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RESUMO 

O aumento significativo de micoses decorrentes do crescimento do número de indivíduos 

imunocomprometidos, da emergência de novas espécies de fungos patogênicos e do 

surgimento de patógenos resistentes aos antifúngicos atualmente utilizados é um sério 

problema de saúde pública. Nesse contexto, é extremamente desejável o desenvolvimento de 

novas técnicas para o controle de fungos. A TFD (terapia fotodinâmica), inicialmente 

desenvolvida como uma alternativa terapêutica para o câncer, é um processo que envolve a 

administração de um fotossensibilizador que se acumula preferencialmente nas células-alvo e 

que pode ser ativado por exposições à luz. A ativação do fotossensibilizador leva à formação 

de espécies reativas de oxigênio que são capazes de danificar lipídios, proteínas e ácidos 

nucléicos, provocando a morte da célula. A TFDA (terapia fotodinâmica antimicrobiana) pode 

ser utilizada tanto para o controle de micoses localizadas como para a eliminação de espécies 

patogênicas de fungos do ambiente. Neste estudo, foi avaliada a atividade fotossensibilizadora 

e foram testados parâmetros funcionais como concentração do fotossensibilizador (1 a 400 µg 

mL-1); tempo de pré-incubação com o fotossensibilizador (0 a 60 min.); doses (90 e 180 kJ m-

2) e intensidade de luz visível (50 W m-2) para a fotossensibilização de: (1) 

fotossensibilizadores comerciais atualmente utilizados na TFDA, como o azul de metileno 

(MB) e o azul de ortotoluidina (TBO), e (2) complexos nitrosilos de rutênio. Os experimentos 

foram conduzidos com conídios dos fungos-modelo Metarhizium anisopliae e Aspergillus 

nidulans. Tanto o MB como o TBO, na presença da luz, foram capazes de inativar os conídios 

das duas espécies de fungos. A inativação foi próxima de 100%, para ambas as espécies, 

quando a combinação apropriada (concentração do fotossensibilizador e tempo de exposição à 
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luz) foi utilizada. Nenhum dos dois corantes, na ausência da luz, inativou os conídios das duas 

espécies. O tempo de pré-incubação com os fotossensibilizadores (MB e TBO) não foi um 

parâmetro determinante para a eficiência da fotoinativação dos conídios. De maneira geral, a 

inativação dos conídios foi maior nas fotossensibilizações com MB e TBO por 60 min do que 

nas por 30 min. Os conídios verdes e amarelos foram mais tolerantes à fotossensibilização 

com MB e TBO do que os conídios brancos e violetas, indicando que a pigmentação dos 

conídios influencia na fotoinativação. O nitrosilo de rutênio [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 não 

foi capaz de inativar os conídios de nenhuma das espécies, em nenhuma das condições 

avaliadas. A fotoinativação dos conídios de M. anisopliae com MB e TBO não ocorreu 

quando a fotossensibilização foi conduzida em meio de cultura líquido PDB. 

 

Palavras-Chave: Fotobiologia de fungos, Fotossensibilização de fungos, Terapia fotodinâmica 

antimicrobiana, Azul de metileno, Azul de ortotoluidina, Complexo nitrosilo de rutênio, 

Aspergillus nidulans e Metarhizium anisopliae. 
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ABSTRACT 

The significative increase of mycoses resulting from the growing number of 

immunocompromised individuals, from the emerging of new species of pathogenic fungi, and 

from the emerging of pathogens resistant to the antimycotics used nowadays is a serious 

public health problem. In such scenario, the development of new fungal control techniques is 

highly desirable. Initially developed as a therapeutical alternative for cancer, PDT 

(photodynamic therapy) is a process that involves the use of a photosensitizer that preferrably 

accumulates in the target-cells and that can be light-activated. The activation of the 

photosensitizer leads to the generation of reactive oxygen species that damage lypids, 

proteins, and DNA, and kills the cell. APDT (antimicrobial photodynamic therapy) can be 

used to control localized infections as well as to kill pathogenic fungi in the environment. In 

this study, we evaluated the photoinactivation by MB (methylene blue), TBO (toluidine blue), 

and nitrosyl ruthenium complexes in Metarhizium anisopliae and Aspergillus nidulans 

conidia. We also tested parameters such as photosensitizer concentration (1 to 400 µg mL-1), 

pré-incubation time with the photosensitizer (0 to 60 min.), light doses (90 and 180 kJ m-2), 

and visible light irradiance (50 W m-2). Both MB and TBO photoinactivated the conidia of the 

two species of fungi. Inactivation was close to 100% for both species when the appropriate 

combination between photosensitizer concentration and light exposure time was used. None 

of the two dyes in the dark inactivated the conidia of the two species. Pre-incubation time 

with the photosensitizers (MB and TBO) was not a determinant parameter for 

photoinactivation efficiency. Conidia inactivation was higher in photosensibilizations with 

MB and TBO for 60 min than in those for 30 min. Green and yellow conidia were more 
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tolerant to photosensibilization than mutants with white and violet conidia, indicating that 

conidia pigmentation influences photosensibilization. Nitrosyl ruthenium 

[Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 was not capable to photoinactivate conidia of any of the 

species, in any of the evaluated conditions. M. anisopliae conidia photoinactivation with MB 

and TBO did not occur when photosensibilization was conducted in PDB media. 

 
Keywords: Fungal photobiology, Fungal photosensibilization, Antimicrobial photodynamic 

therapy, Methylene blue, Toluidine blue O, Nitrosyl Ruthenium Complex, Aspergillus 

nidulans e Metarhizium anisopliae. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo da fotobiologia de fungos tem adquirido importância crescente nos últimos anos, 

tanto por fornecer contribuições relevantes para o entendimento do efeito das radiações 

visível e UV nas células eucarióticas (BRAGA et al., 2001; BRAGA et al., 2006), como pelo 

surgimento de novas áreas com aplicações importantes, como é o caso da TFDA, que utiliza 

fotossensibilizadores exógenos para o controle de microrganismos (JORI, 2006; TEGOS et 

al., 2005; MAISCH et al., 2004). O uso indiscriminado de antimicrobianos, o surgimento de 

doenças como a AIDS, a adoção de novas práticas médicas, como a imunossupressão em 

transplantados e a quimioterapia, têm criado um cenário favorável para a emergência de novas 

espécies de fungos patogênicos e para o surgimento de microrganismos que apresentam 

tolerância múltipla aos antimicrobianos atualmente utilizados (HOLZHEIMER; DRALLE, 

2002; PHILIP et al., 2005). Embora Candida spp. e Cryptococcus neoformans continuem 

sendo os principais fungos oportunistas responsáveis por micoses invasivas em humanos, 

infecções sérias causadas por Aspergillus spp. e por outros gêneros de fungos filamentosos 

têm emergido em todo o mundo (ESPINEL-INGROFF et al., 2005). Nesse cenário, o 

desenvolvimento de novas estratégias para o controle de microrganismos é extremamente 

desejável. A identificação e o desenvolvimento de fotossensibilizadores com potencial para 

serem empregados como antimicrobianos terão aplicações importantes e serão de extrema 

utilidade para o desenvolvimento de novos fungicidas com mecanismo de ação diferente dos 

atualmente utilizados e para os quais a seleção de microrganismos tolerantes seja menos 

provável. 



Introdução 

 

2 

1.1. Sistemas biológicos 

A importância dos fungos filamentosos como patógenos humanos, principalmente em 

indivíduos imunocomprometidos, tem crescido, de maneira acentuada, nas últimas décadas. 

Atualmente cerca de 300 espécies de fungos filamentosos são consideradas potencialmente 

patogênicas para humanos (GUARRO et al., 1997). 

Os experimentos de fotossensibilização foram conduzidos com conídios dos fungos 

filamentosos Metarhizium anisopliae var anisopliae e Aspergillus nidulans. Conídios são 

estruturas produzidas assexuadamente, responsáveis pela reprodução, dispersão e persistência 

ambiental de diversas espécies de fungos filamentosos de interesse médico, industrial e 

agrícola. Em muitas espécies patogênicas, os conídios também são as estruturas responsáveis 

pela infecção do hospedeiro (HAWKER; MADELIN, 1974; BRAGA et al., 2006). 

Apesar de as hifas serem a estrutura invasiva de muitos fungos filamentosos, o “Clinical 

and Laboratory Standards Institute” (CLSI) recomenda o uso de suspensões de conídios como 

inóculo nos testes de sensibilidade a antimicrobianos realizados com fungos filamentosos. 

Espinel-Ingroff, (2001), comparou a concentração inibitória mínima (CIM) obtida utilizando-

se suspensões de conídios e hifas de Aspergillus spp. como inóculo. As CIMs obtidas foram 

similares para ambas as suspensões. Isso foi atribuído ao fato de a espessura da parede celular 

dos conídios e das hifas serem semelhantes (FERNÁNDEZ-TORRES et al., 2003). 

Suspensões de conídios são mais fáceis de preparar e padronizar; no entanto, a morfologia, a 

fisiologia e a composição química de alguns tipos de conídios diferem muito das apresentadas 

pelas células vegetativas e podem afetar significativamente a ação dos antifúngicos 

convencionais e dos fotossensibilizadores sobre essas estruturas de resistência (HAWKER; 

MADELIN, 1974; GUARRO et al., 1997). 
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M. anisopliae é um deuteromiceto entomopatogênico, com distribuição cosmopolita, que 

vem sendo utilizado, há décadas, como bioinseticida para o controle de vetores de doenças e 

de pragas agrícolas em diversos países, inclusive no Brasil (ROBERTS; ST. LEGER, 2004). 

Até recentemente, não havia nenhum caso descrito de doença em humanos ou em animais 

domésticos causada por M. anisopliae. Em 1997, foi descrito um caso de queratite em um 

colombiano saudável de 18 anos (DE GARCIA et al., 1997). O fungo também foi apontado 

como o provável causador de sinusite em dois indivíduos imunocompetentes (REVANKAR, 

1999). A primeira descrição de infecção disseminada causada por M. anisopliae foi feita em 

1998, em uma criança imunocomprometida (BURGNER et al., 1998). Em nenhum dos casos 

citados anteriormente, as infecções foram associadas à utilização comercial do fungo como 

bioinseticida. Os testes de sensibilidade a antimicrobianos mostraram que os isolados clínicos 

de M. anisopliae são tolerantes a diversos antifúngicos comumente utilizados (REVANKAR, 

1999; BURGNER et al., 1998). Apesar de a emergência de patógenos pertencentes a diversos 

gêneros de fungos filamentosos, como Aspergillus, Scedosporium, Fusarium e Rhizopus, as 

infecções causadas por Metarhizium spp. continuam extremamente raras e estatisticamente 

desprezíveis (HOLZHEIMER; DRALLE, 2002; ENOCH et al., 2006) e o fungo tem sido 

certificado para ser utilizado comercialmente como bioinseticida, tanto em áreas urbanas 

como em áreas rurais. 

A pigmentação dos conídios tem sido associada ao aumento na tolerância a uma série de 

fatores ambientais geradores de estresse em diversas espécies de fungos. Linhagens selvagens 

de M. anisopliae possuem os conídios verdes, embora a tonalidade da cor varie muito entre 

diferentes linhagens (BRAGA et al., 2006; RANGEL et al., 2006). Adicionalmente, as 

condições nas quais o fungo se desenvolve podem influenciar a produção de pigmentos e a 

coloração dos conídios (RANGEL et al., 2006). A natureza química e a importância biológica 
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dos pigmentos presentes nos conídios de M. anisopliae ainda não são conhecidas. Linhagens 

selvagens, com conídios verdes, são mais tolerantes à radiação solar do que mutantes para a 

coloração dos conídios (BRAGA et al., 2006; RANGEL et al., 2006). Esse tipo de mutante 

raramente é isolado do meio ambiente, indicando que a pigmentação é uma característica 

fortemente adaptativa para a espécie (BRAGA et al., 2006). 

Até o momento, nenhum trabalho foi conduzido para avaliar a ação de 

fotossensibilizadores em conídios ou em micélio do gênero Metarhizium. 

Dentre cerca de 200 espécies do gênero Aspergillus, apenas algumas são patogênicas para 

o homem. Embora A. fumigatus seja o agente etiológico mais comum de doenças em 

humanos, outras espécies do gênero, como A. flavus, A. terreus, A. niger e A. nidulans, 

também são responsáveis por micoses invasivas, geralmente fatais, em indivíduos 

imunocomprometidos (ABARCA, 2000). Em conjunto, as espécies do gênero Aspergillus são 

as responsáveis pela maior parte das micoses invasivas causadas por fungos miceliais em 

humanos (ENOCH et al., 2006). As espécies do gênero Aspergillus apresentam ampla 

distribuição geográfica e podem ser isoladas de uma grande variedade de substratos, como 

solo e matéria orgânica em decomposição (PONTÓN, CABAÑES, 2000). A facilidade de 

dispersão e o pequeno tamanho dos conídios fazem com que os mesmos permaneçam 

suspensos no ar por muito tempo, tornando a sua inalação bastante comum (ABARCA, 2000). 

A inalação dos conídios de Aspergillus normalmente não produz manifestações clínicas 

importantes, mas, eventualmente, pode causar alergias, traqueobronquite, aspergiloma e 

aspergilose invasiva, tanto em indivíduos imunocompetentes, como em imunocomprometidos 

(PONTÓN, CABAÑES, 2000). 

O recente seqüenciamento dos genomas e a disponibilização de “microarrays” genômicos 

que permitem o estudo da expressão gênica em larga escala tornaram A. nidulans e A. 
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fumigatus extremamente interessantes para o desenvolvimento de novos fungicidas e de novas 

estratégias para o controle de fungos filamentosos (GALAGAN et al., 2005; NIERMAN et 

al., 2005). Isolados de Aspergillus nidulans têm freqüentemente se mostrado refratário ao 

tratamento com anfotericina B (KONTOYIANNIS et al., 2002). A ação de 

fotossensibilizadores, como azul de metileno, azul de ortotoluidina e laranja de acridina, em 

conídios de A. nidulans foi estudada anteriormente, tanto em linhagens selvagens, como em 

mutantes para a coloração dos conídios (AL-RUBEAI; EL-HASSI, 1986). 

1.2. Terapia Fotodinâmica 

O termo terapia fotodinâmica foi usado pela primeira vez por fisiologistas alemães, no 

início do século XX, para descrever danos em tecidos vivos, provocados pela combinação de 

três fatores: fotossensibilizador, luz e oxigênio (STRAKHOVSKAYA et al., 2002). Esse tipo 

de terapia tem sido empregada no tratamento de uma ampla variedade de doenças nos últimos 

15 anos (DOS SANTOS; ERIKSSON, 2006). 

A terapia fotodinâmica é um processo específico decorrente da acumulação e/ou 

metabolização preferencial do fotossensibilizador nas células-alvo e da exposição localizada à 

radiação, geralmente luz visível (400-700 nm) ou radiação UVA (320-400 nm). A 

administração do fotossensibilizador é seguida pela exposição das células ou tecido a 

radiações com comprimentos de onda capazes de ativar a molécula fotossensibilizadora, que, 

na presença de oxigênio, pode matar ou inativar as células-alvo devido à formação de diversas 

espécies reativas de oxigênio (EROS) (KOCHEVAR et al., 1996). 

A exposição do fotossensibilizador a comprimentos de onda apropriados é capaz de 

excitá-lo. Após absorver um fóton, a molécula do fotossensibilizador passa de seu estado 

fundamental (PS0) para o primeiro estado excitado singleto (1PS*). Esse estado tem um tempo 
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de vida curto, da ordem de nanosegundos, o que dá à molécula pouco tempo para interagir 

com o meio circundante e limita muito o seu raio de ação (HARRIS, 2006). O 

fotossensibilizador pode dissipar a energia adicional de diversas maneiras. Ele pode retornar 

ao estado fundamental pela emissão da energia absorvida através de um processo radiativo 

(fluorescência) ou não radiativo (conversão interna ou relaxamento vibracional), em que a 

energia é perdida como calor para o meio circulante. Uma outra rota de desativação do estado 

1PS* envolve o processo não radiativo cruzamento intersistemas, no qual a molécula do 

fotossensibilizador no estado excitado 1PS* passa para o primeiro estado excitado tripleto 

3PS*. Apesar de essa transição não ser muito eficiente, deve-se ressaltar que um bom 

fotossensibilizador necessita desse processo para ser o mais eficiente possível, porque o 

estado tripleto é a origem do seu efeito fotossensibilizante. Na ausência de outras moléculas 

para interagir, o estado excitado tripleto pode perder energia pela emissão de energia 

luminosa através de fosforescência. Alternativamente, o estado tripleto pode participar de um 

cruzamento intersistemas. Se estiver próximo de moléculas reativas (como oxigênio 

molecular ou substratos ricos em oxigênio), o estado tripleto, devido a seu tempo de vida 

relativamente longo (10-4 segundos ou mais), pode participar de reações fotodinâmicas com 

produção de um ou mais tipos de EROS. Existem dois tipos básicos de processos 

fotodinâmicos capazes de produzir EROS, que são conhecidos por fotoprocessos do Tipo I e 

do Tipo II. Ambos os processos requerem oxigênio para ocorrer. O fotoprocesso do Tipo I 

envolve reações de transferência de elétrons do estado tripleto do fotossensibilizador, com a 

participação de um substrato, para produzir radicais iônicos que podem reagir com o oxigênio, 

produzindo espécies citotóxicas, como o ânion superóxido e radical hidroxila. O fotoprocesso 

do Tipo II envolve transferência de energia do estado tripleto do fotossensibilizador para o 

oxigênio molecular, com nível basal de energia, produzindo o estado excitado oxigênio 
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singleto. O efeito citotóxico do oxigênio singleto é decorrente de sua reação rápida e 

indiscriminada com todos os tipos de biomoléculas, provocando a oxidação de proteínas, 

ácidos nucléicos e lipídios (HAMBLIM et al., 2002). Tanto nas reações do Tipo I como nas 

reações do tipo II, a molécula do fotossensibilizador retorna ao seu estado fundamental, 

podendo produzir continuamente altos níveis de EROS, enquanto a exposição à luz perdurar. 

