procederam-se diluições 

apropriadas e colocou-se 0,1 ml em placas de cultura reco-

brindo com fina camada de meio de cultura. 

3.6.3. Obtenção dos produtos de fusão e análise ge

nética 

ü produto de fusão foi semeado em MC, MC + 

KCl, MM + KCl e meio mínimo com marcas combinadas dos 

parentais mais KC1. Avaliaram-se as frequências de recombi-

nantes mediante contagem do número de colônias crescidas em 

cada tipo de meio e procedeu-se à análise genética segundo 

os ítens 3.5.2.1.1. e 3.5.3. 

3.6.4. Coloração de protoplastos (BORGES, 1987) 

Coletou-se o precipitado, obtido na primeira 

centrifugação (ítem 3.6.1.) e espalhou-se em lâminas previ~ 

mente lavadas com água e álcool. Deixou-se secar por 15 mi-

nutos à temoeratura ambiente. Procedeu-se a uma hidrólise 

e~ HeI lN, a 60 0 C por 6 (seis) minutos. Lavou-se em agua 
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corrente para retirada do excesso de micélio aderido à lâmi 

na. Lavou-se uma vez mais em água destilada e procedeu-se 

à coloração com Giemsa, diluída de 1:5 em tampão fosfato 

0,02 M, por 2 (dois) minutos. Lavou-se em água corrente e 

observou-se ao microscópio óptico. 

A estimativa do número de núcleos por pro

toplasto foi obtida mediante contagem de 100 protoplastos 

devidamente separados quanto à quantidade de núcleos, 

3.6.5. Atividade exoenzirnãtica de colônias origina
das de protoplastos regenerados 

Colônias crescidas em MC + KCl foram mantidas 

em incubadora por 7 (sete) dias, sendo então transferidas, 

com o auxílio de palitos esterilizados para meios teste de 

atividades amilolítica (ítem 3.2.10.2.) e proteolitica (ítem 

3.2.11. ) • 

Incubou-se por 5 (cinco) dias a 2S oC e proc~ 

deu-se ã avaliações, segundo ítem 3.3.1. 

o delineamento foi inteiramente casualizado, 

com 3 repetições por colônia. 
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3.7. Anãlises estatisticas 

Os resultados obtidos foram comparados esta

tisticamente atrav~s de testes F, t e Tukey, segundo os de

lineamentos experimentais dos ensaios. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Caracterização de M. anibopliae quanto a produção 
de exoenzirnas 

A variabilidade quanto ã produção de amila-

se, protease e lipase, em linhagens selvagens e 

de M. anibopliae foi estudada a partir de colônias 

nientes de conídios individuais (monospóricas). 

mutantes 

prove-

4.1.1. Atividade arnilolltica das linhagens selvagens 
e rnutantes 

A atividade amilolítica, expressa na forma 

de índice enzimático, foi obtida a partir de colônias das 

linhagens selvagens (E6 e Eg) e mutantes (E6 -7, Eg-19 e 

Eg-20) crescidas em meio para atividade amilolíticaconten

do ou não glicose, estando os resultados representados nas 

Tabelas 1, 3, 5, 8 elO. 

As análises de variâncias, Tabelas 2, 4, 6, 

7, 9 e 11, mostram que não há variabilidade nas linhagens 

quanto ã produção de amilase, a nao ser para o mutante E6 -7 

onde se detectou uma pequena variação para atividade das co 

lônias (Tabela 7). 
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Tabela 1 - Tndice enzimático da linhagem Efi em meio para a
tividade amilolítica com glicosê e sem glicose. 
em três repetições. 

------------------------------- ---------------------------
INOICE ENZIMHTICO 

COLONIHS --------------------------------------------------
COM GLICOSE SEM GLICOSE 

I 11 111 MEOIH I 11 II I MEOIH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1, 15 1 ,14 1,15 1.147 1,50 1,67 1 ,50 1,557 
2 1 ,14 1,23 1 .23 1,200 1,62 1 ,91 1,42 1,650 
3 1,00 1 ,14 1 ,14 1,093 1,58 1,54 1,33 1,483 
4 1,07 1,10 1,08 1,083 1,64 1.80 1,42 1,620 
5 1,36 1 ,14 1 , 13 1,210 1,43 1,62 1,43 1,493 
6 1,25 1 ,31 1,23 1 ,257 1,73 1,54 1,43 1,567 
7 1,17 1 , 1 ti 1,07 1,127 1,46 1,36 1,38 1,400 
8 1,15 1,38 1,25 1,260 1,46 1,55 1,50 1,503 
9 1,33 1 ,14 1 ,00 1,157 1,58 1,58 1,31 1,490 

10 1,20 1,13 1,08 1,137 1,62 1,83 1,42 1,623 
-----------------------------------------------------------

Tabela 2 - Análise de variância da atividade amilolítica na 
linhagem E6 * 

CHU5HS OH 
VHRIHC!=lO 

Colonia 

Meio 

Colonia X Meio 

Residuo 

G.L. 

9 

1 

9 

40 

* = significativo a 5% 
n.s. = n~o significativo 

a.M. 

0,0157 

2,0646 

0,0147 

0,0153 

c.v. = coeficiente de variaç~o 

V!=lLOR F C.V. 

1,0316 n.s. 9,143~ 

134,8836 * 

0,9633 n.s. 
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Tabela 3 - fndice enzimático da linhagem Eg, em meio para 
atividade amilolítica com glicose e sem glicose, 
em três repetições. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDICE ENZIMATICO 

COlONIAS --------------------------------------------------
COM GlICOSE SEM GLICOSE 

I I I III MEDIA I II III MEDIA 
-----------------------------------------------------------

1 1,21 1,55 1,33 1,363 1,25 2.10 1,90 1,750 
2 1.13 1,25 1 f 27 1 ,217 1, 13 1,54 1,67 1,447 
3 1,20 1,36 1,25 1.270 1 .43 1,64 1 ,73 1,600 
4 1,13 1,33 1.25 1,237 1,31 1,80 1,60 1,570 
5 1,33 1,21 1,14 1,227 1,54 1,50 1,33 1.457 
6 1,45 1,07 1 ,21 1,243 1,54 1,14 1,29 1,323 
7 1,25 1,07 1,14 1,153 1,43 1,54 1,33 1,433 
8 1,27 1 ,21 1 ,21 1,230 1,54 1,36 1,33 1,410 
9 1,13 1,07 1 ,17 1,123 1,29 1,20 1 J 80 1,430 

10 1.14 1,08 1,18 1,133 1,43 1,07 1,89 1,463 
-----------------------------------------------------------

Tabela 4 - Análise de var1ancia da atividade amilolítica na 
linhagem Eg' 

CAUSAS DA 
VARHICAO 

Colonia 

Meio 

Colonia X Meio 

Residuo 

G.l. 

9 

1 

9 

40 

* = significativo a 5% 
n.s. = não significativo 

a.M. 

0,0461 

1,0827 

0,0123 

0,0413 

c.v. = coeficiente de variação 

VALOR F C.V. 

1,1251 n.s. 15,001% 

26,2437 * 
0,2975 n.s. 
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Tabela 5 - rndice enzimático da linhagem mutante Eó-7 em 
meio para atividade amilolítica com glicose e sem 
glicose, em três repetições. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDICE ENZ I M/H I CO 

COLONI~S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COM GLICOSE SEM GLlCOSE 

I II III MEDI~ I Il III MEDl~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 1,15 1 ,07 1,09 1 , 103 1,75 1 ,85 1,69 1,763 
2 1,07 1 f 13 1,07 1,090 1,54 1,75 1,75 1,680 
3 1,00 1 ,14 1,07 1,070 1,77 2,00 1 ,85 1,873 
4 1,07 1 ,14 1,08 1,097 1,77 1,69 1,83 1,763 
5 1,07 1 ,14 1 ,21 1,140 1,92 2,00 2,00 1,973 
6 1,13 1 ,21 1,14 1,160 1,92 1,75 1,92 1,863 
7 1,08 1,14 1 ,21 1,143 1,85 1,92 2 ,17 1,980 
8 1,13 1 I 14 1 ,15 1, 140 1,92 1,69 1,92 1,843 
:3 1,15 1,07 1 ,21 1,143 1,75 1,92 1,92 1,863 

10 1,13 1,20 1,15 ',160 1,69 1,92 1,92 1,343 
-----------------------------------------------------------

Tabela 6 - Análise de variância para atividade amilolítica 
na linhagem mutante E6-7. 

---------------------------------------------------------~--
C~US~S D~ 
V~RI~C~O 

Colonia 

Meio 

Colonia X Meio 

Residuo 

G.L. 

1 

40 

* = significativo a 5% 
n.s. = não significativo 

a,M. 

0,0188 

7,7760 

0,0097 

0,0075 

c.v. = coeficiente de variação 

V~LOR F C.V. 

2,4883 n.s. 5,860% 

1027,2206 * 
1,2911 n.s. 
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Tabela 7 - Teste de Tukey para médias de índice enzimático, 
das colônias da linhagem mutante E6-7. 

NUMERO 
COLONHI 

7 
c:: .... 
6 
9 

10 
8 
3 
1 
4 
2 

MEDll=iS DE 
INDICE5 ENZIMl=iTIC05 

1,562 
1,557 
1,512 
1,503 
1,502 
1,492 
1,472 
1,433 
1,430 
1,385 

GRl=iU DE 5IMILl=iRIDI=iDE 
5% 1% 

a ÇI 

a ÇI 

ab I=i 
ab I=i 
ab ÇI 

ab ÇI 

ab I=i 
ab ÇI 

ab A 
b A 

- m é d -i a s s e g u i das p o r l e t: r a s d i s t: i n tas 's ~ o d i f e r e n t e s 
entre si ao nivel de signific~ncia indicado. 

d . m. s. 1 % = O f 1989 
5% = 0,1684 
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Tabela 8 - rndice enzimático da linhagem mutante Eg-19, em 
meio para atividade amilolítica com glicose e sem 
glicose, em três repetições. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INOICE ENZIM~TICO 

COLONI~S --------------------------------------------------
COM GLICOSE SEM GLICOSE 

I II lI! MEDI~ I II III MEDI~ 
-----------------------------------------------------------

1 1,00 1 1 00 1,00 1,000 1,89 1,89 2,00 1,927 
2 1,00 1,00 1,00 1,000 2,33 2, 11 1,79 2,077 
3 1,00 1,00 1,00 1,000 1,88 1,67 2,22 1,923 
4 1,00 1,00 1,00 1,000 1,90 2 ,13 2,11 2,047 
5 1,00 1,00 1,00 1,000 2,00 2,00 2,14 2,047 
6 1,00 1,00 1,00 1,000 2 ,11 2,11 2,13 2.117 
7 1,00 1,00 1,00 1,000 2,23 2,00 2,11 2,113 
8 1,00 1,00 1,00 1,000 2,00 1,78 1,88 1,887 
9 1,00 1,00 1,00 1,000 1,13 1,89 1,89 1,637 

10 1,00 1,00 1,00 1,000 2,00 1,78 1,78 1,853 
-----------------------------------------------------------

Tabela 9 - Análise de variância da atividade amilolítica na 
linhagem mutante Eg-19. 

C~U5~S D~ 
V~RHK~O 

Coloni<l 

Meio 

Colonia X Meio 

Resíduo 

G.L. 

9 

1 

9 

40 

* = significativo a 5\ 
n.s. = não significativo 

O,M. 

0,0333 

13,9009 

0,0333 

0,0206 

c.v. = coeficiente de variação 

V~LOR F C.V. 

