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Resumo: Durante as últimas décadas, a Mata Atlântica sofreu desmatamento intensivo devido à expansão
urbana e práticas agrícolas intensivas. As consequências destas perturbações incluem assoreamento e lixiviação
de nutrientes em corpos de água adjacentes. Estes são de particular interesse para empresas de geração de
energia hidrelétrica, já que ambos contribuem para aumento do custo de geração de energia. A estratégia mais
adotada para mitigar esses problemas é o plantio de matas ciliares ao longo dos córregos, rios e reservatórios.
Como parte de um projeto que visa a utilização de tecnologias metagenéticas em benefício de várias questões
relacionadas com a geração de energia hidrelétrica, estamos investigando o potencial dos fungos autóctonos no
solo que possam indicar as áreas mais adequadas para o reflorestamento na região de Promissão, SP. Para testar
isso, identificamos uma área de reflorestamento onde parte das mudas plantadas foram estabelecidas com
sucesso, enquanto uma outra área exigiu um esforço e custo considerável para se estabelecer. Descreve-se aqui
as espécies que se encontram no solo e identificamos uma significativa elevada quantidade de Yarrowia
lipolytica que foi previamente identificada como um catalizador de crescimento em plantas.
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Introdução
Operadores de hidrelétricas têm um interesse particularmente forte na restauração de Áreas de Preservação
Permanente (APPs), já que essas faixas de proteção impedem acumulo de sedimentos e nutrientes nos
reservatórios (BROADMEADOW & NISBET, 2004). O acúmulo gradual de sedimentos em um reservatório,
por exemplo, reduz significativamente a vida útil da hidrelétrica. Embora menos óbvio, os nutrientes também
levam a custos operacionais substanciais, uma vez que favorecem a proliferação de macrófitas, que prejudicam
o funcionamento das turbinas. Por estas razões, os operadores consideram a restauração de APPs uma
prioridade. Nossa pesquisa informará quais as áreas que são mais adequadas para o plantio de APPs com baixo
custo e perspectiva de maior sucesso no seu desenvolvimento.
O foco final e principal do projeto envolve a avaliação e o grande potencial de microrganismos do solo e sua
função no desenvolvimento de plantios de espécies nativas em projetos de restauração florestal, particularmente
APPs. Este estudo tem sido desenvolvido dentro de parcelas de reflorestamento com aproximadamente 10 meses
de idade na região de Promissão, São Paulo. A coleta inicial para o sequenciamento de DNA do solo ocorreu em
uma área peninsular em Mendonça, SP. Este plantio inicialmente atraiu a nossa atenção porque mostrou um
padrão muito heterogêneo de crescimento de mudas, com algumas manchas de solo contendo árvores
aparentemente saudáveis e bem desenvolvidas, enquanto outras tiveram plantios iniciais sem sucesso, mesmo
depois de várias tentativas de replantios e manutenção. Embora este padrão pode ser devido a outras variáveis
(química do solo, bactérias e outros agentes patogénicos, etc.), optamos por avaliar se a presença de certos
fungos influencia padrões observados no desenvolvimento das plantas, porque estes organismos conferem
benefícios extremamente importantes para as raízes de plantas, particularmente no início do desenvolvimento
(MEDINA ET AL., 2004).
Material e Métodos
Amostras de solo foram recuperadas de um homogeneizado de 8 sub-amostras colhidas em cada um dos 18
locais usando um trado (Figura 1). Para diminuir o impacto de insumos nas análises, coletas foram feitas entre

linhas plantadas e em áreas com mínima vegetação. As amostras foram conservadas em álcool até a extração de
DNA utilizando o kit de isolamento de DNA PowerSoil (MO-BIO) de acordo com as instruções do fabricante.