Entretanto, quando o fotossensibilizador é exposto a altas intensidades de luz, pode ocorrer o 

fotobranqueamento, ou seja, a degradação permanente do fotossensibilizador (GORMAN et 

al., 2006). O fotoprocesso do Tipo II é geralmente aceito como o principal mecanismo de 

dano foto-oxidativo na célula microbiana. Um fotossensibilizador com suficiente população 

de estado tripleto e disponibilidade de oxigênio tem o potencial de causar dano numa 

variedade de biomoléculas por um ou ambos os mecanismos (HARRIS et al., 2006). As 

etapas fotoquímicas/fotofísicas da fotossensibilização estão representadas no Diagrama de 

Jablonski (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema das etapas fotoquímicas / fotofísicas, envolvidas na fotossensibilização. 

Existe uma ampla variedade de fontes de luz, coerentes e não-coerentes, que podem ser 

utilizadas no processo de fotossensibilização, como os lasers (de diversos tipos), os diodos 

emissores de luz (LEDS, “light-emitting diode”), lâmpadas incandescentes e lâmpadas 

fluorescentes (BRANCALEON et al., 2002). A hipótese equivocada de que o laser é essencial 
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para TFD e para a TFDA é um dos fatores que têm atrasado o desenvolvimento e a aplicação 

dessas técnicas. O aspecto prioritário que deve ser considerado para a escolha da fonte de luz 

é sua habilidade de excitar o fotossensibilizador, provocando um efeito adverso mínimo nas 

células não-alvo (WAINWRIGHT, 1998; WAINWRIGHT, 2000). Usualmente, a TFDA tem 

sido realizada com lâmpadas incandescentes convencionais. O tratamento fotodinâmico de 

infecções superficiais e localizadas, como as micoses cutâneas, é simplificado pela 

acessibilidade da pele à exposição à luz e permite o uso de qualquer fonte de luz com 

comprimento de onda apropriado. Os valores de irradiância (intensidade de radiação), doses e 

tempo de exposição necessários para a eliminação dos microrganismos usualmente não 

provocam um efeito térmico significativo e podem ser facilmente obtidos através de fontes de 

luz não coerentes, de baixo custo, que requerem tecnologia simples e medidas de proteção 

mínimas, tanto para o operador, quanto para o paciente (JORI, 2006). Os lasers equipados 

com fibras ópticas revolucionaram a TFD e TFDA por tornarem possível a distribuição da luz 

em praticamente todos os sítios do corpo humano (LUKSIENE, 2003). 

A determinação de parâmetros funcionais, como a (1) concentração do fotossensibilizador, 

(2) duração do período de pré-incubação da célula com o fotossensibilizador antes da 

exposição à luz, (3) intensidade e o espectro de emissão necessário para a otimização da 

fotossensibilização e (4) duração do período de exposição, é essencial para que um 

fotossensibilizador possa ser utilizado, com sucesso, em um determinado sistema biológico. A 

determinação dos parâmetros funcionais mais adequados para a TFDA nas espécies de fungos 

de interesse fornecerá subsídios importantes para o desenvolvimento da técnica e para o 

desenvolvimento de novas estratégias para o controle desses microrganismos. 
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1.3. Fotossensibilizadores 

Fotossensibilizadores são compostos atóxicos ou pouco tóxicos, inativos em seu estado 

fundamental, que absorvem luz na região das radiações infravermelha, visível ou UVA (JORI, 

2006). Quando o fotossensibilizador é exposto à radiação com comprimentos de onda 

apropriados, sua molécula é excitada, levando a uma série de transferências moleculares de 

energia que normalmente originam espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio singleto 

(1O2), o ânion superóxido e o ânion radical hidroxila, que são extremamente reativos e 

citotóxicos (SOUKOS et al., 1998; FRIEDBERG et al., 2001; HAMBLIN et al., 2002; SMIJS 

et al., 2004). Embora o conceito de morte celular induzida pela interação entre a luz e 

substâncias químicas seja conhecido há mais de um século (ACKROYD et al., 2001), o 

interesse por fotossensibilizadores tem aumentado nos últimos anos e novos 

fotossensibilizadores estão sendo desenvolvidos em virtude do uso desse grupo de substâncias 

no tratamento de tumores e na inativação de microrganismos em diversos sistemas biológicos, 

tanto in vitro, como in vivo (VENEZIO et al., 1985; ZEINA et al., 2001; 

STRAKHOVSKAYA et al., 2002; BLISS et al., 2004; TEGOS et al., 2005; GORMAN et al., 

2006). A utilização de fotossensibilizadores para a inativação de estruturas fúngicas (como 

conídios e hifas) e para o tratamento de micoses é uma recente e promissora aplicação da 

terapia fotodinâmica (SMIJS et al., 2004). 

As propriedades fisico-químicas dos fotossensibilizadores e dos sistemas biológicos nos 

quais eles estão atuando são extremamente importantes para a eficiência do processo de 

fotossensibilização (DEMIDOVA; HAMBLIN, 2005). O fotossensibilizador ideal deve 

possuir as seguintes características: (1) atoxicidade ou pouca toxicidade no escuro; (2) 

estabilidade cinética e termodinâmica; (3) síntese rápida, barata e com alto rendimento; (4) 

especificidade pela célula-alvo; (4) curto intervalo de tempo entre a sua administração e a 
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máxima absorção pelas células-alvo; (5) rápida eliminação pelas células não-alvo; (6) 

ativação em um comprimento de onda considerado ótimo para a absorção de luz; (7) 

apresentar alta capacidade de produção de oxigênio singleto e (8) ausência de mutagenicidade 

(CALZAVARA-PINTON, 2005). 

1.3.1. Fotossensibilizadores derivados da fenotiazina 

Os fotossensibilizadores baseados na fenotiazina (PhBPs, phenothiazinum based 

photosensitisers), como o azul de metileno e o azul de ortotoluidina, possuem estruturas 

heteroaromáticas planas que conferem às suas moléculas propriedades fotossensibilizadoras 

(Figura 2). Os PhBPs têm mostrado potencial para serem utilizados na TFD como agentes 

antitumorais e na TFDA como antimicrobianos (HARRIS et al., 2006). A ação 

fotossensibilizadora de PhBPs, como o MB e o TBO, em bactérias gram-negativas, gram-

positivas, leveduras e vírus é conhecida há décadas (MACMILLAN et al., 1966; ITO, 1977; 

AL-RUBEAI; EL-HASSI, 1986; WAINWRIGHT, 1996). A seletividade desses compostos 

para células microbianas decorre de interações eletrostáticas entre as cargas positivas dos 

PhBPs e as cargas negativas da superfície externa da célula microbiana (HARRIS et al., 

2006). O modo de ação desses compostos também foi estudado em células vegetativas de 

leveduras (ITO, 1977) e em conídios de fungos filamentosos, como A. nidulans (AL-

RUBEAI; EL-HASSI, 1986), A. fumigatus (FRIEDBERG et al., 2001), Neurospora crassa 

(SHIMIZU, 1979) e dermatófitos (SMIJS; SCHUITMAKER, 2003; SMIJS et al., 2004). Na 

maioria dos casos, o sítio primário de ação dos PhBPs é a membrana externa (no caso das 

bactérias gram-negativas) e a membrana plasmática da célula-alvo. A ação do 

fotossensibizador envolve a modificação de lipídios e/ou lipopolissacarídeos (no caso de 

bactérias gram-negativas) e a inativação de proteínas e enzimas essenciais, presentes na 
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membrana plasmática, provocando a morte da célula. Esses compostos também podem ser 

internalizados pela célula durante o processo de fotossensibilização, infligindo danos a um 

grande número de sítios intracelulares. Em células bacterianas, embora o principal sítio 

interno de ação seja o DNA, os PhBPs podem exibir múltiplos sítios de ação dentro de um 

tipo específico de células e mostram diferentes sítios de ação entre diferentes espécies de 

microrganismos (HARRIS, 2006). Em leveduras e em conídios, não foi observada a 

internalização significativa de PhBPs, como MB ou TBO, e a morte celular é atribuída aos 

danos na membrana, provocados pelo oxigênio singleto produzido no meio extracelular 

(SHIMIZU et al., 1979; AL-RUBEAI; EL-HASSI, 1986). A multiplicidade de sítios-alvo das 

EROS produzidos durante a TFD faz com que a emergência de microrganismos resistentes à 

fotossensibilização seja extremamente improvável e torna os PhBPs uma alternativa 

interessante aos antibióticos convencionais. São extremamente escassos os estudos a respeito 

da ação desses compostos sobre hifas ou conídios de fungos filamentosos, fazendo com que 

essa seja uma área extremamente interessante para investigação. 
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Figura 2. Estrutura química do azul de metileno (MB) e do azul de ortotoluidina (TBO). 

O MB é o protótipo dos PhBPs e está bem estabelecido que sua toxicidade para humanos 

é baixa. O uso seguro do MB na terapia é atestado há quase um século e suas aplicações, entre 

outras, incluem sua administração oral como anti-séptico, desinfetante e antídoto para 

envenenamento por nitrato (HARRIS, 2006). A baixa toxicidade para humanos e o fato de 

serem fotossensibilizadores eficientes, tanto em células de leveduras, como em conídios de 

fungos filamentosos, pode apressar os estudos clínicos desses PhBPs na TFDA 
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(DEMIDOVA; HAMBLIN, 2005). Existem poucos estudos comparando a atividade 

fotossensibilizadora do azul de metileno e do azul de ortotoluidina em microrganismos 

(USACHEVA et al., 2001). 

Uma grande variedade de fontes de luz, como lasers, LED e vários tipos de lâmpadas 

incandescentes, tem sido utilizada para a fotoativação dos PhBPs, tanto na TFD, como na 

TFDA (HARRIS, 2006). O MB, como outros PhBPs, apresenta absorção máxima de luz na 

região do vermelho (pico de absorção em 665 nm), que é a janela desejável para a terapêutica. 

Essa região espectral é ideal para a TFD e para TFDA, pois as biomoléculas apresentam 

absorção mínima nessa região espectral, permitindo uma penetração mais profunda da luz nos 

tecidos humanos durante a TFD. A química do MB está bem estabelecida e diversos estudos 

têm mostrado que as modificações químicas do corante produzem derivados que mantêm as 

características desejáveis de absorção de luz do composto original, mas que apresentam uma 

maior fototoxicidade para as células-alvo (HARRIS, 2006). 

1.3.2. Nitrosilos de rutênio 

O óxido nítrico (NO) é um gás instável, lipo e hidrossolúvel, altamente reativo e com 

meia-vida curta (0,1-6 s) (CARTER et al., 1997; IGNARRO et al., 1999). O NO é uma 

molécula efetora importante em diversos processos biológicos, incluindo a transmissão 

neural, a vasodilatação, a angiogênese e a fagocitose, apenas para citar os processos mais 

estudados (IGNARRO, 1999). Por outro lado, exposições prolongadas a altas concentrações 

de NO têm sido associadas a diversos efeitos fisiológicos adversos, incluindo choque séptico 

(EUM et al., 2006), citotoxicidade (STAR, 1993; GHAFFARI et al., 2006), carcinogênese 

(WINK et al., 1998) e danos no DNA (BURNEY et al., 1999). 
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Devido à grande importância biológica do NO e considerando-se que diversas doenças 

podem estar associadas a alterações no seu metabolismo (NAPOLI; IGNARRO, 2003), estão 

sendo desenvolvidos complexos capazes de liberar NO nos tecidos e na corrente sangüínea de 

maneira controlada a partir de sistemas orgânicos (MAKINGS; TSIEN, 1994) e inorgânicos 

(BONAVENTURA et al., 2004; SAUAIA et al., 2005). Um caminho para o desenvolvimento 

de agentes liberadores de NO é a síntese de compostos termodinamicamente estáveis em 

condições fisiológicas, mas lábeis sob estimulação química, fotoquímica e/ou eletroquímica 

(SAUAIA et al., 2005). Recentemente, foram desenvolvidos complexos nitrosilos de rutênio 

capazes de liberar NO in vitro (BONAVENTURA et al., 2004; SAUAIA et al., 2005). O 

óxido nítrico reage facilmente com rutênio, produzindo compostos estáveis e suscetíveis à 

ação de certos estímulos químicos, eletroquímicos e fotoquímicos que promovem sua 

liberação (DE LIMA, 2006). 

A atividade antimicrobiana de compostos, particularmente de derivados sol-gel, capazes 

de liberar óxido nítrico de maneira contínua e controlada tem sido estudada e esses compostos 

têm sido capazes de evitar o desenvolvimento de bactérias e a formação de biofilmes na sua 

superfície (NABLO et al., 2001). Poucas informações estão disponíveis a respeito da 

atividade fotossensibilizadora dos complexos nitrosilos de rutênio em microrganismos. Com 

base nos resultados de ensaios de citotoxicidade celular (KARIDI et al., 2005) e dada a 

atividade antimicrobiana do NO em uma ampla variedade de microrganismos, como bactérias, 

vírus, fungos e leveduras (NABLO et al., 2001; GHAFFARI et al., 2006), decidiu-se avaliar a 

atividade antifúngica do complexo nitrosilo de rutênio liberador de óxido nítrico 

[Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 (Figura 3). 
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Figura 3. Estrutura molecular do complexo [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3; Ru (Rutênio), NH.NHq 
(benzoquinona-diimina), tpy (terpiridina), NO (óxido nítrico), (PF6)3 (ânion hexafluorfosfato). 

Dentre os complexos nitrosilos de rutênio disponíveis, o [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 foi 

escolhido para ser utilizado nos experimentos de fotossensibilização de conídios, por 

apresentar estabilidade cinética em solução fisiológica e possuir pico de absorção em 535 nm, 

na região visível do espectro (SAUAIA et al., 2005; DE LIMA et al., 2006). Não existe 

nenhuma informação a respeito da utilização desses compostos na TFDA no controle de 

fungos miceliais ou leveduriformes. 

1.3.3. Fotossensibilizadores de origem vegetal 

Alguns fotossensibilizadores são produzidos naturalmente por plantas (WAINWRIGHT, 

1998; BINNS et al., 2000; MAISCH et al., 2004). O isolamento e a identificação desses 

compostos, como os pigmentos furanocumarínicos, representam um dos maiores avanços na 

área (WAINWRIGHT, 1998). Os derivados furanocumarínicos, como os psoralenos (Figura 

4), são utilizados no tratamento de vitiligo e psoríase e, mais recentemente, na TFDA 

(HANAWA et al., 2002). 
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Figura 4. Estrutura molecular do psoraleno. 

1.4. Terapia fotodinâmica antimicrobiana 

O uso de fotossensibilizadores para a eliminação de microrganismos antecede a 

quimioterapia antimicrobiana baseada na utilização de antibióticos. A primeira demonstração 

da fotoinativação de células microbianas foi descrita em 1900 por Oscar Raab, que observou 

que corantes, como a acridina e a eosina, inativavam rapidamente paramécios na presença de 

luz (DOUGHERTY et al., 1998; HOCKBERGER et al., 2002; MAISCH et al., 2004). A 

TFDA baseia-se no princípio de que, se um microrganismo demonstra seletividade por um 

determinado corante, que também é fotossensibilizador, deve ser possível destruí-lo expondo-

o à luz após a aplicação do corante (WAINWRIGHT, 2000). Como a TFD, a TFDA também 

utiliza fotossensibilizadores e luz visível para promover uma resposta fototóxica, 

normalmente oxidativa, que é capaz de danificar virtualmente todos os tipos de biomoléculas 

e estruturas celulares, provocando a morte do microrganismo (WAINWRIGHT, 1996; 

WAINWRIGHT, 1998). 

Os danos fotodinâmicos nas células estão bem estabelecidos em alguns sistemas 

biológicos, particularmente em bactérias e leveduras e, de maneira geral, não diferem muito 

dos danos observados nas células de eucariotos superiores (WAINWRIGHT, 1998). As 

reações do Tipo I com a água, no interior da célula microbiana, geram radicais hidroxila, que 

reagem com biomoléculas ou combinam-se, originando peróxido de hidrogênio in situ com 

efeitos citotóxicos. Tipicamente, as reações do tipo I incluem a remoção de hidrogênios de 
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moléculas insaturadas, como os fosfolipídios presentes na membrana plasmática 

(WAINRIGHT, 1998). A peroxidação de lipídios afeta a estrutura e o funcionamento da 

membrana celular, diminuindo a sua fluidez e aumentando sua permeabilidade a íons. 