1,6222 n.s. 9,686\ 

6".<5,2389 * 
1,6222 n.s. 
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Tabela 10 - fndice enzimático da linha~em mutante Eg-20 em 
meio para atividade amilolltica com glicose e 
sem glicose, em três repetições. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
INDICE ENZ I Mí·H I CO 

COLONI~S --------------------------------------------------
COM GLICOSE SEM GLICOSE 

I II III MEDIQ I II lI! MEDI~ 
-----------------------------------------------------------

1 1,07 1 . 15 1,15 1 , 123 2,18 2,18 1,92 2,093 
2 1,15 1,25 1,25 1 ,217 2.27 2.09 1 .91 2,090 
3 1,08 1,15 1,15 1,127 1 ,91 2,00 1,92 1,943 
4 1,15 1,15 1,07 1, 123 1,62 2/30 1,91 1,943 
5 1 1 15 1,08 1,08 1,103 2,18 2,56 2,30 2,347 
6 1,10 1,18 1,10 1,127 2,11 2, 11 2,09 2,103 
7 1 ,10 1 ,33 1,22 1,217 2,63 2,56 1 ,92 2,370 
8 1,20 1,40 1,33 1,310 2,63 2,33 2,18 2,380 
9 1,33 1,30 1,30 1 ,310 2,56 2 178 2100 2,447 

10 1,15 1,08 1,08 1,103 2,09 2,56 2,70 2,450 
-----------------------------------------------------------

Tabela 11 - Análise de varlancia da atividade amilolíticana 
linhagem mutante Eg-20. 

---------------------------
CQUSQS DQ 
VQRl~CQO 

G.L. 
----------------- ----------------

a.M. VQLOR F C. V. 

------------------------------------ ------------------------
Color'lia 9 

Meio 1 

Colonia X Meio 9 

Residuo 40 
-------------------------

* = significativo a 5\ 
n.s. = não significativo 

0,0774 1,4043 n.s. 13,981\ 

15,2208 276,0139 * 
0,0623 1,1300 n.s. 

0,0551 
---------------------------------

c.v. = coeficiente de variação 
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Observou-se variabilidade somente entre colô 

nias do mutante auxotrófico E6-7 e ainda assim apenas com 

5% de significância. 

A Tabela 12 resume os valores médios obtidos 

para atividade amiloIÍtica de linhagens, er,1 ITEio com e sem Gli

cose, apresentados nas Tabelas 1, 3, 5, 8 e 10. As Tabelas 

13 e 14 apresentam os testes de comparação de médias do Ín

dice enzimático de linhagens, em meio para atividade amilo-

1Ítica com e sem glicose. 

Compararam-se os valores médios de cada meio 

e observaram-se diferenças significativas a 5 e 1% em teste 

de Tukey, tendo o meio sem glicose revelado maiores médias 

de Índice enzimático que o meio com glicose. 

Nas análises realizadas para comparaçao de 

médias.de linhagens quanto ã atividade amilolitica em meios 

com e sem glicose (Tabelas 13 e 14) observou-se que os per

fis enzimáticos das linhagens são diferentes em ·cada tipo 

de meio. Em meio sem glicose as linhagens mutantes Eg -20- I 

Eg-19, E6-7 e E
6

-8 aoresentaram valores médios de atividade 

amilolitica maiores que os narentais selvagens. Já no ::meio 

com glicose as linhagens selvagens não apresentaram diferen 

ças em relação aos mutantes. Na Figura 1 observa-se halos 

de degradação de amido, em meios com e sem glicose. 
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Tabela 12 - índice enzimático de linhagens, mutantes e selva 
gens de M. ani~apiiae em meio para atividade amI 
lolítica. com e sem glicose. 

TIPO DE 

COM 

GLICOSE 

SEM 

GLIcnSE 

E 

E-7 

E 

E-2(1 

1,103 

1 ~ 363 

1~123 

oi ·-ti'-:<; 
i l Li i 

1 ~217 

INDI[:E ENZIMATICO/COLDNI4 (+i 
4 

1,070 1,097 

1,000 

1,270 11237 11227 

1!103 

6 7 

1 r 127 

1 r 243 1:153 11230 

~ "74.? ... 
11,)]. t,} 

i 1C:7 
.;. 1 4 'I .... " 

1! 123 

lC 

1,137 

1,230 1,030 

1 y 177 

E 1,557 i 165õ 11483 11620 1~493 11567 11400 1,503 lt49v 11623 1,539 
l:, 

E-7 1,t73 1,973 ~ ",,, """ 
llõê.,j 1,795 

E-ie v 

E 

E-20 2~C~93 ~1'090 1~943 1~943 ~~347 L:IG,:' ,-!-370 2~3~C; !.'F.itit! Lr4S() 2~217 
ç' 
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Tabela 13 - Teste de Tukey para médias do índice enzimático, 
de linhagens, no meio para atividade amilolíti
ca, com glicose. 

LINHAGEM MEDIAS 5% 1% 

E 1,220 fi. A 
9 

E-20 1,177 ab AB 
9 

E 1,167 ab AB 
6 

E-7 1,125 abc AB 
6 

E-6 1,030 bc AB 
6 

E-19 1,000 c B 
9 

- medias seguidas por letras distintas são diferen~es en~re 
si ao nivel dt': significância indicado 

d.m.s. a 1% = 0,1797 
5% = 0,1516 

Tabela 14 - Teste de Tukey para médias do índice enzimático, 
de linhagens, no meio para atividade amilolíti
ca, sem glicose. 

-----------------------~-----------------------------------
LINHAGEM MEDIAS 5% - 1% 

-----------------------------------------------------------
E-20 2.217 a A 

9 

E-19 - 1,963 b B 
9 

E-7 1,795 c BC 
6 

E-6 1,669 cd CD 
6 

E 1,539 de DE 
6 

E 1.486 e E 
9 

-----------------------------------------------------------
- medias seguidas por letras distintas são diferentes entre 

si ao nivel de significànci~ indicado 

d.m.s. fi. 1% = 0.1797 
5% = 0,1516 . 
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Figura 1 - Halos de degradação de amido em colônias da 

1 inhagem E6' Esquerda : meio com glicose. 

Direita: melO sem glicose. 

Observaram-se que, linhagens que apresentam 

índices en z imáticos iguais a 1 (um) em meio contendo amido 

e glucose, têm índices significativamente diferentes em meio 

contendo somente amido. 

LEITE (1984) comparou atividade amilolítica 

de linhagens de M. an~~opl~ae em concentrações diferentes 

de substrato, mostrando que não há linearidade de resposta. 

ROSATO e t a lii (1981), por sua ve z, ensaiaram - a produção de 
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amilase em 11 (onze) linhagens, observando que 3 (três) des 

tas apresentaram índices iguais a 1 (um), coincidindo com 

os índices obtidos em mutantes amilase negativos (SILVA, 

1985). Tais resultados podem estar relacionados ã presença 

de fontes alternativas de carbono, como extrato de levedura, 

peptona ou mesmo a glucose, as quais afetariam a linearida

de das respostas a concentração de amido, ou ã presença de 

halos, uma vez que o sistema de regulação da produção de a

milase ê do tipo repressivo e indutivo (ROBERT & MESSING-AL-AIDROSS, 

1985). 

Assim, node-se ressaltar que os resultados 

obtidos eI'1 meio contendo somente amido devem expressar rreJhoro 

verdadeiro ryotencial amilolítico das linhagens, bem como a 

variabilidade existentes entre os mutantes e seus respecti-

vos narentais selvagens. 

4.1.2. Atividade proteol1tica das linhagens selva
gens e mutantes de M. anl~opllae 

Colônias monospóricas das linhagens selva-

gens e mutantes de M. anl~opllae foram avaliadas quanto a 

atividade proteolítica em meio contendo leite ou contendo 

gelatina. Em meio contendo gelatina observou-se crescimen

to das colônias sem no entanto se verificar halos de expor-

tação das exoenzimas, ao contrário do que ocorre no meio 
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contendo leite onde visualizou-se halos de degradação os 

quais foram realçados pela coloração com azul de Comassie 

(Figura 2). 

GABRIEL (1968a) observou atividade proteolÍti. 

ca em meios contendo gelatina ou leite em pó sugerindo en

tretanto que este fato não é uma indicação de que os fungos 

entomopatogênicos sejam capazes de utilizarem diferentes ti 

pos de proteínas sendo a atividade enzimática dependente de 

substratos, os quais podem atuar corno indutores ou inibido

res das proteases. 

Assim, o fato de linhagens apresentarem halos 

de degradação em meio com leite e não as apresentarem em 

meio com gelatina, pode estar ligado à capacidade de tais 

linhagens utilizarem estas fontes proteicas. Também deve-se 

ressaltar a presença de fonte alternativa de nitrogênio, 

NaN0 3 no meio contendo gelatina a qual por uma questão de 

economicidade metabólica pode ter sido preferencialmente u

tilizada pelo fungo propiciando crescimento, sem necessi

dade de degradação da gelatina. 

A capacidade de degradar caseÍna ou lei te 

também foi observada por AL-AIDROSS & SEIFERT (1980),em mu

tantes G+ (para degradação de gelatina aumentada) e G- (de

gradação de gelatina diminuída), os quáis apresentavam-se 

respectivamente corno M- (negativos para degradação de lei 
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te) e M+ (positivos para degradação de leite). Também RO-

BERT & MESSING-AL-AIDROSS (1985) observaram que alguns mu-

tantes apresentavam atividade proteolÍtica intensa em meio 

com gelatina e pouca atividade em meio contendo leite, en-

quanto outros a presentavam atividade intensa em meio conten 

do leite e pouca atividade em meio contendo gelatina. 

Figura 2 - Ha los de degradação de caseína, mediante re 

velação com azul de Comassie. 

Os Índices enzimáticos apresentados na Tabe-

la 15 foram analisados estatisticamente, mostrando que nao 

há variabilidade dentro de linhagens. Entretanto entre li-

nhagens detectou-se diferenças significativas,conforme ana-

lises representadas nas Tabelas 16 e 17. 
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Tabela 16 - Análise de variância da atividade proteolítica, 
para linhagens selvagens e mutantes de M. an~
.6 opl~ae. 

------------------------------------------------------------
CAUSAS DA 
VARIACAO 

G.L. Q. M. VALOR F C.V. 

------------------------------------------------------------
Linhagem 5 0,3583 83.5002 * 4,465% 

Residuo 54 0,0042 
------------------------------------------------------------* = significativo a 5% 
C.v. = coeficiente de variação 

Tabela 17 - Teste de Tukey para médias do índice enzimático 
de linhagens em meio para atividade proteolíti
ca, contendo leite. 

LINHAGEM MEDIAS 5% 1% 

E-7 1, 712 a A 
6 

E-20 1.584 b B 
9 

E-8 1.530 b B 
6 

E 1.417 c C 
6 

E-19 1,401 c C 
9 

E 1, 159 d D 
9 

medias seguidas por letras distintas diferem entre si ao 
nivel de significância indicado. 

d.m.s. a 1% = 0,104 
5% = 8.660 
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A variabilidade entre linhagens, quanto a a

tividade proteolítica também foi observada por ROSATO et alii 

(1981), SOZA-GOMEZ & ALVES (1983), SILVA (1985) 

(1984), dentre outros. 

e LEITE 

Observa-se que as linhagens selvagens sao di 

ferentes entre si quanto à média de seus índices enzimáti

cos, sendo que os mutantes auxotróficos apresentam valores 

médios superiores a seus respectivos parentais selvagens. 

Tal fato pode estar relacionado a efeitos pleiotrópicos das 

mutações auxotróficas ou mesmo a desvios metabólicos, rela 

cionados à utilização de nitrogênio. SILVA (1985), estuda~ 

do mutantes e revertentes para atividade proteolítica em 

meio contendo gelatina, não observou qualquer efeito pleio

trópico visível. 

4.1.3. Atividade lipolitica em linhagens de M. 

a.n.i.6opl.-lae 

Algumas linhagens selvagens do fungo M. a.n.-l 

.6opt.-lae foram ensaiadas quanto à atividade lipolítica, em 

meio contendo Tween-20, tendo as mesmas apresentado índi-

ces enzimáticos iguais a 1 (um). Já os mutantes auxotrófi

cos obtidos a partir da linhagem E6' não apresentaram homo

geneidade de atividade lipolítica pois ora produziam halos 
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de precipitação de laurato de cálcio ao redor das colô-

nias, mesmo sem choque térmico e ora não produziam halos, 

mesmo após choque térmico, o qual é responsável pela reve

lação da atividade. 

SOZA-GOMEZ & ALVES (1983) também encontraram 

linhagens que apresentaram índices enzimáticos iguais a 1 

(um) indicando que estas linhagens não mostravam atividade 

lipo1ítica, pelo menos extracelu1armente. LEITE (1984), por 

sua vez, notou que duas das linhagens ensaiadas 

produção de lipase apresentavam um padrão de 

quanto a 

precipitação 

de laurato de cálcio muito diferente, formando uma fina ca

mada de precipitação ao redor das colônias em contraste com 

a precipitação de granulação grossa,comumente observada nes 

te teste. O fato das linhagens selvagens crescerem em meio 

para teste de produção de lipase, sem no entanto revelar ha 

los, na verdade, indicam atividade, pelo menos intracelular 

mente. 

Quanto à mutantes auxotróficos, observou-se 

que colônias monospóricas do mutante E6-7 apresentavam cre~ 

cimento em meio para atividade lipo1ítica sem a adição de 

seus respectivos requisitos nutricionais, nao revelando ha

los de precipitação do laurato de cálcio. Quando ao meio se 

adicionou os requisitos observou-se halos ,os quais variavam 

de colônia para colônia,apresentando valores de índices en-
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zi~áticos ~ue variavam entre 1,0 e 2,0. Também o mutante 

auxotr6fico E6-8 apresentou variaç~o quanto â atividade li

política pois algumas colônias cresciam e produziam halos 

enquanto outras nem mesmo aoresentavam crescimento. Poder-

-se-ia sugerir que as ~utações auxotrôficas apresentassem 

efeitos oleiotróuicos quanto à atividade lipolitica, ou mes 

~o urna instabilidade para a produç~o de lipase ligada à mu

tações a nível de regulaç~o. 

Para o estudo da variabilidade quanto â ati

vidade lipolítica nas linhagens E6 selvagem e E6-7 mutante, 

fora~ analisadas 100 colônias monospóricas t em placas de 

meio teste oara atividade, inoculando-se uma colônia porpl~ 

ca com 3 repetições Dor colônia. Observou-se então que a li 

nhagern selvagem E6 apresentou crescimento homogêneo (2,2 a 

2,5 em de diâmetro) e manteve o índice igual a 1 (um) en

quanto que a linhagem mutante E
6

-7 apresentou grande varia

ç~o, ocorrendo desde n~o crescimento até crescimento e pro

dução de halos, os quais foram reoresentados na forma de ín

dices enzimáticos com valores de 1,5 a 1,6. 

Como diversos autores relacionam a ativida-

de lipolítica ã capacidade de fungos penetrarem a cutícula 

de insetos (GABRIEL, 1968a; SAMSINAKOVA et aZii, 1971;SÕZA"

GO~Z & ALVES, 1983, LEITE, 1984; SILVA, 1985 e ST IEGER et 

alii, 1986; dentre outros) e sugera~ qtle as mudanças na vi-
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rulência dos fungos entomopatogênicos podem estar relaciona 

~as à respostas fenotípicas aos mecanismos de indução enzi

mática (FARGUES & ROBERT, 1983a); avaliou-se a linhagem E6 

selva0em, reisolada de Nezara viridula quanto à variação da 

atividade lipolítica. Observou-se que as colônias monospóri 

cas da linhaqem reisolada de inseto l mantiveram o crescimen 

to homogêneo (2,2 a 2,5 cm de diâmetro) sem atividade extr~ 

celular, mostrando que o fato de matar insetos não produziu 

efeito sobre exportação de lipase ou mesmo causou variação 

quanto a esse caráter. 

Do ponto de vista genetico,para que um orga

nismo seja efetivamente estudado, há necessidade de que ele 

apresente mutantes que sejam diferentes do tipo selvagem o

riginal (AZEVEDO, 1972). Assim irradiou-se a linhagem Eó 

com luz ultra-violeta e selecionou-se mutantes para ativida 

de lipolítica (lip+). Obteve-se I (um) mutante lip+ (com 

produção de halo de precipitação) em 400 colônias analisa

das sendo esta frequência compatível com a obtida por SILVA 

(1985). Ensaiou-se o mutante E6 lip+ para auxotrofia sendo 

este prototrófico. Avaliando-se colônias monospóricas do 

mutante Eó lip+, para atividade lipolítica,observou-se que 

o mesmo era instável pois algumas colônias revelaram halos 

enquanto outras não, o que pode ser observado na Figura 3. 

Segundo BALL (19?5) a diploidia parcial ou total, as dupli

caçoes, as mutações instáveis, os fatores citoplasmáticos e 
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as sequências de inserção podem ser as causas de instabili -

dade genética nos microrganismos, as quais segundo BONATELLI 

JR. (1977) podem estar ligadas ã variações na produção de 

metabólitos, sendo e s tas indesejâveis nos processos aplica-

dos. Assim , as variações de atividades observadas poderiam 

estar ligadas ã algumas das causas citadas. 

figura 3 - Placa à esquerda: colônias monospo
ricas da linhagem selvagem E60l,sem 
a presença de halos de precipitação 
de sais de laurato de cãlcio. 
Placa à direita:colonias monospóri
cas do mutante E6 lip+ apresentando 
2(duas) colonias sem halos visíveis 
e 2(duas) colonias com halos de pre 
cipitação. -
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A instabilidade genética, que frequentemente 

é observada em fungos filamentosos pela visualização de se-

tores (PON~ECORVO & KAFER, 1958) foi também detectada no 

presente trabalho. Observa-se na Fiqura 4, colônias monosp~ 

ricas setorizando em ~eio nara atividade lipolítica. 

Figura 4 - Colônias da linhagem E6 lip+ emitindo 

setores em meio para atividade lipoli 

tica. 

Também ST LEGER et alii (1986), purificando 

exoenZlmas em filtrados de cultura do fungo 

observaram que a lipase produzida é instável, quando extra-

celular, e consequentemente não é possível sua purificação. 

Entretanto, ·com relação ao tipo de meio uti-

lizado para observação da atividade lipolítica,deve-se res-
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saltar o fato de linhagens poderem apresentar respostas di

fer.entes à composição dos ácidos graxos utilizados como fon 

te de lipídios. GABRIEL (1968a) observou que M. anisopliae 

e P.bassiana degradavam glóbulos de lioídios em meio bacto 

-lipase e por outro lado não produziam enzimas capazes de 

degradar Óleo de oliva ou Óleo de côco, sugerindo que esta 

reação seletiva pudesse estar relacionada à presença de di-

ferentes ácidos graxos como ácido oléico, em óleo de oli-

va e ácido cáprico e caprílico em óleo de côco. Assim a ati 

vidade lipolítica em diferentes linhagens poderia estar re

lacionada à espécie-especificidade do fungo ao hospedeiro, 

uma vez que diferentes insetos podem apresentar diferentes 

composições lipídicas. Poderia-se considerar então que a 

inte ração enzima lipolitica e degradação da cutícula envol

veria problemas com a exportação de lipases ou mecanismos de 

regulação tipo indução-repressão. KOIDSUMI (1957) isolou li 
- -

-

pidios da epicuticula de larvas de Bombyx mori, os quais eram 

constituídos basicamente de ácidos cáprico e caprílico a 

apresentavam açao antifúngica, o que poderia sugerir uma sim 

ples incapacidade do fungo degradar esses tipos de lipídios. 

Consequentemente, observa-se que o meio con

tendo Tween-20 pode não ser o mais adequado para avaliação 

da atividade lipolítica, nas linhagens E6 selvagem e mutan -

tes, uma vez que a atividade lioolítica destas linhagens po

de estar relacionada a outros tipos de ácidos graxos. 
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4.2. Teste de reversao 

Os mutantes auxotróficos utilizados no pr~ 

sente trabalho, foram semeados em ~1 (meio mínimo) e obser 

vou-se que a frequência de reversão das marcas foi menor 

que 1 em 107 conídios. Frequências semelhantes foram obti 

das por SILVEIRA (1983) e BAGALHI (1987) para os mesmos mu 

tantes. 

4.3. Ciclo parassexual e parameiose 

4.3.1. Obtenção de heterocário 

Conídios das linhagens mutantes foram inocu 

lados em MM contendo 2 a 4% de MC, observando-se a forma

ção de películas após o 79 dia de incubação, as quais já 

foram observadas por MESSIAS & AZEVEDO (1980) f sendo que 

o ~1 + 4% de Me se mostrou mais efetivo para formação das 

películas heterocarióticas. Transferiu-se as películas pa

ra meio mínimo sólido onde se verificou o crescimento dos 

heterocários. (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Vigor do heterocário entre linhagens de M . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LINH EN5 
UTILIZI=IDI=I5 

VIGOR DO 
HETEROCÇjRIO 

- - - - - - - - - - -" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E VIO mel bia r ~ ,I: - 7 ) 

E r· o 
+ + t + 

E ylo pir l i s tE -8) 
("' " o o 

E vio met bio (E -7) 

6 6 
t +++ 

E ylo teu rib (E -19 ) 
9 9 

E ylo pir lis tE -8) 
6 6 

t +++ 

E ylo leu rib (E -20) 
9 9 

E ylo leu rib (E -19) 
9 9 

+ 
E ylo leu ade CE -20) 

9 9 
-----------------------------------------------------
t++ = heterocario bastante vigoroso 
- = sem formação de pelicula 

- -
Os heterocários E6 -7 + E6-8 (E6 vio met bio +E6 

+ Ea ylo leu-rib 
-" 

e E6 -8 + Eg -20 (E6ylo pir-lis + E9 ylo leu-ade-) a~resentaram 

crescimentos vigorosos produzindo conídios de coloração verde. 

Conforme Figura 5, pode-se notar regiões de intenso crescimento 

também observadas por SILVEIPA (1983) tendo este sugerido uma 

Dossível dioloidia nestas regiões de setorização. 
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Figura 5 - Heterocário obtido no cruzamento E6-7 + E6-8, mos 

trando regiões de setorização. 

A formação de heterocário entre linhagens de dife 

rentes origens foi conseguida também por LUNA (1985) e BAGA-

LHI (1987) via ciclo parassexual, ao contrário de SILVEIRA 

(1983) que só obteve heterocário entre linhagens de origens 

distintas através da fusão de protoplastos. 

Não se verificou for~ação de heterocário entre as 

- -
linhagens E9-l9 + E9-20 (E9 ylo leu rib + Eg ylo leu ade ) 

mas tal fato pode ser explicado, pelas duas linhagens 
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contere~ a marca auxotrófica (leu) o que não permitiu a 

efetiva comolementação. 

4.3.2. Obtenção de recombinantes prototróficos e 

outros tipos de recombinantes 

Conídios coletados das colônias heterocarió-

ticas foram semeados em MC, MM e MM com suplementação com-

binada das marcas auxotróficas dos parentais,sendo as fre

quências de colônias, obtidas em cada tipo de meio, sumari-

zadas na Tabela 19. 

Tabela 19 - Frequências de colônias obtidas a partir de he
terocários em meios seletivos. 