Também pode ocorrer a inativação de receptores celulares e de enzimas localizados na 

membrana plasmática (WAINWRIGHT, 2000). Os processos do Tipo II são geralmente 

aceitos como os principais responsáveis pelo dano foto-oxidativo à célula microbiana. Como 

nas reações do Tipo I citadas anteriormente, o oxigênio singleto também poderá reagir com as 

moléculas envolvidas na manutenção da estrutura e do funcionamento da parede e da 

membrana celular, como os fosfolipídios, peptídeos e esteróides (no caso dos fungos). 

Também podem ocorrer reações entre o oxigênio singleto e outras moléculas da parede e da 

membrana. O aminoácido triptofano reage com o oxigênio singleto e o produto intermediário 

instável degrada-se, formando derivados reativos capazes de provocar ligações cruzadas nos 

peptídeos. Os resíduos de metionina são oxidados pelo oxigênio singleto, com a formação de 

sulfoxido de metionina. A reação com os ácidos nucléicos ocorre principalmente através dos 

resíduos de guanosina e, novamente, existe uma diferença entre a seletividade dos processos 

do Tipo I e do Tipo II. No primeiro caso, o açúcar é atacado pelo radical hidroxila e, no 

segundo, a base nitrogenada é atacada pelo oxigênio singleto. A multiplicidade de sítios-alvo 

afetados durante a TFDA faz com que a seleção de linhagens e/ou espécies tolerantes seja 

extremamente improvável, o que é uma das vantagens da técnica em relação à quimioterapia 

antimicrobiana convencional (MAISCH et al., 2004; KÖMERIK; MACROBERT, 2006). O 

padrão de modificação celular fotoinduzida também dificulta o reparo das moléculas 

danificadas e a expressão de genes envolvidos na resposta celular ao estresse oxidativo (JORI, 

2006). 
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Embora o tipo predominante de ação fotodinâmica seja freqüentemente determinado pela 

classe do composto, o modo exato de ação do fotossensibilizador também é fortemente 

influenciado pelo sítio de ação (WAINWRIGHT, 2000). O sítio de ação, por sua vez, depende 

das características físico-químicas da interação entre a célula e o fotossensibilizador. Os 

parâmetros importantes do fotossensibilizador para a interação incluem: solubilidade relativa 

em água e lipídios, constante de ionização (pKa) e outros fatores mais específicos, como as 

características de absorção da luz (o comprimento de onda do pico de absorção, λmax, e a 

intensidade de absorção, ε max) e a eficiência da formação do estado excitado tripleto ou da 

produção de oxigênio singleto (CALZAVARA-PINTON, 2005; WAINRIGHT, 1998). 

Fotossensibilizadores que exibem um efeito maior em microrganismos do que em células 

animais sugerem que o dano foto-oxidativo é direcionado a sítios específicos e altamente 

suscetíveis (como a membrana externa das bactérias) e a membrana plasmática das células 

fúngicas (KÖMERIK; MACROBERT; 2006). A morfologia da célula microbiana apresenta 

uma ampla variação, tanto entre espécies, como entre linhagens. A variação da morfologia do 

microrganismo modula a interação dos fotossensibilizadores exógenos com os constituintes 

celulares, afetando a eficiência e os caminhos dos processos de fotossensibilização 

(WAINRIGHT, 1998; HAMBLIM; HASAN, 2004; JORI, 2006; KÖMERIK; MACROBERT, 

2006). A interação primária do fotossensibilizador ocorre geralmente com a parede celular, 

que envolve grande parte das células microbianas. A parede celular dos diferentes grupos de 

microrganismos apresenta uma grande variabilidade na sua complexidade, arquitetura 

estrutural, permeabilidade e capacidade de associação com moléculas externas (HAMBLIM; 

HASAN, 2004; JORI, 2006). 

A célula fúngica é circundada por uma rígida parede celular composta principalmente por 

polissacarídeos solúveis e insolúveis, como quitina, β-glucana e glicoproteínas. A deposição 
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de pigmentos, como as melaninas, na parede dos fungos, modifica as características físicas, 

químicas e estruturais da parede celular (EISENMAN et al., 2005). A melanização diminui a 

porosidade da parede de C. neoformans (JACOBSON; IKEDA, 2005) e é um dos fatores 

responsáveis pela carga negativa da parede celular dos fungos (FRASES et al., 2007). As 

cargas negativas da parede podem facilitar a ligação de fotossensibilizadores catiônicos, como 

o MB e o TBO, à superfície celular. Por serem eficientes inativadores de radicais livres, as 

melaninas aumentam a tolerância das células fúngicas às espécies reativas de oxigênio e de 

nitrogênio (WANG; CASADEVAL, 1994). A melanização também é capaz de proteger os 

fungos contra fungicidas e contra a ação de enzimas hidrolíticas (ROSAS; CASADEVALL, 

2001; van DUIN et al., 2002).  

Mesmo sendo um alvo celular maior e mais complexo do que bactérias e vírus, os fungos 

podem ser inativados pelos mesmos fotossensibilizadores e sob condições similares às 

aplicadas aos outros grupos microbianos (ZEINA et al., 2001; DEMIDOVA; HAMBLIN, 

2005; WAINWRIGHT; CROSSLEY, 2004). A eliminação de fungos pode ser obtida por 

condições moderadas de irradiação (pequeno tempo de exposição, baixas irradiâncias) e por 

concentrações do fotossensibilizador que garantem a seletividade da fotossensibilização em 

relação às células dos tecidos do hospedeiro, como fibroblastos e queratinócitos. Nas mesmas 

condições experimentais (por exemplo, concentração do fotossensibilizador e iluminação), a 

taxa de mortalidade para os fungos foi 18 vezes maior do que a taxa de mortalidade em 

queratinócitos (ZEINA et al., 2001; MAISCH et al., 2004). 

A descoberta e a utilização dos antibióticos a partir de meados do século passado fizeram 

com que as propriedades antimicrobianas da TFDA fossem esquecidas, atrasando 

significativamente o desenvolvimento da técnica. A emergência de novas espécies de 

bactérias e de fungos patogênicas, o surgimento de linhagens tolerantes aos quimioterápicos 
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utilizados, o reduzido número de antifúngicos disponíveis e o alto custo do desenvolvimento 

de novos antibióticos criaram um cenário que favoreceu a retomada dos estudos para a 

utilização da TFDA como uma alternativa à quimioterapia convencional (MAISCH et al., 

2004; KÖMERIK; MACROBERT, 2006). Apesar de extremamente promissora, a TFDA 

encontra-se em estágio inicial de desenvolvimento (ZEINA et al., 2001; HAMBLIN; 

HASAN, 2004). A maioria dos estudos de fotossensibilização foi conduzida in vitro e os 

dados a respeito da TFDA in vivo para o tratamento de micoses em animais-modelo e em 

pacientes ainda são escassos (HAMBLIN; HASAN, 2004; KÖMERIK; MACROBERT, 

2006). A fotossensibilização in vivo ou em sistemas biológicos mais complexos normalmente 

é mais difícil e requer concentrações maiores do fotossensibilizador e maiores doses de luz. 

Isso ocorre porque a matéria orgânica presente no meio pode inativar tanto o 

fotossensibilizador como as EROS produzidas durante a fotossensibilização (KÖMERIK; 

WILSON, 2002). Até o momento, nenhum fotossensibilizador foi licenciado para ser 

utilizado como agente antimicrobiano e os métodos de distribuição para tais fármacos ainda 

estão sendo estabelecidos (HARRIS et al., 2006). 

Uma outra aplicação promissora da fotossensibilização de microrganismos é o controle de 

fitopatógenos. Vol’pin et al. (2000) verificaram que a produção de EROS por ftalocianinas 

fotossensibilizadas foi capaz de inativar o fungo fitopatogênico Magnaporthe grisea in vivo e, 

ao mesmo tempo, estimular as defesas do hospedeiro. 

A aplicação da TFDA na odontologia vem sendo amplamente estudada, a fim de se 

desenvolverem métodos auxiliares nos tratamentos preventivo e restaurador. Os alvos são os 

microrganismos envolvidos no desenvolvimento da cárie e da doença periodontal (DOBSON; 

WILSON, 1992). Candida albicans, microrganismo causador da afta oral, mostrou-se 

suscetível a fotossensibilização com MB e TBO. O desenvolvimento de técnicas alternativas 
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para o controle de Candida spp. é de extrema importância devido à alta incidência de 

candidíase em paciente imunocomprometidos que atualmente são tratados com antifúngicos 

sistêmicos (WILSON; MIA, 1994). A utilização prolongada da quimioterapia convencional 

nesses pacientes favorece a seleção de linhagens tolerantes aos quimioterápicos. 

Diversos estudos têm mostrado que a TFDA pode ser um método alternativo promissor 

para o controle de diversas espécies de fungos patogênicos capazes de causar micoses 

superficiais e/ou invasivas em humanos, como Trichophyton rubrum (SMIJS; 

SCHUITMAKER, 2003; SMIJS et al., 2004; CALZAVARA-PINTON et al., 2005), 

Aspergillus fumigatus (FRIEDBERG et al., 2001), Neurospora crassa (SHIMIZU et al., 

1979), Kluyveromyces marxianus (PAARDEKOOPER et al., 1992; STRAKHOVSKAYA et 

al., 2002) e Candida albicans (WILSON; MIA, 1993; WAINWRIGHT, 1998; 

STRAKHOVSKAYA et al., 2002; BLISS et al., 2004). Embora as micoses superficiais e 

localizadas sejam as mais indicadas para serem tratadas pela TFDA, o tratamento de infecções 

profundas, como abscessos, será possível com o aperfeiçoamento das técnicas para a 

distribuição do fármaco e com a utilização de sistemas óticos mais sofisticados, que permitem 

levar a luz a diversas partes de organismo (DERYCKE; WITTE, 2004; JORI, 2006; 

KÖMERIK; MACROBERT, 2006). 

Ainda pouco explorado, é cada vez mais evidente o potencial da TFDA para a inativação 

seletiva de microrganismos, tanto nas aplicações terapêuticas como nas não terapêuticas, 

como descontaminação de sangue e de hemoderivados, tratamento de água e efluentes e no 

controle de populações de fitopatógenos (SCHÄFER et al., 2000; WAINWRIGHT, 2000; 

JORI; BROWN, 2004). 
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2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A emergência de novas espécies de fungos patogênicos e o aumento da resistência aos 

antifúngicos mais utilizados, em decorrência de novas práticas médicas, têm se tornado um 

sério problema de saúde pública. Patógenos emergentes e tradicionais, com tolerância 

múltipla aos antifúngicos disponíveis no mercado, são cada vez mais freqüentes e têm 

provocado infecções localizadas e sistêmicas em pacientes imunocomprometidos. Nesse 

contexto, são de extremo interesse o desenvolvimento de novas estratégias para o controle 

desses microrganismos e a identificação e o desenvolvimento de novos fungicidas que 

apresentem mecanismos de ação diferentes dos que são comumente utilizados. A TFDA tem 

potencial para ser utilizada como uma alternativa interessante à quimioterapia convencional 

para o controle de fungos. Além da eficiência comprovada na inativação de diversas espécies 

de leveduras e fungos filamentosos, a TFDA apresenta outros benefícios. Os 

fotossensibilizadores utilizados são bastante seletivos para os microrganismos (os fungos 

podem ser mortos por combinações de doses de luz e do fotossensibilizador muito menores do 

que as necessárias para causar danos às células do hospedeiro). A multiplicidade de 

moléculas-alvo danificadas durante a fotossensibilização e o padrão dos danos durante a TFD 

fazem com que a seleção de linhagens resistentes à TFDA seja virtualmente impossível. 

Entretanto, para que um fotossensibilizador possa ser utilizado com sucesso para o controle de 

fungos é essencial que sejam determinados parâmetros funcionais, como: (1) concentração do 

fotossensibilizador; (2) duração do período de incubação do fotossensibilizador com as 

células, antes da exposição à luz; (3) intensidade e espectro da radiação utilizados durante a 

fotossensibilização e (4) duração do período de exposição. A determinação dos parâmetros 
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funcionais mais adequados para serem utilizados durante a TFDA para a eliminação de 

espécies de fungos de interesse fornecerá subsídios importantes para o desenvolvimento da 

técnica e de novas estratégias para o controle desses microrganismos.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. Avaliar o potencial dos fotossensibilizadores comerciais azul de metileno e azul de 

ortotoluidina e de complexos nitrosilos de rutênio para a inativação de conídios dos 

fungos M. anisopliae e A. nidulans. 

3.2. Determinar os parâmetros funcionais ótimos desses fotossensibilizadores 

(concentração, tempo de pré-incubação e tempo de exposição à luz) para a 

fotoinativação de conídios de M. anisopliae e de A. nidulans. 

3.3. Determinar se a pigmentação dos conídios de M. anisopliae é capaz de influenciar a 

fotoinativação pelo MB e pelo TBO. 

3.4. Determinar se a composição do meio no qual a fotossensibilização é conduzida 

influencia a eficiência da fotoinativação de conídios de M. anisopliae pelo MB e pelo 

TBO. 

 



Materiais e Métodos 

 

24 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1. Espécies e linhagens utilizadas 

Os experimentos de fotossensibilização com M. anisopliae var. anisopliae foram 

conduzidos com a linhagem selvagem ARSEF 23 (conídios verdes) obtida da “Culture 

Collection of Entomopathogenic Fungal Cultures” (ARSEF) (Ithaca, NY, EUA) e com os 

mutantes para a coloração dos conídios DWR 067 (conídios amarelos), DWR 180 (conídios 

brancos) e DWR 069 (conídios violetas). Todos os mutantes foram obtidos da linhagem 

selvagem ARSEF 23, como descrito por Braga et al. (2001). Os mutantes DWR 067 e DWR 

180 foram obtidos por exposição à radiação UVB e o mutante DWR 069 surgiu 

espontaneamente. As linhagens DWR foram obtidas da coleção de fungos entomopatogênicos 

do Dr. Donald W. Roberts, do Departamento de Biologia da Utah State University, Logan, 

UT, EUA. 

Os experimentos de fotossensibilização com A. nidulans foram conduzidos com a 

linhagem selvagem ATCC 10074 (conídios verdes) obtida da “American Type Culture 

Collection” (ATCC) (Manassas, VA, EUA). 

Culturas-estoque das duas espécies foram mantidas a 4ºC em meio “potato dextrose ágar” 

(PDA) (Acumedia, MI, EUA), suplementado com 1% de extrato de levedura (Difco, MI, 

EUA). 
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4.2. Produção dos conídios para os experimentos de fotossensibilização 

Os conídios de M. anisopliae e A. nidulans foram produzidos crescendo-se os fungos a 

28°C, no escuro, em 23 e 21 mL de meio PDAY por 12 e 4 dias, respectivamente, em placas 

de Petri (90 × 15 mm). Os conídios foram coletados cuidadosamente das placas, com alça de 

platina, e suspensos em 5 mL de solução 0,01% (v/v) de Tween 80 (Sigma-Aldrich Chemie 

Gmbh, Alemanha). A suspensão foi agitada vigorosamente e filtrada em membrana de 

policarbonato, com poros de 8 µm (Nucleopore, NJ, EUA). A concentração da suspensão foi 

determinada através de contagens em hematímetro e as diluições para a obtenção das 

suspensões, com as concentrações desejadas para os experimentos de fotossensibilização, 

foram feitas com solução 0,01% (v/v) de Tween 80. 

4.3. Fotossensibilizadores 

Os experimentos foram realizados com os seguintes fotossensibilizadores: (1) azul de 

ortotoluidina O (C15 H16N3SCl) (Sigma-Aldrich, Inc., MO, EUA); (2) azul de metileno 

(C16H18ClN3S) (Sigma, EUA) e (3) nitrosilo de rutênio [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3. O 

nitrosilo de rutênio foi gentilmente cedido pelo prof. Dr. Roberto Santana da Silva, do 

Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto-USP. O nitrosilo foi preparado como descrito por De Lima et al. (2006). 

Foram preparadas soluções-estoque do azul de ortotoluidina e do azul de metileno em 

PBS (pH=7,4), com concentrações dez vezes maiores do que a maior concentração utilizada 

nos experimentos de fotossensibilização. As soluções foram aliquotadas em tubos de 

polipropileno de 1,5 mL (Axigen, CA, EUA) e mantidas, no escuro, a -18ºC, por até duas 

semanas. Antes do uso, as soluções foram descongeladas e diluídas para a concentração de 

uso com PBS (pH=7,4). 
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A solução de nitrosilo de rutênio, com concentração de 2.000 µg mL-1, foi preparada em 

PBS (pH=7,4), imediatamente antes da utilização. 