HETEROCARIO 

E -7 t E -8 
6 6 

E -7 + 
6 

E -19 
Q 
'-' 

(t) = valores x 10 

MEIOS 
SELETIVOS 

MM 
MM+met+pir 
MMtmet+lis 
MM+bio+pir 
MMtbiotlis 

MM 
MMtleu+met 

+leutbio 
MM+ribtmet 
MMtrib+bio 

-5 

FRECiUENCIAS DE 
COlONIAS 

28,82 
12,35 
15,76 
12,94 
11 ,29 

0,00 
8,04 ( + ) 

64,30 ( + ) 
0,00 
8,04 ( + ) 
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Pode-se observar que as frequências de colô-

nias obtidas no heterocário E6 -7 + E6-8 foram superiores às 

frequências obtidas no heterocário E6 -7 + E9-19, o que res

salta à facilidade de complementação, em mutantes de uma 

mesma linhagem. BAGALHI (1987) obteve uma maior frequência 

de colônias recombinantes nos meios com dupla suplementação 

o que denota a importância de se utilizar tais meios, uma 

vez que nossibilitam o crescimento de recombinantes auxotró 

ficos, conforme o observado no heterocârio E6 -7 + E9-19 on

de não se obteve colônias em ~~ tendo entretanto se selecio 

nado colônias recombinantes em !Ileios com dupla suplementa -

-çao. 

Colônias oriundas do heterocário E6 -8 + E9 -20 

so crescera!Il em MC não se detectando recombinantes em MM 

com suplementação ou possíveis diplóides em MM, ao contrári 

o do que observou BAGALHI (1987) para o mesmo cruzamento,ten 

do esse no entanto utilizado pontas de hifas. 

4.3.2.1. Obtenção de recombinantes prototró

ficos 

O crescimento de colônias em MM, oriundas de 

heterocário, refletem a ocorrência de recombinantes proto -

tróficos haplóides ou formas de diploidia ou ainda aneuploi 

dia. 

Nos heterocários analisados so se observou 

crescimento de colônias em MM para o cruzamento E
6

-7+E
6
-8. Tais 



.91. 

colônias apresentavam coloração amarela e foram ensaiadas 

quanto a estabilidade em MC, MC + benlate e MC + cloroneb. 

Não se detectou a presença de setores em MC + cloroneb e MC 

contendo 1,0 Vg de benlate ou MC + 2,0 Vg de benlate sendo 

esta concentração inibitória de crescimento, o que se asse

melha ao observado por BAGALHI (1987). Entretanto em MCeMC 

+ 1,5 Vg de benlate observou-se que de 90 colônias ensaia -

das, 28,89% apresentaram setores em ambos os meios ou em p~ 

lo menos um deles. Todos os setores obtidos apresentaram co 

loração verde sendo que, pelo menos os 40 setores analisa -

dos revelaram-se prototróficos. Quando alguns destes seto

res foram mantidos em MC, algumas das colônias apresentaram 

novos setores, conforme pode-se observar na Figura 6, os 

quais também apresentavam-se verdes, mantendo-se prototróf~ 

coso 

No momento fica difícil propor qualquer ex~5 

cação ao fenómeno uma vez que o caráter amarelo é recessivo 

em relação ao fenótipo selvagem verde, como pode ser visto 

pela coloração dos heterocários entre as duas linhagens am~ 

rela e verde. Para ser melhor compreendido haveria necessi

dade de posteriores estudos. 
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Figura 6 - Colônia proveniente de recombinantes prototrófi

co do heterocário E 6-7 + E6-8, produzindo novos 

setores, em MC. 

SILVEIRA (1983) observou a ocorrência de se 

tores, em melO contendo cloroneb, em colônias procedentes 

de MM, enquanto BAGALHI (1987) não observou setores em colô 

nias oriundas de MM sugerindo que estas fossem na verdade 

recombinantes haplóides. LUNA (1985), por sua vez, sugerlu 

que colônias capazes de crescer em MM sem apresentar seto -

res quando transferidas para Me , são diplóides estáveis,pois 

quando se comparou o diâmetro do núcleo destas com seus pa-
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Fentais observou-se diferenças significativas, sendo os pri 

meiros maiores. Três possíveis diplóides foram analisados 

-em comparaçao com as linhagens parentais mutantes e selva-

gens. 

Pela avaliação do número de núcleos por co-

nídio t pela diferença da média de diâmetro dos núcleos de 

possíveis diplõides em relação aos mutantes e selvagens(T~ 

bela 20) f bem como Dela ocorrência de setores pode-se sug~ 

rir que colônias oriundas de ~~~ sejam diplõides estáveis 

(quando não produzem setores) e diplõides instáveis (quan-

do produzem setores) f embora seja difícil explicar o apar~ 

cimento se setores verdes a partir de possíveis diplõides 

aTUare los . 

Tabela 20 - Número de núcleos/conídio e diâmetro médio de 
núcleos em linhagens selvagens, mutantes e em 
possíveis diplõides (D). 

---------------------------------------------------------
LINHAGENS No. DE NUCLEOS/CONIDIO 

1 2 
DIAMETRO {+} 

DE NUCLEO (UM) 
TESTE 

t 
---------------------------------------------------------

D03 (++) 99,,33 0,67 4.39 
D31 (++) ,00 0.00 4,07 
D33 (++) 99.67 0 .. 33 4.14 

, 
_I 

E6 99,00 1,00 3.42 
E9 99.33 0,67 3,18 
E6-7 .67 1>33 3,00 
E6-8 > 67 O. 2.99 
E9-19 ~67 1,33 3.54 
E9-20 98,67 1 ~~ 3.15 I 

..&..,.~V -' 

---------------------------------------------------------
(+) valores medios de 30 
'+~) D03, D31 e D33 - possive diplôides 
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Observa-se que o diâmetro dos núcleos dos 

possíveis diplóides são diferentes quando comparados com os 

das linhagens selvagens e mutantes, a níveis de 5% (testet). 

4.3.2.2. Obtenção de recombinantes e análi

se genética 

Colônias, oriundas de heterocários, crescidas 

em ~c e ~~ mais combinações de requisitos nutricionais dos 

parentais foram analisadas geneticamente quanto à marcas 

auxotróficas. 

A Tabela 21 sumariza os tipos de colônias r~ 

combinantes bem como suas frequências em relação ao 

de colônias analisadas, em cada cruzamento. 

total 

As Tabelas 22 e 23 apresentam as frequências 

de colônias recombinantes, obtidas para cada tipo de meio 

seletivo, nos cruzamentos E
6

-7 + E
9
-19, respectivamente. 

Observou-se em todos os cruzamentos a ocor -

rência de diferentes tipos de recombinantes, os quais apre-

sentam marcas auxotróficas distintas dos parentais. No cru-

zamento E6 -8 + E9-20 as 26 colônias recombinantes, apresen

tadas na Tabela 21, procederam de M: não se detectando colônias re-
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Tabela 21 - Frequência de colônias recombinantes, obtidas 

a partir de heterocários, entre linhagens de 

M. anisovZiae. 

HETERO- No. COLONIRS MRRCRS No. FREOUENCIR 
CRRlO RNRLISRDR5 GENETlCRS OBSERVRDO (\) 

E -7 + E -8 130 p i r 14 10,77 
6 6 l i s 12 9, 

met: 02 -1 -" ! , :J4 

tis bio 02 1 f 

met pir 01 0,77 
met li s Ol 0,77 
bio pir 01 0,77 
lis bio pi!' 05 ':) 

.J , 

l i s met pir 03 2,31 
met: bio pir 01 0,77 
l i s met bib 01 0,77 
l i s met pir bio 07 5, 
prototroficos 56 43,08 
tipos parentais 24 18,46 

t: -7 t E -19 89 bio 02 2,25 '-

6 9 met 01 1,12 
bio rib 01 1,12 
bio leu 05 5,62 
met bio leu 21 23,60 
met bio rib 01 1,12 
met til o rib leu '"''I LI 23,60 
tipos parentais 37 4-1,57 

E -8 t E -20 ade 01 3,85 
6 9 plr 01 3,85 

lis 02 7,69 
leu 02 7,69 
tis leu 01 3,85 
ade l i s 01 3,85 
I . 
' 1 S leu pir 01 3,85 
ade l i s leu 01 3, 
ade leu pir 01 3,85 
tipos parentais 15 C;7 

~. , 
------------------------------------------------------------
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~abela 22 - Frequência de colônias recombinantes, a partir 

do heterocário E6 -7 + E6-8, em diferentes meios 

seletivos. 

t'<'iARCAS 
RECOMBI

NANTES 

MEIOS SELETIVOS 

bfM+met+lis MM+met+pir Ml.'<'i+bio+pir MM+bio+lis Me 
-----------------------------------------------------------------
pir 26,92 3,85 7,69 11.54 3,85 
lis 7,69 23,08 19,23 
met 7,69 
lis bio 3,85 3,85 
met pir 3,85 
met lis 3,85 
bio pir 3,85 
lis bio pir 3,85 ~ AI'. .5,,-,...; 11,54 
lis met pir 3,85 3,85 3,.85 
met bio pir 3,85 
I'::"" .1. ... met bio 3,85 
lis met pir bio 7,69 3,85 15,38 
prototroficos 42,31 46,15 88,46 57,69 26,92 

Tabela 23 - Frequência de colônias recombinantes, a 'partir 

do heterocário E6 -7 + E9-l9, em diferentes meios 
seletivos. 

MARCAS 
RECOMBI

NANTES 

bio 
met 
bio rib 
bio leu 
met bio 
met bio" 
met bio 

leu 
rib 
rib leu 

MEIOS SELETIVOS 

MM+rib+bio MM+leu+met MM+lev+bio MM+rib+met Me 
7,69 

4,55 
3,85 

19,23 
50,00 36,36 

6,67 
15,38 13,64 93,33 
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combinantes em meios seletivos. Pode-se verificar na Tabe 

la 22, que no cruzamento E
6

-7 + E
6

-8 ocorreu uma grande fr~ 

quência de colônias prototróficas em todos os meios seleti

vos. Já no cruzamento E
6

-7 + E
9
-19 observou-se crescimento 

de colônias somente em meios seletivos com marcas combina -

das dos parentais. BAGALHI (1987) também encontrou uma maior 

frequência de colônias nos meios com dupla suplementação de 

requisitos nutricionais, onde se combinou as marcas auxotró 

ficas dos parentais. Tais observações ressaltam a importân

cia de se utilizar meios seletivos para obtenção de recomb~-

nantes, os quais devem apresentar grande instabilidade. A 

não obtenção ~produtos de recombinação entre linhagens po-

de assim estar relacionada ao uso de somente MC e MM 

recuperaçao de colônias, a partir de heterocários. 

para 

A recuperaçao de recombinantes a partir de 

heterocârio sugere que a fase diplóide seja altamente ins-

tável, ocorrendo haploidização ainda no estágio de hifas. 

Este fenômeno, denominado parameiose por BANATELLI JR. et 

alii (1983), foi descrito em vários fungos como Cephalospo

rium acremonium (BALL & HAMLYN, 1982) 1 A. niger (BONATELLI 

JR. et alii, 1983)'. M. anisopliae (SILVEIRA & AZEVEDO, __ 1987 

e BAGFLHI, 1987) e em B. bassiana (PACCOLA-MEIRELLES, 1988) 

o número e os tiDOS de colônias obtidas no 

cruzamento E6 -7 + E
6
-8 indicam que a recornbinação mi tótica ocorre 
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com frequências relativamente altas, entre mutantes da mes

ma linhagem. Mesmo entre linhagens distintas, a recombina -

ção mitótica ocorre, como observado no heterocário E6-7+E
9
-19, 

MESSIAS & AZEVEDO (l980), BERGERON & MESSING

.AL-AIDROSS (1982) e LUNA (1985) sugerem que o número de gr~ 

DOS de ligação em M. anisopliae é pequeno, provalmente em 

torno de 5. Pela análise dos tipos recombinantes obtidos 

a relação com grupos de ligação e . inferências a mapeamen 

to de genes relacionados a estas marcas torna-se 

;:endo que tais estudos deveriam envolver inúmeros 

cruzamentos através do ciclo parassexual. 

difícil 

outros 

A grande frequência de tipos prototróficos, 

obtida no heterocário E
6

-7 + E
6
-8, pode sugerir que estes 

se originaram de permuta mitótica. BAGALHI (1987) também su 

qere permuta mitótica para explicar a presença de recombi -

nantes prototróficos selvagens em MM. SILVEIRA (1983) por 

outro lado observou uma frequência relativamente alta de 

recombinação mitótica ressaltando entretanto a dificuldade 

de se distinguir nos segregantes se houve haploidização/pe~ 

muta mitótica ou permuta mitótica mais haploidização. 
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A ocorrência de tipos recombinantes diferen-

tes do esperado para o n=io seletivo I foi observada, como no 

caso do crescimento de colônias lis met pir bio em MM + met 

+ lis e em ~111.1 + met + Dir (Tabela 22). Tais observações po-

dem ter sido favorecidas pela transferência das colônias re 

combinantes, a partir dos meios seletivos, diretamente para 

placas mestras de Me. A finica explicação possível para tais 

tipos recombinantes seria de que eles sejam produtos de 

aneuploidés. Também pela análise dos padrões de bandas de 

~-esterase apresentadas no ítem 4.6., pode-se observar 

que os recombinantes do heterocário E6 -7 + E6 -8 apresentam 

características de aneuplóides. Entretanto para a confirma-

ção da aneuploidia seriam necessárias novas análises e ob-

servação dos novos produtos de recombinação. 

4.4. Atividades amilolítica e proteolítica em recombina~ 

tes e segreqantes obtidos de heterocários. 

Recombinantes e segregantes procedentes do 

cruzamento E6 -7 + E6-8 e E6 -7 + E9-l9, foram analisados qu~ 

to às atividades amilolítica e proteolítica. As Tabelas 24, 

28 f 31,15 e 40 apresentam os índi02s enzootioos obtidos nos ensaios se~ 
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das de suas respectivas análises estatísticas (Tabela 25, 

27, 29, 30, 32-34 e 36-39). 

Tabela 24 - lndices enzimáticos obtidos cara atividades ami 
lolítica e proteolitica de recombinantes proto= 
tróficos instáveis, provenientes do heterocário 
E

6
-7 + E

6
-8. 

-------------------------------------------------

No. PROTOCOLHR 
INOICE ENZIMHTICO Cf) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
HTIVIOHOE 

HMILOLITICH 
HTIVIDHDE 

PROTEOLITICH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

014-2 
DH-3 
014-4 
OH-5 
OH-7 
OH-8 
OH-10 
OH-13 

-14 
-21 

DH-22 
OH-23 

1 i 967 
1 , 7 
1,900 
1 , 923 
1,967 
1,8 
1,940 
1 f 907 
1,867 
1, 
1,460 
1,770 

1,433 
1,500 
1,453 
1,453 
1,420 
1,443 
1,547 
1,513 
1,553 
1,570 
1,133 
1,547 

-----------------------------------------------------
Cf) valores medias de 3 repetições 
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~abela 25 - Análises de varlancia da atividade amilolítica 
nos recombinantes prototróficos instáveis. 

- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G.L. a.M. VÇlL F C.V. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recornbinante 11 0,0561 2, * 7,96 

Resíduo 24 0,0217 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* significativo a 5\ 

~abela 26 - Teste de Tukey, para médias de índice amilolí
tico 1 de recombinantes prototróficos instáveis. 

PROTOCOU4R MEDlt:lS 5\ 1\ 

DÇl-2 1,967 a Çl 
Dt:l-7 1,967 a t:l 
DÇl-10 1,940 a t:l 
Dt:l-5 1,923 a t:l 
Dt:l-13 1,907 a Çl 
Dt:l-4 1,900 a Çl 
Dt:l-3 1,867 ab Çl 
Dt:l-14 1,867 ab 14 
Dt:l-8 1,833 ab Çl 
DÇl-21 1,833 ab Çl 
DÇl-23 1,770 ab 14 

1,460 b Çl 

- medias seguidas por letras distintas são diferentes 
entre si ao nivel de significlncia indicado. 

d.m.s a 1\ = 0,52 
5\ = 0,4344 
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Tab~la 27 - Análise de varlancia da atividade proteolitica 
nos recombinantes prototróficos instáveis. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

G.L. a.M. IJI=lLOR F c.v. 

- - - - - - -- - - - - - - - ~ - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recombinante 

Resíduo 

1
,., 

. I 

24 

0,0401 4,067% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* significativo a 5% 

~abela 28 - 1ndices enzimáticos obtidos para atividade ami
lolitica e proteolitica, de recombinantes proto 
tróficos estáveis, provenientes do heterocáriõ 
E

6
-7 + E

6
-8. 

-----------------------------------------------------

No. PROTOCOLI=lR 

DB 41 
DB 42 
DB 43 
DB 44 
DB 4S 
DE 46 
DB 47 
DB 46 
DB 49 
DB 50 
DB 51 
DB 

INDICE ENZIMI=lTICO (f) 

I=lTIVIDADE 
AMILOLITI 

1,900 
2,307 
1,833 
1 1 940 
1,877 
1,967 
1,847 
1,837 
1 , 867 
2,033 
1,933 
2,080 

ATIVIDADE 
PROTEOLITICA 

1,433 
1,607 
1,463 
1,490 
1,467 
1,563 
1,500 
1,523 
1 / 557 
1,467 
1,353 
1,500 

(t) valores medias de 3 repetiçôes 
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Tabela 29 - Análise de varlancia da atividade arnilolítica 
nos recornbinantes prototróficos estáveis. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G.L, 0.1'1. VPLOR F . C.V. 

- - - - - - ~ - - - - - - - _. - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Recombinante 11 0,0221 1,0157 n.s. 7,610\ 

Resíduo 24 0,0217 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ~ -
n.s. = não hâ diferença significativa 

Tabela 30 - Análise de variância da atividade proteolítica 
nos recornbinantes prototróficos estáveis. 

[I=lUSI=lS [lP 
VI=lRIACÇlO 

G.L. 

11 

24 

0.1'1. 

0,0144 

0,0077 

u ~. = não hà diferenoa significativa 

VALOR F [.v. 
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Tabela 31 - lndices enzimáticos obtidos para atividades ami 
lo1itica e proteolitica, de segregantes prove= 
nientes de recombinantes nrototróficos instáveE 
do heterocário E

6
-7 + E

6
-8. 

No. PROTOCOLAR 
D05 

5EGREG&tlTE5 

5-1 
5-2 
5-3 
5-4 
5-5 
5-6 
5-7 
5-S 
5-9 
5-10 
5-11 
5-12 
5-13 
5-14 

15 
16 

5-17 
5-18 
5-19 
5-21 
5-23 
5-24 
5-25 
5-26 
8-27 
5-28 
5-29 
5-30 
5-31 
5-32 
S-33 
5-34 
S-3El 
5-36 
5-37 
5-38 
5-39 
5-40 

INDICE ENZIMATICO (+) 

ATIVIDi'..DE 
AMILOLITICA 

1, '7.1 .., 
1, 
1. 747 
2,027 
1.523 
1,660 
1,430 
1,573 
1,557 
1,630 
1,593 
1, 657 
1,727 
1.890 
1.690 
1, 950 
1,623 
1,757 
1,580 
1,827 
1,590 
2,047 
1,537 
2,040 
1. 807 
2, :J40 
1, 583 
ls643 
1,627 
1,677 
1,470 
1,577 
1,642; 
1,687 
1,727 
1,690 
1,457 
1,623 

ATIVIDADE 
PROTEOLITICA 

1,343 
1}387 
1,447 
1,590 
1,450 
1.510 
1. 533 
1, 467 
1.440 
1.610 
1. 620 
1, 710 
1.563 
1,407 
1,547 
1,400 
1, 487 
1,567 
1,357 
1,473 
1,340 
1,660 
1, 453 
1, 770 
1,810 
1, 923 
1,303 
1,333 
1> 32C~ 
1 r,""'J _,/J./v 
1" ~7~ 
J-,v{'~,~ 

1,257 
1,51e) 
1,353 
1,527 
1, 327 
1,543 
1,423 

(+) valores medios de 3 repeticões 
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Tabela 32 - Análise de varlancia da atividade amilolítica 
dos segreqantes de recombinantes prototróficos 
instáveis do heterocário E6 -7 + E

6
-8. 

CAUSAS DA 
VARIACAO 

Segregante 

Residuo 

G, L. 

37 

76 

Q.M. VALOR F 

0,0802 1,6885 n.s, 12,883% 

0,0475 

n.s. = não hA diferença significativa a 5% 

Tabela 33 - Análise de varlancia da atividade proteolítica, 
dos segregantes de recombinantes prototróficos 
instáveis do heterocário E6-7 + E

6
-8. 

Residuo 76 0,0161 
------------------------------------------------------------
* significativo a 5% 
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Tabela 14 - Teste de Tukey nara médias de índice proteolíti 
co, de seqregantes obtidos a partir de recombi= 
nantes prototróficos instáveis do heterocário 
E

6
-7 + E

6
-8. 

NUME QR MEDIQ5 5t 1t 
EGQNTE 

5-28 1 ~. a Q . , ,J 

5-27 1,810 ab QE 
5- 1 ,770 abc Q 
5-12 1,710 abcd D 
5-24 "\ r. abc:de QBCD I, li 

5-11 1,620 abcde QBCD 
5-10 1,6''!O abcde QBCD 
c 1,610 abcde QBCD -' 

5-4 1,590 abcde QBCD 
5-18 1 ,567 abcde QBCD 
5-13 1,563 abcde QBCD 
5-15 1,547 abcde QBCD 
5-38 1,543 abcde QBCD 
5-7 1 , abcde QBCD 
5-37 1,527 abcde Q 
5-6 1,510 abcde QBCD 
5-17 1 ,487 bcde QBCD 
5-21 1,473 bcde QaCD 
5-8 1,467 bcde QBCD 
5- 1,453 bcde QBCD 
5-5 1,450 bcde aCD 
5-3 1,447 bcde aCD 
5-8 1,440 bcde BCD 
5-40 1,423 bcde ECD 
5-14 1,407 bcde aCD 
5-16 1,400 bcde BCD 
5-2 1,387 cde aCD 
5-33 1,373 cde aCD 
5-19 1,357 cde aCD 
5-36 1 , cde BCD 
5-1 1 ,343 de aCD 
5- 1,340 de BCD 
5-30 1,333 de CD 
5-38 1 ,327 de CD 
5-31 1,320 de CD 
5-28 1,303 de CD 
5- 1 I 3 e D 
5-34 '1 e D • I 

médias seguidas por letras distintas 510 diferentes 
entre si ao nivel de signific~ncia indicado 

d.m.s. a 1\ = 0,4713 
5~ =: 0,4181 
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Tabela 35 - !ndices enzimáticos obtidos para atividades ami
lolítica e oroteolítica, de recombinantes Drove
nientes do heterocário E6-7 + E6-8. 

FENOTIPO NUMERO INDICE ENZI l1CO (+) 

RE BINQN1E P TOCOUm !=lTIVIDf:l 
f:lMILOLITICf:l 

i=lTIVl 
PROTEOLITICÇJ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
protot.rofico R-l 1,627 1,473 
protot.rofico ylo R-2 2,130 2,030 
pir R-3 2,000 1,963 
li s R-4 1,943 1,953 
li s bio pir ylo R-5 1,000 2,057 
li 5 bio plr mel R-6 1,940 2,073 
li 5 bio R-7 2,000 2,047 
lis mel pir R-8 3,223 2,150 
mel pir R-9 1,833 2,0 
met R-lO 3,000 1,523 
mel lis R-l1 3,447 1,523 
lis bio p i r vio R-12 2,060 1,510 
met bio pir R-13 1,593 1 , 3 
bio pir R-14 1,000 1,000 
Lis mel bio R- '15 1,910 1,543 

Ct) valores médios de 3 repetições. 

Tabela 36 - Análise de var1ancia da atividade amilolítica 
de recombinantes do heterocário E6-7 + E6-8. 