4.4. Preparação da solução de óxido nítrico 

A solução aquosa de óxido nítrico utilizada no experimento para a determinação da 

concentração inibitória mínima do NO foi preparada como descrita por De Lima (2006). Em 

10 mL de PBS (pH=7,4), foi borbulhado argônio, por 30 min, com o objetivo de remover todo 

o oxigênio presente no meio. O NO foi gerado por uma solução de ácido nítrico 50% na qual 

foram mergulhados pedaços de cobre metálico (Cu0). Antes de ser borbulhado na solução 

padrão, o gás passou por uma solução de KOH para remover possíveis traços de NO2 

presentes na mistura gasosa. O óxido nítrico gasoso foi borbulhado por 1 h a fim de saturar a 

solução aquosa. A concentração da solução aquosa foi determinada por titulometria conforme 

Mori e Bertotti (2000). 

4.5. Câmara de exposição à luz, lâmpadas e filtro 

A ativação dos fotossensibilizadores pela luz foi realizada em uma câmara de exposição 

com temperatura controlada e circulação interna de ar (Nova Ética modelo 410 D, Nova Ética, 

SP, Brasil) A iluminação foi fornecida por uma lâmpada de xenônio, do tipo palito, de 300W 

(Osran, Brasil). Durante todas as exposições, o material irradiado foi coberto com um filme de 

diacetato de celulose com 0,13 mm de espessura (JCS Industries, Le Mirada, CA, EUA), que 

exclui comprimentos de onda menores que 290 nm. A intensidade de radiação visível (400-

700 nm) medida no interior da câmara foi de 50 W m-2. A irradiância no visível foi medida 

com um espectroradiômetro LI-8000 (LiCor, NE, EUA), como descrito por Braga et al., 

(2002). 
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4.6. Fotossensibilização dos conídios 

Em tubos de vidro com tampa com rosca (borosilicato, 12 × 100 mm, Normax, Portugal), 

foram colocados 100 µL da suspensão de conídios (106 conídios mL-1) e 900 µL da solução 

do fotossensibilizador em PBS (pH=7,4) ou em meio de cultura líquido “potato dextrose 

broth” (PDB), (Difco, EUA). 

As concentrações finais dos fotossensibilizadores MB e TBO na mistura foram de 0; 1; 

13; 52; 100 ou 400 µg mL-1 e do fotossensibilizador nitrosilo de rutênio foram de 0; 13 ou 

1.000 µg mL-1. A mistura foi deixada em repouso, no escuro, por períodos de 0; 15; 30 ou 60 

min antes da exposição à luz. Esse período foi denominado de pré-incubação. Após o período 

de pré-incubação, os tubos foram colocados na posição horizontal e expostos à luz visível (50 

W m-2) por 30 ou 60 min. Tubos-controle, preparados da mesma maneira, foram embrulhados 

em papel alumínio e protegidos da luz no interior da câmara durante as exposições. A 

temperatura da mistura no interior dos tubos foi determinada em intervalos de 15 min, com 

termômetro digital com sensor externo (TFDA, Alemanha). Após a exposição, os tubos foram 

centrifugados (2.000 g, 5 min), os conídios foram lavados uma vez e ressuspensos em 1 mL 

de PBS (pH=7,4). Quatro gotas da suspensão de conídios (20 µL cada) foram colocadas na 

superfície de 5 mL de meio PDAY contendo 0,008% (p/v) de Benomyl (Sigma-Aldrich, 

Alemanha) em placas de Petri (60 × 15 mm). As placas foram incubadas, no escuro, a 28ºC, e 

a germinação dos conídios foi avaliada, com ampliação de 400 ×, após 12 e 18 h de incubação 

para as linhagens de M. anisopliae e após 8 e 14 h para A. nidulans. Conídios de M. 

anisopliae que não germinaram após 18 h e de A. nidulans que não germinaram após 14 h 

foram considerados inativados (mortos) pelo tratamento. O Benomyl, utilizado nessa 

concentração, não impede a germinação dos conídios, mas permite que ela seja acompanhada 
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por um período maior de tempo devido à redução da velocidade de crescimento do tubo 

germinativo e das hifas (BRAGA et al., 2001). 

4.7. Determinação da concentração inibitória mínima de NO para a germinação dos 

conídios de M. anisopliae 

Em tubos de vidro com tampa com rosca (borosilicato, 12 × 100 mm, Normax, Portugal), 

foram preparadas misturas, com volume final de 1 mL, contendo 100 µL da suspensão de 

conídios (106 conídios mL-1), PBS (pH=7,4) e solução aquosa de óxido nítrico. Os volumes de 

PBS (pH=7,4) e da solução de NO foram ajustados para que fossem obtidas concentrações 

finais de NO na mistura de 3,71 × 10-4 mol L-1; 3,12 × 10-4 mol L-1; 1,32 × 10-4 mol L-1; 1,79 

× 10-5 mol L-1. A mistura foi incubada, a 25ºC, por 30 min. A seguir, os tubos foram 

centrifugados (2.000 g, 5 min) e os conídios foram ressuspensos em 1 mL de PBS (pH=7,4). 

A germinação dos conídios de M anisopliae foi observada como descrito no item anterior. 

4.8. Delineamento experimental e análise estatística 

Não houve necessidade de nenhum tipo de transformação dos dados para a análise 

estatística. Para analisar a influência das variáveis em cada experimento (tempo de pré-

incubação com o fotossensibilizador, concentração do fotossensibilizador, exposição ou não à 

luz, duração do período de exposição e tempo de germinação após a fotossensibilização) na 

germinação dos conídios, foi utilizado um modelo isolear de efeitos mistos. As comparações 

das médias foram feitas através do teste t. Todas as análises computacionais foram feitas com 

a utilização do aplicativo PROC MIXED do programa SAS/STAT versão 9.0. Foram feitas 

três repetições independentes para todos os experimentos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae e de A. nidulans em PBS 

Os resultados mostraram que tanto o MB como o TBO, na presença de luz, foram capazes 

de inativar os conídios de M. anisopliae e A. nidulans; entretanto, não foi observada 

inativação dos conídios pelo nitrosilo de rutênio nem na ausência e nem na presença da luz. A 

intensidade da fotoinativação, tanto com MB como com o TBO, foram dependentes da 

concentração do fotossensibilizador, do tempo de exposição à luz visível e da 

linhagem/espécie testada. 

O efeito da fotossensibilização com MB e com TBO nos conídios de M. anisopliae 

(Figura 5) e de A. nidulans (Figura 6) pode ser facilmente percebido através da comparação 

do desenvolvimento de colônias provenientes de conídios fotossensibilizados com o 

desenvolvimento das colônias provenientes de conídios não-fotossensibilizados. 
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Figura 5. Efeito da fotossensibilização de conídios de M. anisopliae com MB ou TBO no 
desenvolvimento das colônias. (A) Não tratados com MB e não expostos à luz. (B) Não tratados com 
MB e expostos à luz (60 min, 50 W m-2). (C) Tratados com MB (13 µg mL-1) e não expostos à luz. (D) 
Tratados com MB e expostos à luz. (E) Não tratados com TBO e não expostos à luz. (F) Não tratados 
com TBO e expostos à luz. (G) Tratados com TBO e não expostos à luz. (H) Tratados com TBO e 
expostos à luz. As placas foram incubadas a 28ºC, por 36 h. 

 

Figura 6. Efeito da fotossensibilização de conídios de A. nidulans com MB ou TBO no 
desenvolvimento das colônias. (A) Não tratados com MB e não expostos à luz. (B) Não tratados com 
MB e expostos à luz (60 min, 50 W m-2). (C) Tratados com MB (13 µg mL-1) e não expostos à luz. (D) 
Tratados com MB e expostos à luz (E) Não tratados com TBO e não expostos à luz. (F) Não tratados 
com TBO e expostos à luz. (G) Tratados com TBO e não expostos à luz. (H) Tratados com TBO e 
expostos à luz. As placas foram incubadas a 28ºC, por 24 h. 
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Colônias provenientes de conídios que foram expostos simultaneamente à luz visível por 

60 min (50 W m-2) e ao fotossensibilizador (13 µg mL-1) apresentaram um atraso marcante no 

desenvolvimento em relação às colônias provenientes de conídios que foram expostos apenas 

à luz ou apenas ao fotossensibilizador. As diferenças no desenvolvimento foram decorrentes 

tanto da inativação da maioria dos conídios como dos danos apresentados pelos conídios 

sobreviventes que atrasaram a germinação e o início do desenvolvimento das colônias. 

5.1.1. Fotossensibilização de conídios de M. anisopliae com MB 

O efeito da fotossensibilização com o MB na germinação dos conídios da linhagem 

ARSEF 23 de M. anisopliae é mostrado na Figura 7. 
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Figura 7. Efeito da fotossensibilização com MB na germinação dos conídios da linhagem ARSEF 23 
de M. anisopliae. (A) Conídios não tratados com o MB e não expostos à luz. (B) Conídios não tratados 
com o MB e expostos à luz (60 min, 50 W m-2). (C) Conídios tratados com o MB (13 µg mL-1) e não 
expostos à luz. (D) Conídios tratados com o MB e expostos à luz. Os germinantes têm 18 h de 
desenvolvimento. Barra=80 µm. 

A exposição simultânea dos conídios ao MB (13 µg mL-1) e à luz (50 W m-2 por 60 min) 

inativou a maioria dos conídios e atrasou a germinação dos sobreviventes, enquanto 

exposições apenas à luz ou apenas ao fotossensibilizador não inibiram a germinação. 

A Figura 8 mostra o efeito da fotossensibilização com diferentes concentrações de MB (1 

a 400 µg mL-1) na germinação dos conídios da linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae. 

Os conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e, a seguir, 

expostos à luz por 30 min (Figuras 8A e 8B) ou por 60 min (Figuras 8C e 8D), na presença do 

fotossensibilizador. A germinação foi avaliada 12 h (Figuras 8A e 8C) e 18 h (Figuras 8B e 
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8D) após a fotossensibilização. Os conídios que não germinaram após 18 h foram 

considerados inativados pelo tratamento. Controles nos quais os conídios foram incubados 

com o fotossensibilizador mas não foram expostos à luz (efeito apenas do fotossensibilizador) 

e nos quais os conídios foram expostos à luz na ausência do fotossensibilizador (efeito apenas 

da luz) foram feitos em paralelo para todos os tratamentos. 

 

Figura 8. Efeito da fotossensibilização com MB na germinação dos conídios de M. anisopliae. Os 
conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e expostos à luz por 30 min (A e 
B) ou 60 min (C e D) na presença do fotossensibilizador. A germinação foi avaliada após 12 h (A e C) 
e após 18 h de desenvolvimento (B e D). 

Na ausência do fotossensibilizador, os conídios não foram inativados pelas exposições à 

luz por 30 min (P=0,675) ou 60 min (P=0,554) (Figura 8 e Tabelas 1 e 2 do Apêndice A). 
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O MB, na ausência da luz, não inibiu a germinação do fungo em nenhuma das 

concentrações utilizadas (Figura 8 e Tabelas 4 e 6 do Apêndice A). 

A inativação só foi observada quando os conídios foram expostos simultaneamente à luz e 

ao fotossensibilizador. A inativação ocorreu e foi significativa para todas as concentrações do 

fotossensibilizador (1 a 400 µg mL-1) (P<0,0001, para todas as concentrações, nas 

fotossensibilizações por 30 e 60 min). As maiores inativações foram obtidas com as 

concentrações de 13, 52 e 100 µg mL-1, tanto nas fotossensibilizações por 30 min (Figura 8B), 

como por 60 min (Figuras 8D) e não houve diferenças significativas entre essas concentrações 

nas fotossensibilizações por 30 min (Figura 8B e Tabela 8 do Apêndice A) nem nas 

fotossensibilizações por 60 min (Figura 8D e Tabela 10 do Apêndice A). As menores 

inativações dos conídios foram obtidas com as concentrações de 1 e de 400 µg mL-1. Os 

valores de P de todas as comparações entre os diferentes tratamentos são mostrados no 

Apêndice A (Tabelas 7 a 10). 

De maneira geral, a germinação avaliada 18 h após a fotossensibilização foi maior do que 

após 12 h, indicando que, em alguns tratamentos, o estresse decorrente da fotossensibilização 

atrasou a germinação dos conídios sobreviventes (comparação das Figuras 8A com 8B e 8C 

com 8D). Os valores de P de todas as comparações entre os diferentes tratamentos são 

mostrados nas Tabelas 11 e 12 do Apêndice A. 

Para algumas concentrações do fotossensibilizador, as inativações dos conídios provocada 

pelas fotossensibilizações por 60 min foram maiores do que as provocadas pelas 

fotossensibilizações por 30 min. As maiores diferenças foram observadas para as 

concentrações de 13 (P=0,0097) e 400 µg mL-1 de MB (P=0,0003) (Comparação das Figuras 

8B com 8D). Os valores de P de todas as comparações entre as exposições por 30 e 60 min 

são mostrados na Tabela 13 do Apêndice A. 
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Já foi observado que, para uma dada condição de iluminação, o efeito da 

fotossensibilização aumenta com o aumento da concentração do fotossensibilizador até que 

ocorra a saturação dos seus sítios de interação com as células-alvo. A partir daí, o aumento na 

concentração do fotossensibilizador pode reduzir a eficiência da TFDA. Essa redução é 

atribuída tanto ao escudo ótico exercido pelo “excesso” do fotossensibilizador em solução que 

reduz a incidência de luz nas moléculas do fotossensibilizador associadas às células-alvo, 

como pela tendência que alguns fotossensibilizadores têm de formar dímeros ou agregados 

superiores, quando se encontram em altas concentrações. Esses compostos são 

fotodinamicamente inativos e incapazes de matar a célula (PAOLI, 2005). 

5.1.2. Fotossensibilização de conídios de M. anisopliae com TBO 

O efeito da fotossensibilização com o TBO na germinação dos conídios da linhagem 

ARSEF 23 de M. anisopliae é mostrado na Figura 9. 
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Figura 9. Efeito da fotossensibilização com TBO na germinação dos conídios de M. anisopliae. (A) 
Conídios não tratados com o TBO e não expostos à luz. (B) Conídios não tratados com TBO e 
expostos à luz (50 W m-2 por 60 min). (C) Conídios tratados com TBO (13 µg mL-1) e não expostos à 
luz. (D) Conídios tratados com o TBO (13 µg mL-1) e expostos à luz (60 min). Os germinantes 
apresentam 18 h de desenvolvimento. Barra=80µm. 

A exposição simultânea dos conídios ao MB (13 µg mL-1) e à luz (50 Wm-2 por 60 min) 

inativou a maioria dos conídios e atrasou a germinação dos sobreviventes, enquanto 

exposições apenas à luz ou apenas ao fotossensibilizador não inativaram os conídios. 

A Figura 10 mostra o efeito da fotossensibilização com diferentes concentrações de TBO 

(1 a 400 µg mL-1) na germinação dos conídios da linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae. Os 

conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e, a seguir, expostos à luz 

por 30 min (Figuras 10A e 10B) ou por 60 min (Figuras 10C e 10D), na presença do 

fotossensibilizador. A germinação foi avaliada 12 h (Figuras 10A e 10C) e 18 h (Figuras 10B 
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e 10D) após a fotossensibilização. Os conídios que não germinaram após 18 h foram 

considerados inativados pelo tratamento. Controles nos quais os conídios foram incubados 

com o fotossensibilizador, mas não foram expostos à luz (efeito apenas do 

fotossensibilizador) e nos quais os conídios foram expostos à luz na ausência do 

fotossensibilizador (efeito apenas da luz) foram feitos em paralelo para todos os tratamentos. 

 

Figura 10. Efeito da fotossensibilização com TBO na germinação dos conídios de M. anisopliae. Os 
conídios foram pré-incubados com as soluções de TBO por 30 min e expostos à luz por 30 min (A e 
B) ou 60 min (C e D) na presença do fotossensibilizador. A germinação foi avaliada após 12 h (A e C) 
e após 18 h de desenvolvimento (C e D). 

Confirmando os resultados observados nos experimentos com MB, na ausência do 

fotossensibilizador, os conídios não foram inativados pelas exposições à luz por 30 min 

(P=0,537) ou 60 min (P=0,772) (Figuras 10B e 10D e Tabelas 1 e 2 do Apêndice B). 
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O TBO, na ausência da luz, não inibiu a germinação do fungo em nenhuma das 

concentrações utilizadas (Figura 10 e Tabelas 4 e 6 do Apêndice B). 

A inativação foi observada quando os conídios foram expostos simultaneamente à luz e ao 

fotossensibilizador. A inativação ocorreu e foi significativa para todas as concentrações do 

fotossensibilizador (1 a 400 µg mL-1) (P<0,0001, para todas as concentrações de TBO, nas 

fotossensibilizações por 30 e por 60 min). As maiores inativações foram obtidas com as 

concentrações de 13, 52 e 100 µg mL-1, nas fotossensibilizações por 30 min (Figura 10B), e 

por 60 min (Figuras 10D). Não foram observadas diferenças significativas nas inativações 

entre as concentrações de 13, 52 e 100 µg mL-1 nas fotossensibilizações por 30 (Figura 10B e 

Tabela 8 do Apêndice B) nem nas fotossensibilizações por 60 min (Figura 10D e Tabela 10 

do Apêndice B). As menores inativações dos conídios foram obtidas com as concentrações de 

1 e de 400 µg mL-1. Os valores de P de todas as comparações entre as médias dos diferentes 

tratamentos são mostrados nas Tabelas de 7 a 10 do Apêndice B. 