CQUSí=l5 
Ví=lRlí=lCQO 

Recombinante 

Residuo 

G.L. 

14 

30 
------------------------
* significativo a 5% 

a.M. Ví=lLOR F c. V. 

1 ,4834 16,4849 * 14,652% 

0,0899 
----------------------------------
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~abela 37 - Testes de Tukey para médias de índice amilolíti 
co, de recombinantes do heterocário E

6
-7 + E

6
-8 

IAS 5% 1% 

3,447 a A 
3,223 a A 
3,000 ab AB 
3,130 b r • ,- BC 
'".:i c BCD <.1, 

R-3 3,000 c ECD 
7 3,000 c BCD 

R-4 1, 943 c BCD 
R-6 1,940 c BCD 
R-15 1,910 c CD 
R-9 1,837 cd CD 
R-i 1, 627 cd CD 
R-13 1 od CD ... , 
R- 1,000 d D 
R-5 1,000 d D 

- médias segu por- letras distintas são diferentes 
entre si ao nivel de signifioância indicado 

d.m.s. a 1% - 1.0634 
5% =: 0,9023 

Tabela 33 - Análise de varlancia, da atividade proteolíti
ca de recombinantes do heterocário E~-7 + E

6
-8. 

CAUSAS DA 
VA.ii.IACAO 

Recombinante 

Residuo 

G. L. 

14 

Q.M. 

0,3314 

0,0131 

*" signifioativo a nivel de 5'~ 

VALOR F C.V. 

25,2011 * 6,584% 
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Tabela 39 - Teste de Tukey nara médias de índice proteolít~ 

co, de recombinantes do heterocário E
6

-7 + E6-8 

MED 

R-8 2,150 
R-6 2}O73 
R-5 2,057 
R-7 2,047 
R-2 2.030 
R-9 2,027 
R-4 1,953 
R-3 L 710 

15 1.543 
R-l1 1,523 
R-lO 1. 523 
R-12 1,5 

13 
1 

R-14 1.000 

a 
a 
a 
ab 
ab 
ab 
ab 

bc 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

d 

l tV 
/ .. 

A 
f'.B 
l'.B 
AB 
l'.B 
l'.B 
l'.B 

BC 
C 
C 
C 
r< 
y 

C 
C 

D 

- médias seguidas por letras distintas são diferentes 
entre si ao nivel de significância indicado 

d.m,s. a 1% = O~4065 
5% :::: 0,3449 
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Tabela 40 - índices enzimáticos obtidos para atividade ami
lolítica e oroteolítica de recombinantes prove
nientes do heterocário E

6
-7 + E

9
-l9. 

------------------------------------------------------------
FE~10T NUMERO 

RECOMBINANTE PROTOCOLAR 

INDICE ENZIMATICO (+) 

ATIVIDADE 
fl.MILOLITICA 

ATIVIDADE 
PROTEOLITICA 

------------------------------------------------------------
met R-16 2,657 1,490 
bia R-17 L 780 L 
bio b R-18 1. 433 1,000 
met bio R-19 1,663 1.397 
met bio rib R-20 1, 677 1,433 
bio leu R-21 1,650 1.467 
met o leu R-22 1,610 1,257 
met bio r·ib leu R-23 1,367 1,363 
------------------------------------------------------------
(+) valores médios de 3 repetições. 

Tabela 41 - Análise de varlancia da atividade amilolítica 
de recombinantes do heterocário E

6
-7 + E

9
-l9. 

CAUSAS DA 
VARIACAO 

Recombinante 

Residuo 

G. L. 

7 

16 

{*i significativo a 5% 

Q. M. VALOR F C.V. 

0,4754 12,8899 <*> 11,104% 

0,0369 
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Tabela 42 - Anãlise de varlancia da atividade proteolitica 
de recombinantes do heterocário E

6
:7 + Eg-19. 

------------------------------------------------------------
CAUSAS DA 
VARIACAO 

G,.L. Q.M. VALOR F 

------------------------------------------------------------
Recornbinante 7 0,07 18,3792 C*) 4,73 

Residuo 16 0,0041 
------------------------------------------------------------
<*) signifioativo a 5% 

Tabela 43 - ~este de Tukey para médias de índice proteoli
tico, de recombinantes do heterocário E

6
-7 + 

E
9
-l9. 

NUMERO PROTOCOLAR 
DO RECOMBINANTE 

R-
R-21 
R-20 
R-19 
R-23 
R-17 
R-"" . ... .... 
R-18 

MEDI 

1, 490 
1,467 
1 -'-, 3 
1,397 
1,363 
1,357 
1~Z57 
1,000 

5% 1% 

a A 
a p.B 
ab AB 
ab AR 
ab AR 
ab p,B 

b B 
c ,'-" 

v 

- medias seguidas por letras distintas são diferentes 
entre si ao nível de significáncia indicado 

d.m.s. a = 0,4065 
5% - 0,3449 
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Segundo a Tabela 25 os recombinantes proto -

tróficos instáveis apresentam diferenças significativas quan 

to à atividade amilolítica, entretanto, pela Tabela 26 obse~ 

va-se que somente a atividade do DA-22 é diferente significa 

tivamente, ainda assim somente à 5% de significância. Quanto 

à atividade proteolitica, os recombinantes prototróficos in~ 

táveis apresentaram diferenças (Tabela 27) também decorren -

tes do baixo valor de média observando no DA-22. 

tes, provenientes de recombinantes prototróficos 

Segregan

instáveis 

não apresentaram diferenças significativas quanto à ativida

de amilolitica (Tabela 32) mostrando no entanto grande varia 

bilidade para atividade proteolítica (Tabela 34). 

Possíveis recombinantes prototróficos está

veis não se mostram diferentes quanto às atividades amilolí 

tica e proteolítica, (Tabela 29 e 30). 

Quanto aos recombinantes provenientes do he

terocârio E6-7 + E6-8 observou-se que há diferença signifi

cativa entre eles, tanto para atividade amilolítica quanto 

para proteolítica (Tabela 37 e 39). Também os recombinantes 
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obtidos do heterocário E6 -7 + E9-19 apresentaram diferenças 

quanto às atividades amilolÍtica e oroteolítica (Tabelas 

41 e 42) entretanto somente o recombinante R-16 foi dife 

rente dos demais, com maior valor ~édio de atividade ami 

lolítica. 

Observou-se que todas as colônias ensaiadas 

e~ meio para atividades enzimáticas apresentavam cresci-

mento homogêneo, exceto os recombinantes R.ll, R.8 e 

E.10, do heterocário E6-7 + E6-8, que apresentaram valo-

res médios de 0,5 em de diâmetro, em meio para ativida-

de amilolítica. O crescimento reduzido parece nao estar 

relacionado à deficiências auxotróficas destes recombinan-

tes mas à vias de utilização de amido ~ois, em meio para 

atividade proteolítica os mesmos apresentaram crescimento 

médio entre 1,3 a 1,6 em. Segundo Tabela 37, observa-se que 

os recombinantes R.ll, R.8 e R.10 foram os que mostraram 

maiores médias de índice amilolítico, sendo portanto sign~ 

ficativamente diferentes dos demais. O fato de recombinan 

tes apresentarem crescimento reduzido e maior índice de 

atividade enzimática parece ser um problema complexo. Tais 

questões devem envolver mecanismos de síntese e --excreçao 
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enzimática, a qual pode estar relacionada à modificações de 

nroteínas da narede liqadas a permeabilidade nodendo envol

ver até mesmo alterações e~ sistemas de regulação. Estas 

questões sâo bem discutidas por ~oscoso (1987) que também 

observou linhagens de A. nidulans com crescimento reduzido, 

em meio para atividade enzimática e que no entanto mostra

vam os maiores índices nara produção de lipase, amilase e 

nrotease. 

4.4.1. Comparação das médias de atividades amilol!

tica e proteolítica entre linhagens paren

tais, recombinantes prototróficos instáveis 

e estáveis, segregantes e recombinantes 

A Tabela 44 apresenta as médias de índices 

enzimáticos para atividades amilolítica e proteolítica de 

linhaoens parentais, recombinantes prototróficos instáveis 

e estáveis, segregantes e recombinantes. 
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Tabela 44 - Médias de índice enzimático para atividade ami -- , 

lolítica e nroteolítica, de linhagens paren

tais, recombinantes prototróficos instáveis e 

estáveis, segregantes e outros recombinantes. 

INDICE ENZIMATICO 
LINHAGENS 

parentais E-7 e E-8 
6 6 

( 1 ) 
rec. prato. instaveis (DAl 

(2) 
rec. prato. estaveis (D8) 

segr-egantes 

recombinantes (3) 

parentais E-7 e E-19 
6 9 

recombinantes (4) 

ATIVIDADE 
AMIlOLITICA 

1,732 

1,853 

1,952 

1,692 

2,047 

1,879 

1,718 

(1) = recombinantes prototróficos instáveis. 

(2) = recombinantes prototróficos estáveis. 

ATIVIDADE 
PROTEOLITICA 

1,461 

1,498 

1,487 

1,556 

(3) = recombinantes do heterocário E6-7 + E6-8. 

(4) = recombinantes do heterocário E6-7 + E9-19. 
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Utilizando teste t, observou-se que em média, 

os recombinantes prototróficos instáveis, provenientes do 

heterocário E
6
-7 + E6-8, não apresentam diferenças em rela 

ção a média dos parentais, quanto a atividade amilolítica. 

Recombinantes prototróficos estáveis e outros recombinantes 

foram diferentes significativamente dos parentais a nível 

de 5%, apresentando em média valores de atividade amilolíti-

ca, superiores conforme valores apresentados na Tabela 44. 

Quanto a atividade proteolítica, somente os 

recombinantes do heterocário E6 -7 + E6-8 não apresentaram 

diferença significativa em relação aos parentais. Recombina~ 

tes prototróficos instáveis e estáveis, bem como os segrega~ 

tes apresentaram diferenças a nível de 5% do teste t, sendo 

suas médias inferiores à média dos parentais. 

Já os recombinantes do heterocário E -7 + 
6 

E9-19, apresentaram valores médios de atividades amilolítica 

e proteolítica diferentes significativamente do valor médio 

dos parentais, segundo- teste t. Ressalta-se que também nesse 

caso as médias dos recombinantes apresentaram valores ínfe-

riores à média dos oarentais. 
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Recombinação mitótica e/ou aneuploidia, rela 

cionados à instabilidade de recombinantes prototróficos bem 

como à segregação e recombinação para marcas auxotróficos~ 

dem também estar relacionadas as diferenças observadas en

tre as diferentes classes ensaiadas para as atividades enzi 

máticas. 

4.5. Protoplastos de M. anisopliae 

4.5.1. Obtenção, regeneração e citologia 

A Tabela 45 apresenta o numero de protoplas

tos obtidos utilizando-se o complexo lítico composto de ce

lulase Sturge e Novozyn 234, e a regeneração destes em dois 

estabilizadores osmóticos. 

Observa-se uma resposta bastante variável 

quanto à obtenção e regeneração de protoplastos em ambos os 

estabilizadores, o que condiz com o obtido por SILVEIRA 

(1983), SILVEIRA & AZEVEDO (1987) e BAGALHI (1987), com o 

estabilizador Rel O,7M. 
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Tabela 45 - Número de ~rotoplastos obtidos e frequência de 
regeneraçao, em diferentes linhagens de M.aniso 
pliae. 

No. DE 6 
PROTOPLASTOS/ml (xl0 ) 
KCl 0,7 M (NH4) SO 0.6 M 

2 4 

'> 
0, 1,Of; 

6 

10,90 1 ;;;; 
, Vt',...r 

9 

FREQUENCIA DE 
REGENERACl\O (%) 
KCl 0,7 M (NH4) SO 0,6 M 

2 4 

2,26 1,16 

6,83 3,83 

E-7 0,65 0,20 4,92 0,50 
6 

E-8 1, 20 1, 25 6,08 12,69 
6 

[-19 0, 15 0,40 0,08 0,00 
9 

° estabilizador osmótico KCl O,7M de modo ge-

ral tem se mostrado efetivo 9ara obtenção e regeneração de 

protoplastos de M.ànisopliae SILVEIHA (1983), entretanto f 

pelo menos no que se refere à linhagem E6-8 obteve-se o do

bro da frequência de regeneração com o uso do estabilizador 

(NH4)2S04 O,6M, em relação ao RCI O,7M. Em Trichoderma pse~ 

dokoningii tal estabilizador apresenta-se mais eficiente 

que outros (FURLANETO, 1988, comunicação pessoal) . 
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As varlaçoes de obtenção e regeneraçao. se-

gundo BAGALHI (1987) e SILVEIRA & AZEVEDO (1987) devem es-

tar relacionadas i constituição da parede celular das li-

nhagens. Assim a busca de novos estabilizadores poderia ser 

de extrema importância, urna vez que as varlaçoes observa-

das podem refletir em resultados inconsistentes quando se 

tenta obter produtos de fusâo de protoplastos entre estas 

linhagens. 

Quanto a citologia, observou-se que em sua 

maioria os protoplastos apresentam-se uninucleados ocorren-

do em menores frequências protoplastos bi, tri, tetra e me~ 

mo pentanucleados. A frequência do número de núcleos/pro-

toplastos apresentada na Tabela 46 condiz com o observado 

por BAGALHI (1987). 

Tabela 46 - Frequência de numero de núcleos/protoplastos. 

--------------------------------------------------
NUMERO DE NUCLEOS/PROTOPLASTOS 

LINHAGEM ------------------------------------
1 3 4 5 

--------------------------------------------------
li 57 28 11 4 O 

6 

E 56 34 08 O 2 
Q .. ~ 

E-7 t:"1r;· 24 14 4 6 v .. 

Ô 

E-8 56 19 09 8 8 
6 

--------------------------------------------------
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4.5.2. Fusão de protoplastos e oarameiose. 

Protoplastos das linhagens E6-7 e E6-8 fo

ram colocados em solução de PEG (polietilenoglicol) f pro

porcionando a fusão destes. Os possíveis produtos de fusão 

foram semeados em MCKC1, ~~KCl e ~~KCl mais combinações de 

requisitos nutricionais dos parentais, para verificação da 

ocorrência de recombinantes, produtos de parameiose. Se

guiu-se o mesmo esquema utilizado para os heterocários ob

tidos por anastomoses de hifas. 

Verificou-se o crescimento de colônias em 

MCKCl e ~~KCl + met + lis não se detectando colônias em ou 

tros meios seletivos bem como em I~KCl. Calculou-se a fre

quência de fusão pela razão do número de colônias crescidas 

em MT\1."KCl + met + lis e colônias crescidas em MCKC1. a fre

quência de 65% de fusão observada pode sugerir uma grande 

compatibilidade entre as linhagens E6-7 + E6-8, condizente 

com o observado na formação de heterocário. O fato de se 

detectar crescimento de colônias somente em ~~KCl + met + 

1is pode indicar uma tendência de formação de tipos recom

binantes, principalmente para biotina, via fusão de proto

plastos. Via obtenção de heterocário pode-se observar ou

tros tipos recombinantes que nao ocorreram via fusão, o 

que sugere que a formação de recombinantes 

relacionada com a metodologia de cruzamento. 

pode estar 
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Procedendo-se a análise genética de 40 colô-

nlas obtidas em MCKCl e MMKCl + met + lis, observou-se as 

frequências de recombinantes, apresentadas na Tabela 47. 

Tabela 47 - Frequências de colônias recombinantes, obtidas 
no cruzamento das linhagens E6-7 x E6-8, Vla 
fusão de protoplastos. 

MARCAS 
REcot.ffiINt>~NTES 

bio 

MMKCl 
+met+lis 

19:T23 

MMKCl 
+met+pir 

MEIOS SELETIVOS 

MMKCl 
+bio+pir 

M.MKCl 
+bio+lis 

MC 

pir 42,86 

lis 7,14 

met 

bio met lis 3, 

bio met lis pir 7,,14 

Comoarando-se as frequências de colônias re-

combinantes obtidas pela fusão de proto91astos com as fre-

quências obtidas via heterocário (Tabela 11) observou-se 

uma granàe variação de tipos recombinantes, em ambas as 

formas de fusão. A ocorrência de diferentes tijX)s recom-
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binantes, bem como a ocorrência de possíveis diplóides via 

heterocário pode sugerir uma maIor eficiência desta via pa

ra cruzamento, pelo menos no que se refere às linhagens es

tudadas. Entretanto, a fusão de protoplastos parece ser e

fetiva para observação de mecanismos de recombinação como a 

parameiose, uma vez que colônias apresentam crescimento em 

meios seletivos, com requisitos combinados das marcas 

dos parentais. 

SILVEIRA (1983) observou que colônias heter~ 

carióticas, formadas em MM via fusão de protoplastos nao 

originavam diplóides em ~~, sugerindo que a formação de he

terocário a partir de protoplastos com vários núcleos pod~ 

ria proporcionar uma razão nuclear desbalanceada ou mesmo 

diplóides altamente instáveis. Assim, a ocorrência de re

combinantes em MMKCl + met + lis e a não ocorrência de colô 

nias em MMKCl podem indicar instabilidade de diplóides os 

quais apresentariam recombinação mitótica e segregaçao. 

Tais resultados, obtidos por fusão de protoplastos se asse 

melham ao observado por BALL & HAMLIN (1983) em Cephafo~po

nÁ.-u..m ac..fLemol1Á.-u..m. 

A ocorrência de parameiose em produtos de fu 

sao de protoplastos necessita ser melhor estudada em cruza 

mentos envolvendo diferentes linhagens,o que permitiria nao 

só maior compreensão dos mecanismos de recombinação mas tam 
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bém avaliação da relação de fusão na obtenção de recombinan 

tes e obtenção de heterocários. 

4.5.3. Atividades amilolitica e proteolitica em co

lônias regeneradas de protopiastos 

o isolamento de protoplastos de fungos fila

mentosos abriu novos caminhos para estudos morfo16gicos.bi~. 

químicos e fisio16gicos. Os estudos genéticos abordam prig 

cipalmente as variações no número de núcleos em protoplas-

tos, conteúdo de DNA, mecanismos de regulação de síntese 

protéica e mesmo hibridização interespecífica e intergenéri 

ca. ISAAC (1985) revisou alguns aspectos da atividade bio-

química de protoplastos, relacionados ã regeneração e bios-

síntese da parede celular, secreção enzimática, sistemas de 

transporte, localização e atividades de enzimas, síntese de 

macromoléculas e outros. 

Muitos dos estudos realizados envolvem pro-

toplastos como unidades funcionais, livres de parede. Entre 

tanto na abordagem do efeito da protoplastização na ativid~ 

de exoenzimática de M. ani~opLiae utilizou-se colônias reg~ 

neradas, à partir de protoplastos. 

Colônias regeneradas, a partir de protopla~ 

tos, foram mantidas em MC + KCI 0,7 M por 7 dias -a 

sendo então repicadas diretamente para os meios teste de 
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atividade enzim~tica. As atividades amilolítica e proteoli 

tica expressas na forma de índices enzim~ticos, foram aV3-

liadas respectivamente em meio contendo amido e em meio con 

tendo leite em po. No caso dos mutantes com marcas auxo-

tróficas adicionaram-se aos meios os respectivos requisi

tos nutricionais. A Tabela 48 apresenta as médias de ímE 

ces enzim~ticos obtidos para atividades amilolítica e pr~ 

teolítica em linhagens selvagens e mutantes.protoplastizadas 

ou nao. As Tabelas 49 a 52 apresentam as an~lises estatis 

ticas realizadas para as atividades enzim~ticas. 

Observa-se que na atividade amilolítica a in

teraçao de linhagem + protoplasto é altamente significativa 

a 5~. Teste de Tukev para linhagens protoplastizadas e te~ 

te de Tukey para linhagens não protoplastizadas revelaram 

grande variação na média de atividade,refletindo efeito da 

protoplastização sobre a amilase. Comparando as médias ge-

rais de atividade amilolítica de protoplastos e conídios 

observamos diferença significativa a 5 e 1% conforme teste 

de Tukey apresentado na Tabela 50. 

Quanto a atividade proteolitica observou-se 

° efeito da protoplastização,onde a interação protoplas

to + linhagem também mostrou-se significativa (Tabela 51). 

Observou-se ainda que as linhagens Eg-19 e Eg apresentaram 

maiores índices enzim~ticos quando protoplastizadas. 



Tabela 48 - Indice enZlmatlco nara atividades amilolitica e 
proteolitica de li~hagens selvagens e mutantes 
de M. anihopliae. a partir de protoplastos e co 
nídios. 

li 
,-,. 
t, 

li 
, 

6 

6 

E 
<'. 

'" 4~'" 

li 
9 

C01~ID 

ry 

18 

It~DI 

. ...., 
I t 

.... ~ I 

1,7 

ENZ 

! P:':(F) 
..... ,. Vy"(... 

1,488 

~ 7 
.l.., ' 

1,669 

1,963 

(+) valores médios de 10 repeti 

IA (-t-) 

1,70e 

1,6 

1,619 

L 159 

1,712 

1.,53Ci 

1, 401 
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Tabela 49 - Análise de varlancia para atividade amilo1ifica de 
linhagens selvagens e mutantes de M. ani~opiiae, a 
partir de protoplastos e conídios. 

CAUSAS DA 
VARIACAO 

Linhagem 

Preto x Linh. 

Residuo 

r< T 
'.~. L. 

1 

4 

4 

90 

Q.M. 

0,2216 

0,1376 

0,4526 

0,0154 

<*) valores significativos a 5% 

VALOR F c.v. 

14.3846 (* ) 7 • 1425i~ 

8,9330 (*) 

29,3853 (*) 

Tabela SO - Teste de Tukey para médias de Indice amilolítico 
de linhagens de M. ani~opiiae a partir de proto
plastos e conídios. 

ORIGEM DAS COLONIAS MEDIAS 5% 

Protop 1 ast,os 1,7848 a A 

Conidios 1,6907 b B 

- medias seguidas por letras distintas são diferentes ent:.re 
si ao nivel de significãncia indicado. 
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Tabela 51 - Análise de varlancia para atividade proteolíti
ca de linhagens selvagens e rnutantes de M. ani-
6opfiae, a partir de protoplastos e conídios. 

CAUSAS DA 
'VARIACAO 

Prato x Linh. 

Res 

• .i 

4 

4 

90 

Q.M. 

" \.1, 19 

0,6111 

0, 1133 

0,0056 

significativos a 5% 

VALOR F C.V. 

34, 21 (:l ) 5, 055?~ 

108,0734 <*) 
20,0437 (:li 

Tabela 52 - Teste de Tukey para médias de índice proteolí
tico de linhagens de M. ani6opfiae, a partir 
de protoplastos e conídios. 

ORIGEM DAS 
COLONIAS 

Protoplastos 

Conidios 

MEDIAS 

1,5316 

l~ 4438 

seguidas 
diferentes 

icância 

por 
ent:..re 

5% 

a 

b 

letras 
si ao 

B 

distintas 
nivel de 
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De acordo com os resultados apresentados ob-

serva-se que a protoplastização produziu alterações tanto 

na atividade amilolitica quanto proteolrtica, de linhagens 

de M. ani~aptiae. Inúmeros são os fatores que podem estar 

relacionados a tais alterações,podendo-se sugerir modifi

cações em proteínas da parede, alterações em sistemas de 

transporte ou mesmo em sistemas de regulação a nível de es

paço periplasmático, produzidos pela digestão enzimática, 

sendo estes responsáveis pelas alterações nas exportações 

das amilase e protease. 