De maneira geral, também nos experimentos com o TBO, a germinação avaliada 18 h 

após a fotossensibilização foi maior do que após 12 h, indicando que, em alguns tratamentos, 

o estresse decorrente da fotossensibilização atrasou a germinação de uma pequena parcela dos 

conídios sobreviventes (comparação das Figuras 10A com 10B e 10C com 10D). Os valores 

de P de todas as comparações entre as médias dos diferentes tratamentos são mostrados nas 

Tabelas 11 e 12 do Apêndice B. 

As inativações dos conídios foram maiores nas fotossensibilizações por 60 do que nas 

fotossensibilizações por 30 minutos, em todas as concentrações de TBO avaliadas (P<0,001, 

para todas as concentrações) (comparação das Figuras 10B com 10D). Os valores de P de 

todas as comparações entre as exposições por 30 e 60 min são mostrados na Tabela 13 do 

Apêndice B. 
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5.1.3. Fotossensibilização de conídios de A. nidulans com MB 

A Figura 11 mostra o efeito da fotossensibilização com diferentes concentrações de MB 

(13 a 400 µg mL-1) na germinação dos conídios da linhagem ATCC 10074 de A. nidulans. Os 

conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e, a seguir, expostos à luz 

por 30 min (Figuras 11A e 11B) ou por 60 min (Figuras 11C e 11D), na presença do 

fotossensibilizador. A germinação foi avaliada 8 h (Figuras 11A e 11C) e 14 h (Figuras 11B e 

11D) após a fotossensibilização. Os conídios que não germinaram após 14 h foram 

considerados inativados pelo tratamento. Controles nos quais os conídios foram incubados 

com o fotossensibilizador, mas não foram expostos à luz (efeito apenas do 

fotossensibilizador) e nos quais os conídios foram expostos à luz na ausência do 

fotossensibilizador (efeito apenas da luz) foram feitos em paralelo para todos os tratamentos. 
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Figura 11. Efeito da fotossensibilização com MB na germinação dos conídios de A. nidulans. Os 
conídios foram pré-incubados com as soluções de MB por 30 min e expostos à luz por 30 min (A e B) 
ou 60 min (C e D) na presença do fotossensibilizador. A germinação foi avaliada após 8 h (A e C) e 
após 14 h de desenvolvimento (C e D). 

De maneira geral, os resultados das fotossensibilizações dos conídios de A. nidulans com 

MB foram muito semelhantes aos obtidos com M. anisopliae. 

Na ausência do fotossensibilizador, os conídios não foram inativados pelas exposições à 

luz por 30 min (P=0,894) (Figura 11B) ou 60 min (P=0,968) (Figura 11D). 

O MB, na ausência da luz, não inibiu a germinação do fungo em nenhuma das 

concentrações utilizadas (Figura 11 e Tabelas 4 e 6 do Apêndice A). 

A inativação foi observada quando os conídios foram expostos simultaneamente à luz e ao 

fotossensibilizador. A inativação ocorreu e foi significativa para todas as concentrações do 
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fotossensibilizador (13 a 400 µg mL-1) (P<0,0001, para todas as concentrações de MB, nas 

fotossensibilizações por 30 e por 60 min; a única exceção foi P=0,003, na concentração de 

400 µg mL-1, com 30 min de fotossensibilização). A maior inativação foi obtida com a 

concentração de 13 µg mL-1, nas fotossensibilizações por 30 min (Figura 11B e Tabela 8 do 

Apêndice C) e com as concentrações de 13, 52 e 100 µg mL-1, nas fotossensibilizações por 60 

min (Figuras 10D), sem diferenças significativas entre elas (Tabela 10 do Apêndice C). As 

menores inativações dos conídios foram obtidas com as concentrações de 1 e 400 µg mL-1. Os 

valores de P de todas as comparações entre as médias dos diferentes tratamentos são 

mostrados nas Tabelas de 8 a 10 do Apêndice C. 

De maneira geral, a germinação avaliada 14 h após a fotossensibilização foi maior do que 

após 8 h (comparação das Figuras 11A com 11B e 11C com 11D). As diferenças foram 

maiores para as concentrações de 13, 100 e 400 µg mL-1, nas fotossensibilizações por 30 min, 

e menores e significativa apenas para a concentração de 400 µg mL-1, nas fotossensibilizações 

por 60 min. Os valores de P de todas as comparações entre as médias dos diferentes 

tratamentos são mostrados nas Tabelas 11 e 12 do Apêndice C. 

As inativações dos conídios foram significativamente maiores nas fotossensibilizações por 

60 do que nas fotossensibilizações por 30 min, nas concentrações de 13 (P<0,001), 100 

(P=0,009) e 400 µg mL-1 de MB (P<0,001). Não houve diferença significativa na 

concentração de 52 µg mL-1 (P=0,135) (comparação da Figuras 10B com a 10D). Os valores 

de P de todas as comparações entre as exposições por 30 e 60 min são mostrados na Tabela 

13 do Apêndice C. 

 

 



Resultados e Discussão 

 

42 

5.1.4. Fotossensibilização de conídios de A. nidulans com TBO 

A Figura 12 mostra o efeito da fotossensibilização com diferentes concentrações de TBO 

(13 a 400 µg mL-1) na germinação dos conídios da linhagem ATCC 10074 de A. nidulans. Os 

conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e, a seguir, expostos à luz 

por 30 min (Figuras 12A e 12B) ou por 60 min (Figuras 12C e 12D), na presença do 

fotossensibilizador. A germinação foi avaliada 8 h (Figuras 12A e 12C) e 14 h (Figuras 12B e 

12D) após a fotossensibilização. Os conídios que não germinaram após 14 h foram 

considerados inativados pelo tratamento. Controles nos quais os conídios foram incubados 

com o fotossensibilizador, mas não foram expostos à luz (efeito apenas do 

fotossensibilizador) e nos quais os conídios foram expostos à luz na ausência do 

fotossensibilizador (efeito apenas da luz) foram feitos em paralelo para todos os tratamentos. 

 

 



Resultados e Discussão 

 

43 

 

Figura 12. Efeito da fotossensibilização com TBO na germinação dos conídios de A. nidulans. Os 
conídios foram pré-incubados com as soluções de TBO por 30 min e expostos à luz por 30 min (A e 
B) ou 60 min (C e D), na presença do fotossensibilizador. A germinação foi avaliada após 8 h (A e C) 
e após 14 h de desenvolvimento (C e D). 

Na ausência do fotossensibilizador, os conídios não foram inativados pelas exposições à 

luz por 30 min (P=0,896) (Figura 12B) ou 60 min (P=0,807) (Figura 12D). 

O TBO foi mais tóxico do que o MB para os conídios de A. nidulans. Na ausência da luz, 

concentrações do TBO maiores do que 52 µg mL-1 atrasaram a germinação e inativaram uma 

pequena fração (<20%) dos conídios do fungo (Figura 12 e Tabelas 3 a 6 do Apêndice D). A 

fotoinativação foi observada quando os conídios foram expostos simultaneamente à luz e ao 

fotossensibilizador. A inativação dos conídios ocorreu e foi significativa para todas as 

concentrações do fotossensibilizador (13 a 400 µg mL-1), nas fotossensibilizações por 30 
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(Figura 12B) e por 60 min (Figura 12D) (P<0,001, para todas as concentrações). A maior 

inativação foi obtida com a concentração de 13 µg mL-1, nas fotossensibilizações por 30 min, 

(Figura 12B) (os valores de P para todas as comparações são mostrados nas Tabela 8 do 

Apêndice D) e com as concentrações de 13 e 52 µg mL-1, nas fotossensibilizações por 60 min 

(Figuras 10D) (os valores de P para todas as comparações são mostrados na Tabela 10 do 

Apêndice D). As menores inativações foram obtidas com as concentrações de 100 e 400 µg 

mL-1, nas fotossensibilizações por 30 min, e com a concentração de 400 µg mL-1 

fotossensibilizações por 60 min. De maneira geral, mas principalmente nas 

fotossensibilizações por 30 min, os conídios de A. nidulans mostraram-se mais sensíveis do 

que os conídios de M. anisopliae à TFDA com TBO (comparação da Figura 10 com a Figura 

12). 

A germinação avaliada 14 h após a fotossensibilização foi maior do que após 8 h, para 

todas as concentrações do TBO, nas fotossensibilizações por 30 min (comparação das Figuras 

12A com 12B). Não foram observadas diferenças significativas, para nenhuma das 

concentrações, nas fotossensibilizações por 60 min. Isso indica que a exposição dos conídios a 

um estresse menos intenso, como o decorrente das fotossensibilizações por 30 min, permitiu a 

recuperação de uma parcela significativa dos conídios danificados, enquanto a recuperação foi 

muito menor quanto os conídios foram expostos a um estresse mais intenso (e letal), como o 

decorrente das fotossensibilizações por 60 min. Os valores de P de todas as comparações 

entre as médias dos diferentes tratamentos são mostrados nas Tabelas 11 e 12 do Apêndice D. 

As inativações dos conídios foram significativamente maiores nas fotossensibilizações por 

60 do que nas fotossensibilizações por 30 min, em todas as concentrações de TBO avaliadas 

(P<0,001, para todas as concentrações) (comparação das Figuras 12B com 12D e Tabela 13 

do Apêndice D). 
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Diferenças na sensibilidade ao MB e ao TBO, entre linhagens ou espécies, foram 

observadas tanto em bactérias como em leveduras. Usacheva et al. (2001) verificaram que o 

TBO tem uma atividade bactericida e fotobactericida maior do que o MB, tanto em bactérias 

gram-positivas como em bactérias gram-negativas. Segundo os autores, a maior solubilidade 

do TB nas regiões hidrofóbicas da membrana faz com que ele interaja mais facilmente do que 

o MB com essa estrutura celular. 

De maneira geral, as concentrações dos fotossensibilizadores, as irradiâncias e as doses 

para fotoinativar células de fungos são maiores do que as necessárias para fotossensibilizar 

bactérias. Experimentos com C. albicans mostraram que as células são completamente 

fotoinativadas com concentrações de MB e TBO iguais ou superiores a 50 µM, valores muito 

maiores do que os necessários para matar bactérias gram-positivas e gram-negativas 

(WILSON; MIA, 1993; ZEINA et al., 2001; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2005). 

Os conídios de M. anisopliae e de A. nidulans (que são estruturas típicas de resistência em 

fungos filamentosos) foram menos tolerantes à fotoinativação com fenotiazinas do que células 

vegetativas de leveduras. Uma hipótese que pode explicar a maior tolerância das células de 

leveduras é a menor atividade metabólica dos conídios. A maior atividade metabólica das 

leveduras pode facilitar a inativação enzimática dos EROS gerados durante a 

fotossensibilização e/ou a eliminação ativa do corante que por ventura tenha difundido para o 

meio intracelular. 

A escolha das concentrações do MB e do TBO utilizadas nesse experimento baseou-se nos 

resultados de fotossensibilizações de conídios selvagens e mutantes de A. nidulans obtidos por 

Al-Rubeal e El-Hassi (1986). Conídios selvagens e mutantes do fungo foram fotoinativados 

com concentrações de 12,5 µg mL-1 de MB e de TBO. Conídios de Neurospora crassa foram 

completamente fotoinativados com a concentração de 30 µM de TBO (60 min, 55.000 lx), a 
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concentração de 10 µM inativou cerca de 80% e concentrações menores que 3 µM não foram 

capazes de fotoinativar os conídios do fungo (SHIMIZU et al., 1979). 

5.1.5. Efeito do tempo de pré-incubação com MB e com TBO na fotossensibilização de 

conídios de M. anisopliae 

As Figuras 13 e 14 mostram o efeito do tempo de pré-incubação com o MB na 

fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae. Os conídios foram pré-incubados com MB 

(13 µg mL-1) por 0, 15 ou 30 min e, a seguir, expostos à luz (50 W m-2), na presença do 

fotossensibilizador, por 60 min. 

 

Figura 13. Fotossensibilização de conídios de M. anisopliae pré-incubados com MB (13 µg mL-1) por 
0 (A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do fotossensibilizador. 
A germinação foi avaliada após 12 h de desenvolvimento a 28ºC. 
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Figura 14. Fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae pré-incubados com MB (13 µg mL-1) 
por 0 (A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do 
fotossensibilizador. A germinação foi avaliada após 18 h de desenvolvimento a 28ºC. 

A duração do período de pré-incubação não influenciou, de maneira significativa, a 

fotoinativação dos conídios (Figura 14). 

As Figuras 15 e 16 mostram o efeito do tempo de pré-incubação com o TBO na 

fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae. Os experimentos foram conduzidos da 

mesma maneira que os experimentos conduzidos com o MB. 

 

Figura 15. Fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae pré-incubados com TBO (13 µg mL-1) 
por 0 (A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do 
fotossensibilizador. A germinação foi avaliada após 12 h de desenvolvimento a 28ºC. 
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Figura 16. Fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae pré-incubados com TBO (13 µg mL-1) 
por 0 (A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do 
fotossensibilizador. A germinação foi avaliada após 18 h de desenvolvimento, a 28ºC. 

Como observado com o MB, a duração do período de pré-incubação com o TBO não 

influenciou, de maneira significativa, a fotoinativação dos conídios (Figura 16). 

Ito (1977) verificou que o TBO não penetra na célula de Saccharomyces cerevisiae e 

atribuiu toda a atividade fotodinâmica do corante à sua ação a partir do meio extracelular e/ou 

da superfície externa da célula. Os experimentos mostraram que o TBO não se acumulou no 

interior das células e não foi capaz de causar mutações. 

Nesse trabalho, não foram conduzidos experimentos específicos para verificar se os 

fotossensibilizadores MB e TBO entraram ou não nos conídios de M. anisopliae e A. 

nidulans. Caso não ocorra a entrada, como observado nas células de leveduras, é provável que 

a fotoinativação seja devida aos danos provocados pelos EROS na membrana plasmática dos 

conídios. Paardekooper et al. (1992) verificaram que a fotossensibilização da levedura 

Kluyveromyces marxianus com TBO danificou a membrana plasmática e comprometeu 

severamente o seu funcionamento. 

A duração do período de pré-incubação afeta, de maneira significativa, a eficiência da 

TFDA nos casos em que o fotossensibilizador pode difundir-se para o meio intracelular e 
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danificar componentes citoplasmáticos e/ou nucleares durante a fotossensibilização. A difusão 

de fotossensibilizadores, como o MB e o TBO, ocorre e é dependente do coeficiente de 

permeabilidade transmembrana em bactérias gram-negativas (USACHEVA et al., 2001). A 

entrada do fotossensibilizador pode aumentar durante o transcorrer da fotossensibilização 

devido aos danos no invólucro celular. 

5.1.6. Efeito do tempo de pré-incubação com MB e com TBO na fotoinativação de 

conídios de A. nidulans 

As Figuras 17 e 18 mostram o efeito do tempo de pré-incubação com MB na 

fotossensibilização dos conídios de A. nidulans. Os conídios foram pré-incubados com MB 

(13 µg mL-1) por 0, 15 ou 30 min e, a seguir, expostos à luz (50 W m-2), por 60 min, na 

presença do fotossensibilizador. 

 

Figura 17. Fotossensibilização dos conídios de A. nidulans pré-incubados com MB (13 µg mL-1) por 0 
(A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do fotossensibilizador, 
por 60 min. A germinação foi avaliada após 8 h de desenvolvimento, a 28ºC. 
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Figura 18. Fotossensibilização dos conídios de A. nidulans pré-incubados com MB (13 µg mL-1) por 0 
(A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do fotossensibilizador, 
por 60 min. A germinação foi avaliada após 14 h de desenvolvimento, a 28ºC. 

Como observado em M. anisopliae, a duração do período de pré-incubação não 

influenciou de maneira significativa a fotoinativação dos conídios com o MB (Figura 18). 

As Figuras 19 e 20 mostram o efeito do tempo de pré-incubação com TBO na 

fotossensibilização dos conídios de A. nidulans. Os experimentos foram conduzidos da 

mesma maneira que os experimentos conduzidos com o MB. 

 

Figura 19. Fotossensibilização dos conídios de A. nidulans pré-incubados com TBO (13 µg mL-1) por 
0 (A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do fotossensibilizador, 
por 60 min. A germinação foi avaliada após 8 h de desenvolvimento, a 28ºC. 
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Figura 20. Fotossensibilização dos conídios de A. nidulans pré-incubados com TBO (13 µg mL-1) por 
0 (A), 15 (B) e 30 min (C) e expostos à luz (50 W m-2, por 60 min), na presença do fotossensibilizador, 
por 60 min. A germinação foi avaliada após 14 h de desenvolvimento, a 28ºC. 

Como observado com o MB, a duração do período de pré-incubação com o TBO, não 

influenciou, de maneira significativa, a fotoinativação dos conídios (Figura 20). 

5.1.7. Fotossensibilização com MB de conídios selvagens e de mutantes para a 

coloração dos conídios de M. anisopliae 

A Figura 21 mostra o efeito da fotossensibilização com MB (1 µg mL-1) em conídios 

selvagens, com coloração verde escura, e em mutantes com conídios amarelos, violetas e 

brancos. Os conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e, a seguir, 

expostos à luz (50 W m-2) por 60 min, na presença do fotossensibilizador. A germinação foi 

avaliada 12 h (Figura 21A) e 18 h (Figura 21B) após a fotossensibilização. Os conídios que 

não germinaram após 18 h foram considerados inativados pelo tratamento. Controles nos 

quais os conídios foram incubados com o fotossensibilizador, mas não foram expostos à luz 

(efeito apenas do fotossensibilizador) e nos quais os conídios foram expostos à luz na 

ausência do fotossensibilizador (efeito apenas da luz) foram feitos em paralelo para todos os 

tratamentos. 
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A exposição à luz, na ausência do fotossensibilizador, não atrasou ou inibiu a germinação 

dos conídios selvagens nem dos mutantes coloridos (Tabelas 1 e 2 do Apêndice E). 

O MB, na ausência da luz, não inibiu a germinação dos conídios selvagens nem dos 

mutantes coloridos (Tabelas 3 e 4 do Apêndice E). 

Exposições simultâneas à luz e ao MB foram capazes de fotoinativar tanto os conídios 

selvagens como os conídios de todos os mutantes coloridos (P<0,0001, para todos os 

tratamentos) (Figura 21B e Tabelas 5 e 6 do Apêndice E). As maiores fotoinativações foram 

observadas nos conídios brancos e violetas (sem diferença significativa entre elas, P=0,835) e 

as menores nos conídios verdes e amarelos (sem diferença significativa entre elas, P=0,896). 

Os valores de P de todas as comparações entre as médias dos diferentes tratamentos são 

mostrados nas Tabelas 7 e 8 do Apêndice E. 

As germinações avaliadas 18 h após as fotossensibilizações foram maiores do que as 

avaliadas após 12 h, tanto para a linhagem selvagem como para todos os mutantes, indicando 

a recuperação dos conídios sobreviventes (comparação das Figuras 21A com 21B). Os valores 

de P de todas as comparações entre as médias dos diferentes tratamentos são mostrados na 

Tabela 9 do Apêndice E. As exposições apenas ao MB atrasaram a germinação de uma 

pequena fração dos conídios do mutante violeta (P<0,0001), mas não atrasaram a germinação 

da linhagem selvagem ou dos mutantes branco e amarelo (comparação das Figuras 21A com 

21B e Tabela 10 do Apêndice E). 
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Figura 21. Efeito da fotossensibilização com MB (1 µg mL-1) na germinação de conídios selvagens 
(verdes) da linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae var. anisopliae e de mutantes para a coloração dos 
conídios. Os conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e expostos à luz (50 
W m-2) por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h (A) e após 18 h (B) de desenvolvimento. 

5.1.8. Fotossensibilização com TBO de conídios selvagens e de mutantes para a 

coloração dos conídios de M. anisopliae 

A Figura 22 mostra o efeito da fotossensibilização com TBO (1 µg mL-1) em conídios 

selvagens, com coloração verde escura, e em mutantes com conídios amarelos, violetas e 

brancos. Os conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e, a seguir, 

expostos à luz (50 W m-2) por 60 min, na presença do fotossensibilizador. A germinação foi 

avaliada 12 h (Figura 22A) e 18 h (Figura 22B) após a fotossensibilização. Os conídios que 

não germinaram após 18 h foram considerados inativados pelo tratamento. Controles nos 

quais os conídios foram incubados com o fotossensibilizador, mas não foram expostos à luz 

(efeito apenas do fotossensibilizador) e nos quais os conídios foram expostos à luz na 

ausência do fotossensibilizador (efeito apenas da luz) foram feitos em paralelo para todos os 

tratamentos. 
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Figura 22. Efeito da fotossensibilização com TBO (1 µg mL-1) na germinação de conídios selvagens 
(verdes) e de mutantes para a coloração dos conídios da linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae var. 
anisopliae. Os conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 30 min e expostos à luz 
(50 W m-2) por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h (A) e após 18 h (B) de desenvolvimento. 

Como observado nos experimentos com MB, a exposição à luz, na ausência do 

fotossensibilizador, não atrasou ou inibiu a germinação dos conídios selvagens nem dos 

mutantes coloridos (Tabelas 1 e 2 do Apêndice F). 

Como o MB, o TBO, na ausência da luz, não inibiu a germinação nem dos conídios 

selvagens e nem dos mutantes coloridos (Tabelas 3 e 4 do Apêndice F). 

Exposições simultâneas à luz e ao MB foram capazes de fotoinativar tanto os conídios 

selvagens como os conídios de todos os mutantes coloridos (P<0,0001, para todos os 

tratamentos) (Figura 22B e Tabelas 5 e 6 do Apêndice F). As maiores fotoinativações foram 

observadas nos conídios violetas e as menores nos conídios amarelos. Os valores de P de 

todas as comparações entre as médias dos diferentes tratamentos são mostrados nas Tabelas 7 

e 8 do Apêndice F. 

As germinações avaliadas 18 h após as fotossensibilizações foram maiores do que as 

avaliadas após 12 h, tanto para a linhagem selvagem como para todos os mutantes, indicando 

a recuperação dos conídios sobreviventes (comparação das Figuras 22A com 22B). Os valores 
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de P de todas as comparações entre as médias dos diferentes tratamentos são mostrados na 

Tabela 9 do Apêndice E. As exposições apenas ao MB não atrasaram a germinação da 

linhagem selvagem e dos mutantes (comparação das Figuras 21A com 21B e Tabela 10 do 

Apêndice F). 

De maneira geral, o efeito do TBO foi menor que o do MB tanto nos conídios verdes 

como nos conídios mutantes. A maior diferença ocorreu para os conídios brancos que 

apresentaram uma menor inativação e uma maior recuperação nas fotossensibilizações com o 

TBO (comparação da Figura 21A com 21B). 

Como a natureza química dos pigmentos presentes nos conídios de M. anisopliae não é 

conhecida, a discussão a respeito das diferenças observadas na fotossensibilização entre a 

linhagem selvagem e os mutantes para coloração dos conídios é especulativa. A coloração 

verde (semelhante à de M. anisopliae) de conídios de outras espécies de ascomicetos, como A. 

fumigatus e A. nidulans é devido à deposição, na parede celular, de complexos formados por 

melaninas e por proteínas (JAHN et al., 1997; GONÇALVES; POMBEIRO-SPONCHIADO, 

2005). Conídios brancos de A. fumigatus, incapazes de produzir o pigmento verde, 

apresentam alterações na morfologia superficial, são mortos mais facilmente por oxidantes e 

são danificados mais facilmente por monócitos humanos in vitro do que os conídios selvagens 

capazes de produzir o pigmento verde (JAHN et al., 1997). Mutantes para a coloração do 

conídio de M. anisopliae também mostraram alterações marcantes na morfologia e tolerância 

aumentada à temperatura (RANGEL et al., 2006). 

A melanização da parede celular de C. neoformans aumenta a tolerância das células a 

espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio (WANG; CASADEVALL, 1994). 

A atividade antioxidante das melaninas e a ação de enzimas envolvidas na sua biossíntese, 

localizadas na parede celular,como as lacases, têm sido associadas ao aumento na tolerância 
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de C. neoformans a oxidantes exógenos. Adicionalmente, a presença de melaninas diminui a 

porosidade da parede celular (JACOBSON; IKEDA, 2005) e aumenta a tolerância da célula a 

fungicidas e à digestão por enzimas hidrolíticas (van DUIN et al., 2002; ROSAS; 

CASADEVALL, 2001). 

Apesar da similaridade da coloração dos conídios de M. anisopliae com outros 

ascomicetos melanogênicos, até o momento não existe evidência experimental da presença de 

melaninas nos conídios do fungo. Rangel et al. (2006) não detectaram a presença de atividade 

da enzima scytalone dehydratase em extrato de micélio de M. anisopliae durante a 

conidiogênese. A presença dessa enzima tem sido freqüentemente associada à melanização, já 

que ela participa da biossíntese da diidróxi-naftaleno DHL melanina, que é o tipo de melanina 

mais freqüente em ascomicetos (BUTLER; DAY, 1998). 

Al-Rubeai e El-Hassi (1986) apresentaram evidências de que as melaninas são capazes de 

proteger os conídios de A. nidulans durante a fotoinativação com MB e TBO. Mutantes 

incapazes de produzir a pigmentação verde (atribuída a um complexo formado pela 

associação entre melaninas e proteínas) foram mais sensíveis à luz visível do que a linhagem 

selvagem na presença do MB e do TBO. Coincidindo com os resultados observados em M. 

anisopliae, a tolerância do mutante amarelo à fotoinativação com MB e TBO foi maior que a 

do mutante branco e semelhante à tolerância do conídio selvagem. Isso indica que o pigmento 

amarelo também é capaz de conferir alguma proteção contra a foto-oxidação. 

Shimizu et al., (1979), verificaram que conídios selvagens e conídios com conteúdo 

aumentado de carotenóides de N. crassa, foram mais tolerantes à fotoinativação com TBO do 

que conídios albinos, sugerindo que os danos aos conídios foram produzidos pelo oxigênio 

singleto gerado durante a fotossensibilização e que o carotenóide endógeno participaria de sua 

inativação, protegendo a célula contra seus efeitos deletérios. 
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5.1.9. Fotossensibilização de conídios de M. anisopliae e de A. nidulans com nitrosilo de 

rutênio [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF 6)3 

A Figura 23 mostra o efeito da fotossensibilização com diferentes concentrações de 

nitrosilo de rutênio (13 e 1000 µg mL-1) na germinação dos conídios da linhagem ARSEF 23 

de M. anisopliae. Os conídios foram pré-incubados com o fotossensibilizador por 60 min e, a 

seguir, expostos à luz por 60 min, na presença do fotossensibilizador. A germinação foi 

avaliada 12 h e 18 h após a fotossensibilização (Figura 23A e 23B, respectivamente). Os 

conídios que não germinaram após 18 h foram considerados inativados pelo tratamento. 

Controles nos quais os conídios foram incubados com o fotossensibilizador, mas não foram 

expostos à luz (efeito apenas do fotossensibilizador) e nos quais os conídios foram expostos à 

luz na ausência do fotossensibilizador (efeito apenas da luz) foram feitos em paralelo para 

todos os tratamentos. 

 

Figura 23. Efeito da fotossensibilização com nitrosilo de rutênio [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 na 
germinação dos conídios da linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae. Os conídios foram pré-incubados 
com o fotossensibilizador por 60 min e expostos à luz (50 W m-2) por 60 min. A germinação foi 
avaliada após 12 h (A) e após 18 h (B) de desenvolvimento. 

As exposições dos conídios de M. anisopliae ao nitrosilo de rutênio na ausência ou na 

presença da luz não provocaram nenhum efeito detectável na germinação dos conídios (Figura 

23A e 23B). 
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O efeito da fotossensibilização com o nitrosilo também foi verificado nos conídios da 

linhagem ATCC 10074 de A. nidulans. A Figura 24 mostra que, como observado em M. 

anisopliae, exposições ao nitrosilo, na ausência e na presença de luz, não provocaram nenhum 

efeito detectável na germinação dos conídios de A. nidulans. 

 

Figura 24. Efeito da fotossensibilização com o nitrosilo de rutênio [Ru(NH.NHq)(tpy)NO](PF6)3 na 
germinação dos conídios da linhagem ATCC 10074 de A. nidulans. Os conídios foram pré-incubados 
com o fotossensibilizador por 60 min e expostos à luz (50 Wm-2) por 60 min. A germinação foi 
avaliada após 8 h (A) e após 14 h (B) de desenvolvimento. 

Estudos preliminares demonstraram que exposições à luz (50 W m-2) por 60 min foram 

suficientes para fotoativar o nitrosilo e provocar a liberação do NO. Dessa forma, a hipótese 

para explicar o fato de os conídios não terem sido inativados por este complexo foi que as 

concentrações de NO liberadas pelo nitrosilo nos experimentos de fotossensibilização não 

foram suficientes para inativar os conídios de nenhuma das espécies. A veracidade da 

hipótese foi confirmada posteriormente com a determinação da concentração mínima de NO 

necessária para inibir a germinação dos conídios de M. anisopliae. 
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5.1.10. Determinação da concentração mínima de NO capaz de inibir a germinação dos 

conídios de M. anisopliae 

Para verificar se o insucesso da fotossensibilização com o nitrosilo de rutênio deveu-se à 

liberação de NO em concentrações insuficientes para inativar os conídios, foi determinada a 

concentração inibitória mínima (CIM) de NO para os conídios de M. anisopliae. A 

determinação da CIM foi feita avaliando-se a germinação dos conídios 12 e 18 h após 

exposições por 30 min a diferentes concentrações de NO. Conídios que não germinaram após 

18 h foram considerados inativados. 

 

Figura 25. Efeito do NO na germinação de conídios da linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae var. 
anisopliae. Os conídios foram incubados por 30 min, em diferentes concentrações de NO. A 
germinação foi avaliada após 12 (A) e (B) 18 h de desenvolvimento. 

A Figura 25B mostra que a inativação dos conídios só ocorreu quando eles foram 

expostos a concentrações de NO maiores que 1,32 ×10-4 M. Essa concentração é muito maior 

do que as concentrações de NO que foram produzidas durante a fotoativação do nitrosilo de 

rutênio. De Lima, 2006 obteve concentrações de NO em torno de 10-6 M após a 

fotossensibilização de soluções de nitrosilo de rutênio com concentrações entre 10-4 e 10-6 M. 
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5.2. Fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae em meio PDB 

Ao contrário dos experimentos de fotossensibilização conduzidos em PBS, o MB e o TBO 

não foram capazes de fotoinativar os conídios de M. anisopliae em meio de cultura líquido 

PDB. 

5.2.1. Fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae com MB 

A Figura 26 mostra o efeito da fotossensibilização com diferentes concentrações de MB 

(13 a 400 µg mL-1), em meio de cultura líquido PDB, na germinação dos conídios da 

linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae. Os conídios foram pré-incubados com o 

fotossensibilizador por 30 min e, a seguir, expostos à luz por 60 min, na presença do 

fotossensibilizador. A germinação foi avaliada 12 h (Figura 26A) e 18 h (Figura 26B) após a 

fotossensibilização. Os conídios que não germinaram após 18 h foram considerados 

inativados pelo tratamento. Controles nos quais os conídios foram incubados com o 

fotossensibilizador, mas não foram expostos à luz (efeito apenas do fotossensibilizador) e nos 

quais os conídios foram expostos à luz na ausência do fotossensibilizador (efeito apenas da 

luz) foram feitos em paralelo para todos os tratamentos. 
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Figura 26. Efeito da TFDA em meio líquido com MB (13 µg mL-1) na germinação dos conídios de M. 
anisopliae var. anisopliae linhagem selvagem. Os conídios foram pré-incubados com o 
fotossensibilizador por 30 min e expostos à luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h (A) e 
após 18 h (B) de desenvolvimento. 

Em meio PDB, nenhuma das concentrações do MB foi capaz de inativar ou de fotoinativar 

os conídios de M. anisopliae (Figura 26B). 

5.2.2. Fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae com TBO 

A Figura 27 mostra o efeito da fotossensibilização com diferentes concentrações de MB 

(13 a 400 µg mL-1), em meio de cultura líquido PDB, na germinação dos conídios da 

linhagem ARSEF 23 de M. anisopliae. 
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Figura 27. Efeito da TFDA em meio líquido com TBO (13 µg mL-1) na germinação dos conídios de 
M. anisopliae var. anisopliae linhagem selvagem. Os conídios foram pré-incubados com o 
fotossensibilizador por 30 min e expostos à luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h (A) e 
após 18 h (B) de desenvolvimento. 

Como observado com o MB, em meio PDB, o TBO, em nenhuma das concentrações 

avaliadas, inativou ou fotoinativou os conídios de M. anisopliae (Figura 27B). 

Alguns trabalhos mostraram que a presença de matéria orgânica no meio reduz a 

fotoinativação de microrganismos por fotossensibilizadores como o MB e o TBO (SHIMIZU 

et al., 1979; WILSON; MIA, 1994; WILSON; PRATTEN, 1995; BHATTI et al., 1997). A 

presença de matéria orgânica pode afetar a eficiência da fotoinativação de diferentes 

maneiras. A matéria orgânica pode bloquear a luz, diminuindo o número de fótons disponíveis 

para interagir com o fotossensibilizador, o que reduz a produção de espécies citotóxicas 

(WILSON; PRATTEN, 1995); pode ligar-se às moléculas do fotossensibilizador, diminuindo 

a sua atividade (BHATTI et al., 1997), e pode inativar rapidamente as espécies reativas de 

oxigênio que são produzidas no meio extracelular durante a fotossensibilização (Ito, 1977). 

O meio PDB apresentou uma absorção mínima na região do vermelho (dado não 

mostrado), que compreende os comprimentos de onda capazes de ativar o MB e o TBO. 