Segundo revisão de ISAAC (1985) a digestão 

da parede não parece provocar alterações em atividades enzi 

máticas de protoplastos sendo estes utilizados para identi

ficação e localização de sistemas enzimáticos. Entretanto 

tais estudos se baseiam em protoplastos como unidades fun

cionais livres de parede não se analisando assim as altera 

ções provocadas, nos sistemas enzimáticos, apos a regener~ 

ção da parede. 

Observando-se a Tabela 19 pode-se notar uma 

frequência de aproximadamente 25% de protoplastos binuclea 

dos e menores frequências de tri, tetra e mesmo pentanucle~ 

dos. Colônias provenientes de tais protoplastos podem apr~ 

sentar condições nucleares distintas das colõnias não prot~ 

plastizadas o que poderia estar relacionado as alterações 
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nas atividades enzimáticas. BAGALHI (1987) tentando obter 

mutantes de M. ani~opliae a partir de protoplastos sugeriu 

que a protoplastização nao provoca alteraç5es a nivel de 

DNA. Se estas ocorrem a frequ~ncia deve ser muito baixa 

podendo ser mascarada pela ocorr~ncia de protoplastos com 

mais de um nficleo. 

Maiores estudos deveriam ser conduzidos no 

sentido de elucidar as alterações produzidas pela protopla~ 

tização,uma vez que esta t~cnica poderia ser utilizada para 

produção de colônias com ma iores atividades exoenzimáticas. em 

linhagens de M. ani~opliae. 

4.6. Caracterização eletroforêtica de 1inhagens de M. 

ani~opliae 

Padrões de esterases têm sido utilizados oa-

ra caracterização de linhagens de M. anisopliae. As linha 

gens selvagens e mutantes bem como recombinantes prototróf~ 

cos instáveis e estáveis, segregantes e recombinantes, obt~ 

dos do heterocário Er-7 + E6 -8 foram caracterizados eletro
b 

foreticamente quanto à esterase. A Figura 8 apresenta os pa 

drões de bandas de ü-esterases das diferentes linhagens. 

De CONTI et alii (1980) observaram a presen 

ça de uma banda de esterase característica de linhagem de 
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Como ind1cado na Figura 7 tal banda não foi 

observada,somente na linhagem E6 " J~ a linhagem E~OI reis~ ,-

lada em inseto apresentou tal banda, conforme Figura 8, su-

gerindo assim que a aus~ncia desta,na linhagem E6 ,possa es-

tar ligada ~ sucessivas repicagens em laborat6rio. 
<....-,. ... ,,-.' 

Manipu 

laç6es em laborat6rio podem produzir alteraç6es nas linha 

-gens de M. ani~opliae,principalmente no que se refere a pa-

togenicidade.sendo que tal fato pode estar relacionado -a 

produção de enzimas. 

Pode-se verificar uma ampla variaçao nos per 

fis de cada linhagem,notando-se a ocorrência de diferenças 

no numero e mesmo na posição de bandas em linhaaens mutan-

tes, quando comoaradas às linhagens selvagens,das quais es-

tes procederam (Figura 8). Segregantes e recombinantes pro-

totróficos apresentam padrões bastante diferentes dos de-

mais, com menor numero de bandas, não se observando entre-

tanto diferenças entre os segregantes (S, e S,,) 
l L 

Já os re-

combinantes nrototróficos estáveis apresentam 

uma banda a mais que os instáveis (D~l e D_2). Quanto aos 
- l 1 

recombinantes, observa-se que há variação entre eles sendo 

Dossível entretanto agrupar alguns como o R.40, R.38 e R.36 

com oadrões semelhantes, o R.2l e R.15; o R.14 e R.04 bem 

como o R.27 e R.37. 

Os recombinantes R.40, R.38 e R.36 apresen-

tam oadrões semelhantes de a-esterase entretanto apresen-
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tam respectivamente 1,3 e 2 marcas auxotróficas. Também os 

recombinantes R.27 e R.37 apresentam padrões similares de 

~-esterase apresentando no entanto -~ 
J e 4 marcas auxotrófi-

caso Assim, parece n~o haver uma re1aç~0 direta en~re pa-

drões de a-esterase e deficiéncia auxotrófica. Entretanto, 

tais recombinantes podem apresentar aneuploidias ou pode ser 

ainda, aue as marcas auxotróficas destes estejam relaciona-

das ã sintese de novas proteinas. 

A presença ou ausência de bandas de estera-

se, em recombinantes de B.bassiana, diferentes do tipo pa-

rental também foi observada por PACCOLA-MEIRELLES (1988) 

Tal fato foi atribuido a um possivel estado aneuplóide dos 

sesregantes, ã modificações de proteínas já existentes ou a 

presença de novas proteínas. Isto condiz com o observado 

em segregantes de P anisovZiae (Sl e S2)' os quais setori

zam em Me, conforme descrito no ítem 4.3.2.1., e apresentanl 

padrão de bandas distinto dos oarentais, segundo Figura 7. 

Também os recombinantes prototróficos instáveis (D T 1 e DT 2) 

mostram tal comportamento sugerindo a condição aneuplóide 

destes. 

SILVEIFA (1983) também observou variações no 

padrão de esterase em segregantes, sugerindo novas combina 

ções gênicas e presença de novos locis como responsáveis por 

padrões com diferentes posições de migraç~o. 
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1 2 3 4 5 6 

Figura 7 - Padrões de a-esterase em linhagens de M. a.n-<...6o

pl-<..a.e. 1- Linhagem E6 selvagem~ 2- Linhagem mu

tant e E6-7~ 3- Linhagem mutante E6-8; 4-Linhagem 

selvagem Eg; 5- Linhagem mutante E9-l9~ 6- Linh a 

gem mutante Eg-20 . 



1 f !;
-~

 

--
--

--
"'

--
--

--
, 

-
-

--
--

-_
.-

-
-
-
~
 
~
~
 
~
~
~
-
-
-
-
-
-

~'
 .....

. ~ .. 
~
~
 

.. -_
 .... -

--
--

~ ...
 ~
 .. 
--

-
.,

..
..

..
..

"
.,

 .....
. 

~
~
_
.
.
.
.
.
-

-
-
-
-
-
-
-
-
~
~
~
-
-
-
-
-

--
--

--
--

--
-
--

-
--

--
-
-

--
-,.

...-
--

-
-._

-
'
-
~
-
~
 

,.
."

..
..

.,
..

.,
'"

._
~-

--
--

~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
 
~
.
.
.
.
.
.
-
-
.
 

1 
2

:
3

 
5 

6 
1 

'a
; 

g 
1

0
 

.u.
 

12
 

13
 

14
 

15
 

H~
 

11
 

ta
 

19
 

2
0

 
21

 
2

2
 

2
3

 
2

4
 

2
5

 
2

6
 

F
ig

u
ra

 
8 

-
E

sq
u

em
a 

o
b

ti
d

o
 

a 
p

a
rt

ir
 

d
o

s 
p
a
d
r
~
e
s
 

d
e 

e
s
te

ra
s
e
s
 

d
e 

1 
in

h
a
g

e
n

s 
d

e 
M

. 
a

n
i 

h
o

p
li

a
e
. 

1
-

E6
 

se
lv

ag
em

. 

2
-

M
ut

an
te

 E
6-7

. 

3
-

M
u

ta
n

te
 E

6-8
. 

4-
E

9 
se

lv
ag

em
. 

1
0

-
R

ec
an

b
tn

an
te

 
li

s
 I

D
2t

 
p

ir
 

(R
.2

7)
 

1
1

-
R

ec
an

b
in

an
te

 
li

s
 b

io
 p

ir
 I

D
2t

 
(R

.3
7)

 

1
2

-
S

eg
re

q
an

te
s 

p
ro

to
tr

ó
ft

c
o

-S
1

, 

1
3

-
S

eg
re

g
an

te
s 

p
ro

to
tr

õ
fi

c
o

-S
2

. 

1
9

-
R

ec
om

bí
na

nt
e 

g
re

en
 

(R
.2

3)
 

p
ro

to
tr

ó
fi

c
o

. 

2
0

-
R

ec
an

b
in

an
te

 p
ir

. 
(R

.1
4)

 

2
1

-R
ec

an
b

in
an

te
 l

is
o

 
(R

.0
4)

 

2
2

-
R

ec
an

b
in

an
te

 m
et

o 
(R

.4
0)

 
5

-
M

u
ta

n
te

 E
9-1

9
. 

6
-

JI
:1

ut
an

te
 

E
9-2

0
. 

7
-

E
60

1 
se

lv
ag

em
. 

1
4

-
R

ec
an

b
in

an
te

 
D

ro
to

tr
ó

fi
c
o

 e
st

á
v

e
l 

(D
E

-I
) 

1
5

-
R

ec
an

b
tn

an
te

 p
ro

to
tr

ó
fi

c
o

 e
st

á
v

e
l 

(D
E

-I
) 

1
6

-
R

ec
an

b
in

an
te

 p
ro

to
tr

ó
fi

c
o

 i
n

st
áv

e1
(D

I-
1

) 

2
3

-
R

ec
an

b
tn

an
te

 1
is

 I
D

2t
 b

io
 

(R
.3

8)
 

2
4

-
R

ec
an

b
in

an
te

 m
et

 l
is

 
(R

.3
6)

 

8
-

R
ec

om
bi

na
nt

e 
ID

2t
 h

ío
 D

ir
 

(H
. 3

5)
 

9
-

R
ec

om
bi

na
nt

e 
H

s
 b

io
 p

ir
 

(R
,5

0)
 

1
7

-
R

ec
an

b
in

an
te

 p
ro

to
tr

õ
fi

c
o

 i
n

st
á
v

e
l 

(D
I-

2)
 1

25
-

R
ec

an
b

tn
an

te
 
li

s
 b

to
 

(R
.2

1)
 

1
8

-
R

ec
an

b
in

an
te

 y
lo

 p
ro

 to
tr

õ
 fi

 c
o

 
(R

.l
) 

2
6

-
R

ec
om

bi
na

nt
e 

ID
2t

 p
ir

 
(R

.I
S

) 

1
-'

 
v.J

 
v
' 



.134. 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente 

permitiram concluir que: 

trabalho 

Não há variabilidade, para atividades ami

lolítica e proteolítica, dentro de colôni

as de mesmas linhagens de M. anisopliae 

Entre linhagens, observa-se diferenças si~ 

nificativas sendo os mutantes mais efeti -

vos que as linhagens selvagens. 

Fonte alternativa de carbono em meio para 

atividade amilolítica modifica a resposta 

de linhagens, sugerindo que os mecanismos 

de regulação da amilase sejam do tipo indu 

tivo-repressivo. 

Pelo menos para a linhagem E6 , o meio para 

atividade lipolítica contendo Tween-20,não 

é efetivo para detecção de lipase extrace

lular. Mutantes da linhagem E6 com altera

ção da produção de lipase, sao instáveis. 

- Recombinantes mitóticos ocorrem, a partir 

de heterocários entre mutantes da mesma 

linhagem original. Heterocários entre li-

nhagens de origens distintas apresentam 

maior instabilidade do estado diplóide. 
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- Meios seletivos contendo marcas combina

das de ambos os parentais, são eficientes 

para obtenção de tipos recombinantes, os 

quais não são observados em MC e MM. 

- Somente os recombinantes prototróficos e~ 

táveis obtidos, apresentam média de ativi 

dade amilolítica superior à média dos mu 

tantes parentais. 

- Colônias de linhagem selvagensemutantes, 

obtidas a partir de protoplastos regener~ 

dos apresentam médias de atividades amilo 

litica e proteolitica l superiores a média 

das colônias provenientes de conídios. 

Padrões de a-esterase permitem sugerir 

que recombinantes e segregantes apresentam 

aneuploidia. Em segregantes,a setorização 

em MC também permite sugerir um estadoaneu 

ploide. 
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