Sendo assim, é pouco provável que a redução da fotoinativação dos conídios tenha sido 

ocasionada pela diminuição da luz incidente. O mais provável é que a alta concentração de 
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matéria orgânica presente no meio PDB tenha inativado as espécies citotóxicas produzidas no 

meio extracelular durante a fotossensibilização, que são as responsáveis pela inativação dos 

conídios. Shimizu et al. (1979) verificaram que a albumina bovina protegeu conídios de 

Neurospora crassa contra EROS formadas durante a fotossensibilização com TBO. A 

albumina também inibiu a fotoinativação de Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa e C. albicans com porfirina (Lambrechts et al. 2005). Wilson e Mia (1994) foram 

capazes de fotoinativar células de C. albicans com MB e TBO, em meio BHI, na presença de 

saliva e em soro. De maneira geral os resultados sugerem que a fotoinativação dos conídios de 

M. anisopliae, na presença de matéria orgânica, poderá ser obtida desde que sejam 

estabelecidos parâmetros mais apropriados para a fotossensibilização. 
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6. CONCLUSÕES 

Tanto o MB como o TBO, na presença da luz, foram capazes de inativar os conídios de M. 

anisopliae e de A. nidulans. A intensidade da inativação foi dependente da concentração do 

fotossensibilizador, do tempo de exposição à luz e da linhagem/espécie. 

O tempo de pré-incubação com os fotossensibilizadores MB e TBO não afetou a 

eficiência da fotossensibilização. 

Não foi observada fotossensibilização dos conídios de M. anisopliae e de A. nidulans pelo 

nitrosilo de rutênio em nenhuma das condições avaliadas. 

A pigmentação dos conídios de M. anisopliae influenciou de maneira significativa a 

fotoinativação. Mutantes com conídios brancos e violetas foram mais sensíveis à 

fotossensibilização com MB e TBO do que a linhagem selvagem com conídios verdes ou do 

que mutantes com conídios amarelos. 

A presença de matéria orgânica no meio reduziu drasticamente a eficiência da 

fotossensibilização de M. anisopliae pelo MB e pelo TBO. 
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8. APÊNDICES 

APÊNDICE A . Comparação entre as médias das germinações dos conídios de M. anisopliae 
var anisopliae ARSEF 23 dos diferentes tratamentos nos experimentos com MB. 

Tabela 1. Comparação entre as médias da germinação dos conídios expostos e não expostos à 
luz por 30 min (efeito apenas da luz). Antes das exposições, os conídios foram pré-incubados 
no escuro, por 30 min, com 0 µg mL-1 de MB. A germinação foi avaliada após 12 h e 18 h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

12 h -4,067 0,123 
18 h -1,200 0,675 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias da germinações dos conídios expostos e não expostos 
à luz por 60 min (efeito apenas da luz). Antes das exposições, os conídios foram pré-
incubados no escuro, por 30 min, com 0 µg mL-1 de MB. A germinação foi avaliada após 12 h 
e 18 h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

12 h -0,733 0,848 
18 h -2,234 0,554 
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Tabela 3. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-13 7,90 0,04 
0-52 6,43 0,07 
0-100 10,80 0,01 
0-400 7,00 0,06 
13-52 -1,47 0,65 
13-100 2,90 0,38 
13-400 -0,90 0,78 
52-100 4,37 0,20 
52-400 0,57 0,86 
100-400 -3,80 0,26 

 

Tabela 4. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-13 5,533 0,063 
(0-52 4,233 0,137 
0-100 5,533 0,063 
0-400 5,200 0,077 
13-52 -1,300 0,625 
13-100 0,000 1,000 
13-400 -0,333 0,900 
52-100 1,300 0,625 
52-400 0,967 0,716 
100-400 -0,333 0,900 
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Tabela 5. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-1 -5,0000 0,1502 
0-13 4,6000 0,1822 
0-52 2,9333 0,3821 
0-100 2,2667 0,4960 
0-400 6,5333 0,0691 
1-13 9,6000 0,0135 
1-52 7,9333 0,0330 
1-100 7,2667 0,0470 
1-400 11,5333 0,0049 
13-52 -1,6667 0,6147 
13-100 -2,3333 0,4838 
13-400 1,9333 0,5602 
52-100 -0,6667 0,8396 
52-400 3,6 0,2881 
100-400 4,2667 0,2131 
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Tabela 6. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-1 -2,367 0,3615 
0-13 5,400 0,0541 
0-52 5,600 0,0471 
0-100 5,767 0,0420 
0-400 7,400 0,0136 
1-13 7,767 0,0105 
1-52 7,967 0,0092 
1-100 8,133 0,0082 
1-400 9,767 0,0027 
13-52 0,200 0,9372 
13-100 0,367 0,8852 
13-400 2,000 0,4378 
52-100 0,167 0,9476 
52-400 1,800 0,4837 
100-400 1,633 0,5242 

 

Tabela 7. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-13 73,00 <0,0001 
0-52 77,77 <0,0001 
0-100 76,67 <0,0001 
0-400 61,70 <0,0001 
13-52 4,77 0,05 
13-100 3,67 0,11 
13-400 -11,30 0,00 
52-100 -1,10 0,60 
52-400 -16,07 <0,0001 
100-400 -14,97 <0,0001 
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Tabela 8. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-13 77,8 <0,0001 
0-52 79,4333 <0,0001 
0-100 77 <0,0001 
0-400 49,7667 <0,0001 
13-52 1,6333 0,4659 
13-100 -0,8 0,7174 
13-400 -28,0333 <0,0001 
52-100 -2,4333 0,2871 
52-400 -29,6667 <0,0001 
100-400 -27,2333 <0,0001 

 

Tabela 9. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 min e, a seguir expostos à luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-1 82,2333 <0,0001 
0-13 87,3667 <0,0001 
0-52 88,5000 <0,0001 
0-100 86,1667 <0,0001 
0-400 72,6667 <0,0001 
1-13 5,1333 0,2528 
1-52 6,2667 0,1692 
1-100 3,9333 0,3743 
1-400 -9,5667 0,0472 
13-52 1,1333 0,7942 
13-100 -1,2 0,7824 
13-400 -14,7 0,006 
52-100 -2,3333 0,5933 
52-400 -15,8333 0,0038 
100-400 -13,5 0,0096 
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Tabela 10. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 min e, a seguir, expostos à luz 
por 60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-1 57,5000 <0,0001 
0-13 88,2667 <0,0001 
0-52 87,7000 <0,0001 
0-100 79,5333 <0,0001 
0-400 66,2667 <0,0001 
1-13 30,7667 <0,0001 
1-52 30,2000 <0,0001 
1-100 22,0333 0,0006 
1-400 8,7667 0,0803 
13-52 -0,5667 0,9024 
13-100 -8,7333 0,0813 
13-400 -22 0,0006 
52-100 -8,1667 0,0999 
52-400 -21,4333 0,0008 
100-400 -13,2667 0,0147 

 

Tabela 11. Comparação entre as médias das germinações dos conídios após 12 e 18 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de MB, por 30 min e, a seguir, expostos à luz por 30 
min. 

12-18 h Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 -9,733 0,0006 
13 µg mL-1 -4,933 0,0515 
52 µg mL-1 -8,067 0,0031 
100 µg mL-1 -9,400 0,0009 
400 µg mL-1 -21,667 <0,0001 
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Tabela 12. Comparação entre as médias da germinação dos conídios após 12 e 18 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de MB, por 30 min e, a seguir, expostos à luz por 60 
min. 

12-18 h Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 -1,567 0,7166 
1 µg mL-1 -26,300 <0,0001 
13 µg mL-1 -0,667 0,8771 
52 µg mL-1 -2,367 0,5842 
100 µg mL-1 -8,200 0,0673 
400 µg mL-1 -7,9667 0,0749 

 

Tabela 13. Comparação entre os efeitos das exposições à luz por 30 e 60 min na germinação 
dos conídios (efeito do tempo de fotossensibilização). Os conídios foram pré-incubados no 
escuro com diferentes concentrações de MB, por 30 minutos. A germinação foi avaliada após 
18 h. 

30-60 min Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 0,633 0,8708 
13 µg mL-1 11,100 0,0097 
52 µg mL-1 8,900 0,0324 
100 µg mL-1 3,167 0,4203 
400 µg mL-1 17,133 0,0003 
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APÊNDICE B. Comparação entre as médias das germinações dos conídios de M. anisopliae 
var anisopliae ARSEF 23 dos diferentes tratamentos nos experimentos com TBO. 

Tabela 1. Comparação entre as médias da germinação dos conídios expostos e não expostos à 
luz por 30 min (efeito apenas da luz). Antes das exposições, os conídios foram pré-incubados 
no escuro, por 30 min, com 0 µg mL-1 de TBO. A germinação foi avaliada após 12 h e 18 h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

12 h -2,733 0,679 
18 h 2,633 0,537 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias da germinação dos conídios expostos e não expostos à 
luz por 60 min (efeito apenas da luz). Antes das exposições, os conídios foram pré-incubados 
no escuro, por 30 min, com 0 µg mL-1 de TBO. A germinação foi avaliada após 12 h e 18 h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

12h 2,867 0,495 
18h 1,567 0,772 

 

Tabela 3. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 4,8333 0,1599 
(0-52) 4,5333 0,1843 
(0-100) 7,2000 0,0499 
(0-400) 5,8667 0,0968 
(13-52) -0,3000 0,9258 
(13-100) 2,3667 0,4699 
(13-400) 1,0333 0,7490 
(52-100) 2,6667 0,4175 
(52-400) 1,3333 0,6804 
(100-400) -1,3333 0,6804 
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Tabela 4. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) -0,0083 0,7281 
(0-52) 0,0199 0,4119 
(0-100) 0,0119 0,6186 
(0-400) -0,0087 0,7152 
(13-52) 0,0282 0,2552 
(13-100) 0,0202 0,4056 
(13-400) -0,0004 0,9861 
(52-100) -0,0080 0,7370 
(52-400) -0,0287 0,2488 
(100-400) -0,0206 0,3965 

 

Tabela 5. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-1) -4,367 0,114 
(0-13) 3,100 0,247 
(0-52) 5,333 0,061 
(0-100) 14,133 0,000 
(0-400) 3,200 0,233 
(1-13) 7,467 0,014 
(1-52) 9,700 0,003 
(1-100) 18,500 <0,001 
(1-400) 7,567 0,013 
(13-52) 2,233 0,397 
(13-100) 11,033 0,001 
(13-400) 0,100 0,969 
(52-100) 8,800 0,006 
(52-400) -2,133 0,417 
(100-400) -10,933 0,002 
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Tabela 6. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-1) -3,667 0,113 
(0-13) 0,933 0,667 
(0-52) 5,467 0,027 
(0-100) 4,667 0,051 
(0-400) 5,767 0,021 
(1-13) 4,600 0,054 
(1-52) 9,133 0,002 
(1-100) 8,333 0,003 
(1-400) 9,433 0,001 
(13-52) 4,533 0,057 
(13-100) 3,733 0,107 
(13-400) 4,833 0,045 
(52-100) -0,800 0,712 
(52-400) 0,300 0,890 
(100-400) 1,100 0,613 

 

Tabela 7. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 64,3667 <0,0001 
(0-52) 53,8000 <0,0001 
(0-100) 44,6667 0,0003 
(0-400) 34,3667 0,0018 
(13-52) -10,5667 0,1960 
(13-100) -19,7000 0,0302 
(13-400) -30,0000 0,0039 
(52-100) -9,1333 0,2574 
(52-400) -19,4333 0,0319 
(100-400) -10,3000 0,2063 
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Tabela 8. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 37,400 <0,0001 
(0-52) 32,300 <0,0001 
(0-100) 22,867 0,001 
(0-400) 17,067 0,005 
(13-52) -5,100 0,281 
(13-100) -14,533 0,011 
(13-400) -20,333 0,002 
(52-100) -9,433 0,065 
(52-400) -15,233 0,009 
(100-400) -5,800 0,225 

 

Tabela 9. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-1) 60,867 <0,0001 
(0-13) 93,067 <0,0001 
(0-52) 89,200 <0,0001 
(0-100) 84,867 <0,0001 
(0-400) 65,967 <0,0001 
(1-13) 32,200 0,000 
(1-52) 28,333 0,000 
(1-100) 24,000 0,001 
(1-400) 5,100 0,354 
(13-52) -3,867 0,478 
(13-100) -8,200 0,149 
(13-400) -27,100 0,000 
(52-100) -4,333 0,428 
(52-400) -23,233 0,001 
(100-400) -18,900 0,005 
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Tabela 10. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-1) 42,333 <0,001 
(0-13) 91,600 <0,001 
(0-52) 80,400 <0,001 
(0-100) 82,433 <0,001 
(0-400) 61,100 <0,001 
(1-13) 49,267 <0,001 
(1-52) 38,067 <0,001 
(1-100) 40,100 <0,001 
(1-400) 18,767 0,009 
(13-52) -11,200 0,084 
(13-100) -9,167 0,148 
(13-400) -30,500 0,000 
(52-100) 2,033 0,735 
(52-400) -19,300 0,008 
(100-400) -21,333 0,005 

 

Tabela 11. Comparação entre as médias das germinações dos conídios após 12 e 18 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de TBO, por 30 min, e, a seguir, expostos à luz por 30 
min. 

12-18 h Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 -5,500 0,3583 
13 µg mL-1 -32,467 <0,0001 
52 µg mL-1 -27,000 0,0002 
100 µg mL-1 -27,300 0,0002 
400 µg mL-1 -22,800 0,001 
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Tabela 12. Comparação entre as médias das germinações dos conídios após 12 e 18 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de TBO, por 30 min, e, a seguir, expostos à luz por 60 
min. 

12-18 h Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 -0,933 0,864 
1 µg mL-1 -19,467 0,002 
13 µg mL-1 -2,400 0,660 
52 µg mL-1 -9,733 0,084 
100 µg mL-1 -3,367 0,538 
400 µg mL-1 -5,800 0,293 

 

Tabela 13. Comparação entre os efeitos das exposições à luz por 30 e 60 min na germinação 
dos conídios (efeito do tempo de fotossensibilização). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de TBO, por 30 minutos. A germinação foi avaliada 
após 18 h. 

30-60 min Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 -0,600 0,906 
13 µg mL-1 53,600 <0,001 
52 µg mL-1 47,500 <0,001 
100 µg mL-1 58,967 <0,001 
400 µg mL-1 43,433 <0,001 
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APÊNDICE C. Comparação entre as médias das germinações dos conídios de A nidulans 
ATCC 10074 dos diferentes tratamentos nos experimentos com MB. 

Tabela 1. Comparação entre as médias da germinação dos conídios expostos e não expostos à 
luz por 30 min. Antes das exposições, os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 
min, com 0 µg mL-1 de MB (efeito apenas da luz). A germinação foi avaliada após 08 h e 14 
h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

08 h -0,234 0,812 
14 h 0,800 0,894 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias da germinação dos conídios expostos e não expostos à 
luz por 60 min. Antes das exposições, os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 
min, com 0 µg mL-1 de MB (efeito apenas da luz). A germinação foi avaliada após 08 h e 14 
h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

08 h 0,567 0,623 
14 h -0,100 0,968 
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Tabela 3. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

(0-13) 0,000 1,000 
(0-52) 0,467 0,399 
(0-100) -0,100 0,853 
(0-400) 0,767 0,182 
(13-52) 0,467 0,399 
(13-100) -0,100 0,853 
(13-400) 0,767 0,182 
(52-100) -0,567 0,311 
(52-400) 0,300 0,583 
(100-400) 0,867 0,137 

 

Tabela 4. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

(0-13) 0,433 0,509 
(0-52) -0,333 0,609 
(0-100) 1,100 0,117 
(0-400) 1,533 0,040 
(13-52) -0,767 0,256 
(13-100) 0,667 0,319 
(13-400) 1,100 0,117 
(52-100) 1,433 0,052 
(52-400) 1,867 0,018 
(100-400) 0,433 0,509 
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Tabela 5. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

0-13 -0,800 0,265 
0-52 -0,133 0,847 
0-100 -0,233 0,736 
0-400 0,233 0,736 

(13-52) 0,667 0,347 
(13-100) 0,567 0,420 
(13-400) 1,033 0,160 
(52-100) -0,100 0,885 
(52-400) 0,367 0,598 
(100-400) 0,467 0,504 

 

Tabela 6. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

(0-13) -0,067 0,926 
(0-52) -0,600 0,413 
(0-100) 1,000 0,188 
(0-400) 1,833 0,030 
(13-52) -0,533 0,465 
(13-100) 1,067 0,164 
(13-400) 1,900 0,026 
(52-100) 1,600 0,050 
(52-400) 2,433 0,008 
(100-400) 0,833 0,265 
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Tabela 7. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

(0-13) 91,100 <0,001 
(0-52) 98,567 <0,001 
(0-100) 97,467 <0,001 
(0-400) 74,000 <0,001 
(13-52) 7,467 0,003 
(13-100) 6,367 0,001 
(13-400) -17,100 <0,001 
(52-100) -1,100 0,396 
(52-400) -24,567 <0,001 
(100-400) -23,467 <0,001 

 

Tabela 8. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

(0-13) 56,233 <0,001 
(0-52) 89,700 <0,001 
(0-100) 81,700 <0,001 
(0-400) 31,567 0,003 
(13-52) 33,467 0,002 
(13-100) 25,467 0,009 
(13-400) -24,667 0,011 
(52-100) -8,000 0,314 
(52-400) -58,133 <0,001 
(100-400) -50,133 0,000 
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Tabela 9. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

(0-13) 96,467 <0,001 
(0-52) 97,467 <0,001 
(0-100) 98,433 <0,001 
(0-400) 96,233 <0,001 
(13-52) 1,000 0,459 
(13-100) 1,967 0,165 
(13-400) -0,233 0,861 
(52-100) 0,967 0,474 
(52-400) -1,233 0,366 
(100-400) -2,200 0,125 

 

Tabela 10. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de MB e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o MB, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

MB (µg mL -1) Diferença média estimada P 

(0-13) 92,667 <0,001 
(0-52) 97,467 <0,001 
(0-100) 97,800 <0,001 
(0-400) 85,367 <0,001 
(13-52) 4,800 0,222 
(13-100) 5,133 0,195 
(13-400) -7,300 0,079 
(52-100) 0,333 0,929 
(52-400) -12,100 0,010 
(100-400) -12,433 0,009 

 

 

 



Apêndices 

 

97 

Tabela 11. Comparação entre as médias das germinações dos conídios após 8 e 14 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de MB, por 30 min, e, a seguir, expostos à luz por 30 
min. 

8-14 hs Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 -1,133 0,848 
13 µg mL-1 -36,000 <0,001 
52 µg mL-1 -10,000 0,103 
100 µg mL-1 -16,900 0,010 
400 µg mL-1 -43,567 <0,001 

 

Tabela 12. Comparação entre as médias das germinações dos conídios após 8 e 14 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de MB, por 30 min, e, a seguir, expostos à luz por 60 
min. 

8-14 h Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 0,867 0,741 
13 µg mL-1 -2,933 0,270 
52 µg mL-1 0,867 0,741 
100 µg mL-1 0,233 0,929 
400 µg mL-1 -10,000 0,001 

 

Tabela 13. Comparação entre os efeitos das exposições à luz por 30 e 60 min na germinação 
dos conídios (efeito do tempo de fotossensibilização). Os conídios foram pré-incubados no 
escuro com diferentes concentrações de MB, por 30 minutos. A germinação foi avaliada após 
14 h. 

30-60 min Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 1,667 0,785  
13 µg mL-1 38,100 <0,001 
52 µg mL-1 9,433 0,135 
100 µg mL-1 17,767 0,009 
400 µg mL-1 55,467 <0,001 
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APÊNDICE D. Comparação entre as médias das germinações dos conídios de A nidulans 
ATCC 10074 dos diferentes tratamentos nos experimentos com TBO. 

Tabela 1. Comparação entre as médias da germinação dos conídios expostos e não expostos à 
luz por 30 min (efeito apenas da luz). Antes das exposições, os conídios foram pré-incubados 
no escuro, por 30 min, com 0 µg mL-1 de TBO. A germinação foi avaliada após 8 h e 14 h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

8 h 2,000 0,762 
14 h 0,900 0,896 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias da germinação dos conídios expostos e não expostos à 
luz por 60 min (efeito apenas da luz). Antes das exposições, os conídios foram pré-incubados 
no escuro, por 30 min, com 0 µg mL-1 de TBO. A germinação foi avaliada após 8 h e 14 h. 

Tempo de desenvolvimento Diferença média estimada P 

8 h -0,167 0,977 
14h -1,000 0,807 

 

Tabela 3. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) -2,333 0,496 
(0-52) 13,467 0,003 
(0-100) 14,433 0,002 
(0-400) 19,000 0,000 
(13-52) 15,800 0,001 
(13-100) 16,767 0,001 
(13-400) 21,333 0,000 
(52-100) 0,967 0,775 
(52-400) 5,533 0,129 
(100-400) 4,567 0,200 
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Tabela 4. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
30 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 0,700 0,726 
(0-52) 4,233 0,059 
(0-100) 6,800 0,008 
(0-400) 10,467 0,001 
(13-52) 3,533 0,104 
(13-100) 6,100 0,013 
(13-400) 9,767 0,001 
(52-100) 2,567 0,219 
(52-400) 6,233 0,012 
(100-400) 3,667 0,093 

 

Tabela 5. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 0,667 0,896 
(0-52) 10,767 0,060 
(0-100) 18,100 0,006 
(0-400) 23,967 0,001 
(13-52) 10,100 0,074 
(13-100) 17,433 0,008 
(13-400) 23,300 0,002 
(52-100) 7,333 0,175 
(52-400) 13,200 0,028 
(100-400) 5,867 0,268 
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Tabela 6. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO, na ausência da luz (efeito apenas do fotossensibilizador). Os conídios 
foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, protegidos da luz por 
60 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 2,867 0,459 
(0-52) 9,367 0,035 
(0-100) 13,333 0,007 
(0-400) 19,467 0,001 
(13-52) 6,500 0,116 
(13-100) 10,467 0,022 
(13-400) 16,600 0,002 
(52-100) 3,967 0,313 
(52-400) 10,100 0,025 
(100-400) 6,133 0,135 

 

Tabela 7. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 90,533 <0,001 
(0-52) 82,867 <0,001 
(0-100) 66,767 <0,001 
(0-400) 44,333 <0,001 
(13-52) -7,667 0,160 
(13-100) -23,767 0,001 
(13-400) -46,200 <,0001 
(52-100) -16,100 0,012 
(52-400) -38,533 <0,001 
(100-400) -22,433 0,002 
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Tabela 8. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 30 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 65,900 <0,001 
(0-52) 51,000 0,000 
(0-100) 41,267 0,001 
(0-400) 30,367 0,004 
(13-52) -14,900 0,082 
(13-100) -24,633 0,011 
(13-400) -35,533 0,002 
(52-100) -9,733 0,230 
(52-400) -20,633 0,025 
(100-400) -10,900 0,184 

 

Tabela 9. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 8 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 97,367 <0,001 
(0-52) 95,600 <0,001 
(0-100) 95,933 <0,001 
(0-400) 74,467 <0,001 
(13-52) -1,767 0,777 
(13-100) -1,433 0,818 
(13-400) -22,900 0,005 
(52-100) 0,333 0,957 
(52-400) -21,133 0,008 
(100-400) -21,467 0,007 
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Tabela 10. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos a diferentes 
concentrações de TBO e expostos à luz (efeito da combinação luz e fotossensibilizador). Os 
conídios foram pré-incubados, no escuro, com o TBO, por 30 minutos e, a seguir, expostos à 
luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 14 h. 

TBO (µg mL-1) Diferença média estimada P 

(0-13) 95,467 <0,001 
(0-52) 95,433 <0,001 
(0-100) 86,433 <0,001 
(0-400) 68,667 <0,001 
(13-52) -0,033 0,994 
(13-100) -9,033 0,073 
(13-400) -26,800 0,000 
(52-100) -9,000 0,074 
(52-400) -26,767 0,000 
(100-400) -17,767 0,004 

 

Tabela 11. Comparação entre as médias das germinações dos conídios após 8 e 14 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de TBO, por 30 min, e, a seguir, expostos à luz por 30 
min. 

8-14 h Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 0,300 0,962 
13 µg mL-1 -24,333 0,001 
52 µg mL-1 -31,567 <0,001 
100 µg mL-1 -25,200 0,001 
400 µg mL-1 -13,667 0,042 
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Tabela 12. Comparação entre as médias das germinações dos conídios após 8 e 14 h de 
desenvolvimento (efeito do tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de TBO, por 30 min, e, a seguir, expostos à luz por 60 
min. 

8-14 h Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 1,133 0,823 
13 µg mL-1 -0,767 0,880 
52 µg mL-1 0,967 0,849 
100 µg mL-1 -8,367 0,111 
400 µg mL-1 -4,667 0,363 

 

Tabela 13. Comparação entre os efeitos das exposições à luz por 30 e 60 min na germinação 
dos conídios (efeito do tempo de fotossensibilização). Os conídios foram pré-incubados, no 
escuro, com diferentes concentrações de TBO, por 30 minutos. A germinação foi avaliada 
após 14 h. 

30-60 min Diferença média estimada P 

0 µg mL-1 1,233 0,851 
13 µg mL-1 30,800 0,000 
52 µg mL-1 45,667 <0,001 
100 µg mL-1 46,400 <0,001 
400 µg mL-1 39,533 <0,001 
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APÊNDICE E. Comparação entre as médias das germinações dos conídios de M. anisopliae 
var anisopliae ARSEF 23 e dos mutantes para coloração dos conídios nos experimentos com 
MB. 

Tabela 1. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos e não expostos 
à luz por 60 min (efeito apenas da exposição à luz). Os conídios foram pré-incubados por 30 
min com 0 µg mL-1 de MB. A germinação foi avaliada após 12 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela -0,1000 0,9766 
branca 0,9000 0,7920 
verde 0,1667 0,9610 
violeta -2,2667 0,5078 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos e não expostos 
à luz por 60 min (efeito apenas da exposição à luz). Os conídios foram pré-incubados por 30 
min com 0 µg mL-1 de MB. A germinação foi avaliada após 18 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela 0,1333 0,9688 
branca 1,3333 0,6962 
verde -2,1333 0,5329 
violeta -1,5667 0,6465 

 

Tabela 3. Comparação entre as médias das germinações da linhagem selvagem e dos 
mutantes tratados ou não com o fotossensibilizador, na ausência da luz (efeito apenas do 
fotossensibilizador). Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 0 e 1 µg 
mL-1 de MB e, a seguir, protegidos da luz, por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

MB (µg mL-1)/ Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela -0,200 0,929 
0 – 1/branca 0,367 0,870 
0 – 1/verde -2,133 0,346 
0 – 1/violeta 3,133 0,173 
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Tabela 4. Comparação entre as médias das germinações da linhagem selvagem e dos 
mutantes tratados ou não com o fotossensibilizador, na ausência da luz (efeito apenas do 
fotossensibilizador). Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 0 e 1 µg 
mL-1 de MB e, a seguir, protegidos da luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

MB (µg mL-1)/ Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela 0,300 0,893 
0 – 1/branca 3,467 0,134 
0 – 1/verde 1,367 0,543 
0 – 1/violeta -1,233 0,582 

 

Tabela 5. Comparações entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes na 
presença ou na ausência do fotossensibilizador. Os conídios foram pré-incubados no escuro 
por 30 min, com 0 e 1 µg mL-1 de MB e, a seguir, expostos à luz por 60 min (efeito 
simultâneo da luz e do fotossensibilizador). A germinação foi avaliada após 12 h. 

MB (µg mL-1)/ Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela 79,900 <0,0001 
0 – 1/branca 71,467 <0,0001 
0 – 1/verde 86,000 <0,0001 
0 – 1/violeta 85,733 <0,0001 

 

Tabela 6. Comparações entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes na 
presença ou na ausência do fotossensibilizador. Os conídios foram pré-incubados, no escuro, 
por 30 min, com 0 e 1 µg mL-1 de MB e, a seguir, expostos à luz por 60 min (efeito 
simultâneo da luz e do fotossensibilizador). A germinação foi avaliada após 18 h. 

MB (µg mL-1)/ Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela 66,700 <0,0001 
0 – 1/branca 67,900 <0,0001 
0 – 1/verde 61,333 <0,0001 
0 – 1/violeta 80,333 <0,0001 
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Tabela 7. Comparação entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes para 
coloração dos conídios. Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 1 µg 
mL-1 do MB e expostos à luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela-branca 15,233 0,003 
amarela-verde 11,433 0,016 
amarela-violeta 14,333 0,004 
branca-verde -3,800 0,385 
branca-violeta -0,900 0,835 
verde-violeta 2,900 0,505 

 

Tabela 8. Comparação entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes para 
coloração dos conídios. Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 1 µg 
mL-1 do MB e expostos à luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela-branca 19,533 0,000 
amarela-verde -0,567 0,896 
amarela-violeta 20,433 0,000 
branca-verde -20,100 0,000 
branca-violeta 0,900 0,835 
verde-violeta 21,000 <0,0001 

 

Tabela 9. Comparação das médias da germinação dos conídios após 12 e 18 h (efeito do 
tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados no escuro por 30 min, com 1 µg mL-

1 do MB e a seguir, expostos à luz por 60 min. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela -14,300 0,000 
branca -10,000 0,003 
verde -26,300 <0,0001 
violeta -8,200 0,010 
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Tabela 10. Comparação das médias da germinação dos conídios após 12 e 18 h (efeito do 
tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados no escuro por 30 min, com 1 µg mL-

1 do MB e a seguir, expostos à luz por 60 min. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela -0,367 0,781 
branca -2,900 0,040 
verde -0,433 0,742 
violeta -6,467 <0,0001 

 

Apêndice F. Comparação das médias da germinação dos conídios de M. anisopliae var 
anisopliae ARSEF 23 e mutantes para a coloração dos conídios tratados com TBO. 

Tabela 1. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos e não expostos 
à luz por 60 min (efeito apenas da exposição à luz). Os conídios foram pré-incubados por 30 
min com 0 µg mL-1 de TBO. A germinação foi avaliada após 12 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela 0,0000 1,0000 
branca 1,8000 0,6750 
verde -0,7667 0,8581 
violeta 1,0000 0,8156 

 

Tabela 2. Comparação entre as médias das germinações dos conídios expostos e não expostos 
à luz por 60 min (efeito apenas da exposição à luz). Os conídios foram pré-incubados por 30 
min com 0 µg mL-1 de TBO. A germinação foi avaliada após 18 h. 

Linhagem Estimativa da Diferença P 

amarela -0,3333 0,9380 
branca 1,0333 0,8096 
verde -0,7667 0,8581 
violeta 3,2333 0,4528 
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Tabela 3. Comparação entre as médias das germinações da linhagem selvagem e dos 
mutantes tratados ou não com o fotossensibilizador, na ausência da luz (efeito apenas do 
fotossensibilizador). Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 0 e 1 µg 
mL-1 de TBO e, a seguir, protegidos da luz, por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

TBO (µg mL-1)/ Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela -0,200 0,952 
0 – 1/branca 4,667 0,176 
0 – 1/verde 0,067 0,984 
0 – 1/violeta 1,800 0,593 

 

Tabela 4. Comparação entre as médias das germinações da linhagem selvagem e dos 
mutantes tratados ou não com o fotossensibilizador, na ausência da luz (efeito apenas do 
fotossensibilizador). Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 0 e 1 µg 
mL-1 de TBO e, a seguir, protegidos da luz, por 60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

TBO (µg mL-1)/ Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela 0,467 0,889 
0 – 1/branca 6,100 0,083 
0 – 1/verde -0,133 0,968 
0 – 1/violeta -0,367 0,913 

 

Tabela 5. Comparações entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes na 
presença ou na ausência do fotossensibilizador. Os conídios foram pré-incubados no escuro 
por 30 min, com 0 e 1 µg mL-1 de TBO e, a seguir, expostos à luz por 60 min (efeito 
simultâneo da luz e do fotossensibilizador). A germinação foi avaliada após 12 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela  53,133 <0,0001 
0 – 1/branca  76,000 <0,0001 
0 – 1/verde  61,667 <0,0001 
0 – 1/violeta  83,867 <0,0001 

 

 

 



Apêndices 

 

109 

Tabela 6. Comparações entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes na 
presença ou na ausência do fotossensibilizador. Os conídios foram pré-incubados no escuro 
por 30 min, com 0 e 1 µg mL-1 de TBO e, a seguir, expostos à luz por 60 min (efeito 
simultâneo da luz e do fotossensibilizador). A germinação foi avaliada após 18 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

0 – 1/amarela 31,233 <0,0001 
0 – 1/branca 45,567 <0,0001 
0 – 1/verde 43,533 <0,0001 
0 – 1/violeta 73,567 <0,0001 

 

Tabela 7. Comparação entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes para 
coloração dos conídios. Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 1 µg 
mL-1 do TBO e expostos à luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 12 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela-branca 32,200 <0,0001 
amarela-verde 12,667 0,023 
amarela-violeta 33,533 <0,0001 
branca-verde -19,533 0,001 
branca-violeta 1,333 0,794 
verde-violeta 20,867 0,001 

 

Tabela 8. Comparação entre as fotoinativações na linhagem selvagem e nos mutantes para 
coloração dos conídios. Os conídios foram pré-incubados, no escuro, por 30 min, com 1 µg 
mL-1 do TBO e expostos à luz por 60 min. A germinação foi avaliada após 18 h. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela-branca 23,667 0,000 
amarela-verde 15,433 0,007 
amarela-violeta 45,333 <0,0001 
branca-verde -8,233 0,121 
branca-violeta 21,667 0,001 
verde-violeta 29,900 <0,0001 
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Tabela 9. Comparação das médias da germinação dos conídios após 12 e 18 h (efeito do 
tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados no escuro por 30 min, com 1 µg mL-

1 do TBO e a seguir, expostos à luz por 60 min. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela -22,233 <0,0001 
branca -30,767 <0,0001 
verde -19,467 <0,0001 
violeta -10,433 0,001 

 

Tabela 10. Comparação das médias da germinação dos conídios após 12 e 18 h (efeito do 
tempo de germinação). Os conídios foram pré-incubados no escuro por 30 min, com 1 µg mL-

1 do TBO e a seguir, expostos à luz por 60 min. 

Linhagem Diferença média estimada P 

amarela -0,333 0,895 
branca -0,333 0,895 
verde -1,333 0,599 
violeta -0,133 0,958 

 