Figura 1: Local de coleta de solo em região de Promissão, SP. Note uma faixa longitudinal que atravessa pontos
1, 21, 43, e 63 e contém árvores mais desenvolvidas.
O DNA extraído foi utilizado em reações de PCRs “nested” realizadas utilizando o conjunto de primers
específicos para fungos e seguindo os parâmetros de TOJU ET AL. (2012). O produto do PCR resultante foi
purificado e sequenciado em plataforma 454 GS FLX (Macrogen, Coreia do Sul).
O programa USEARCH v.1861.01.08 (EDGAR, 2010) foi utilizado para identificar quimeras e agrupar
sequências filtradas por qualidade, como no pipeline genérico para 454 descrito pelo autor
(http://drive5.com/usearch/manual/upp_454.html). Um corte de similaridade de Operational Taxonomic Units
(OTUs) de 97% foi adotado para o agrupamento de sequências. Os resultantes OTUs foram atribuídos a táxons
fungais utilizando o banco de dados Fasta do UNITE (sh_general_release_dynamic_s_01.08.2015).
O conjunto de comandos no MOTHUR v.1.36.1 (SCHLOSS ET AL., 2009) foi usado para derivar as
estimativas de diversidade Beta; ambos Community Membership e Community Structure. Este último foi
expresso como índices entre as 18 coleções com a função dist.shared para calcular Bray-Curtis (usando o
comando braycurtis em MOTHUR) distância euclidiana (structeuclidean) e usando comparações entre OTUs à
base de filogenia como UNIFRAC (unifrac.weighted). Os cálculos de Community Membership usaram o índice
de Jaccard (jclass) e distância euclidiana (memeuclidean), bem como a UNIFRAC (unifrac.unweighted).
Análises de autocorrelação entre as distâncias de diversidades Beta e distâncias geográficas entre pontos de
coleta foram calculadas usando testes de Mantel, também com MOTHUR.
Resultados e Discussão
Todos os índices de diversidade foram altamente correlacionados com distância entre os pontos exceto a
diversidade structeuclidean (Tabela 1). Isto sugere que dentro do plantio estudado, com dimensões de
aproximadamente 200-m x 160-m, existem agregações de comunidades fungais. Ou seja, os fungos não são
aleatoriamente distribuídos pela área do plantio.
A Tabela 2 descreve os 17 táxons de fungos encontrados com maior frequência nesta pesquisa. Cladosporium
halotolerans foi o táxon encontrado na maioria dos pontos amostrados. A segunda espécie mais comum foi
Yarrowia lipolytica, que foi encontrada em pontos 5, 21, 23, 41, 43, 45, e 61. Embora difícil de testar
estatisticamente com o número limitado de amostras, existe uma aparente sobreposição entre a presença de Y.
lipolytica a as áreas melhormente desenvolvidas na Figura 1.

Tabela 1: Significado estatístico de permutações de autocorrelação entre matrizes de distância espacial e de
diversidade Beta entre os 18 quadrantes amostrados na pesquisa.
Correlation
Coefficient
Community membership
jclass:
0.247
memeuclidean:
0.237
unweighted
0.217
UNIFRAC: Community structure
Bray-Curtis:
0.208
structeuclidean:
0.077
weighted
0.146
UNIFRAC:

p-value
<0.001
0.004
0.002
0.007
0.157
0.042

Tabela 2: Táxons de fungos que foram amostrados com frequência de mais de 1%. As identidades foram
derivadas por comparação com a base de dados da UNITE (https://unite.ut.ee/repository.php).

Além dos táxons listados na Tabela 2, vários membros do filo Glomeromycota também foram encontrados,
estes em quantidades significativamente menores (menos de 0.1 % do total das sequências; Tabela 3).
Glomeromycota é principalmente composta por fungos micorrizas, que são associados a benefícios para plantas.
Contudo, a distribuição destas espécies não foi correlacionada com áreas de bom desenvolvimento de mudas.

Tabela 3: Táxons identificados de amostras de solo pertencendo ao filo Glomeromycota.

Glomus_sp_10_SUN_2011|c__Glomeromycetes;o__Glomerales;f__Glomeraceae;g__Glomus;s__Glomus_sp_10_SUN_201
1 Entrophospora_sp|c__Glomeromycetes;o__Diversisporales;f__Acaulosporaceae;g__Entrophospora;s__Entrophospora_sp
Rhizophagus_intraradices|c__Glomeromycetes;o__Glomerales;f__Glomeraceae;g__Rhizophagus;s__Rhizophagus_intraradi
cesFunneliformis_sp|c__Glomeromycetes;o__Glomerales;f__Glomeraceae;g__Funneliformis;s__Funneliformis_sp
Entrophospora_sp|c__Glomeromycetes;o__Diversisporales;f__Acaulosporaceae;g__Entrophospora;s__Entrophospora_sp
Entrophospora_sp|c__Glomeromycetes;o__Diversisporales;f__Acaulosporaceae;g__Entrophospora;s__Entrophospora_sp

N. de
sequências
de 4DNA
4
3
2
31
46

Conclusão
Embora a maioria dos esforços para melhorar o desenvolvimento da planta vis-à-vis fungos tem sido através
da inoculação com fungos exógenos (principalmente micorrizas vendidas comercialmente), procuramos avaliar

a possibilidade de que outros táxons (naturalmente presentes no solo) também podem contribuir para plantas em
desenvolvimento.
Nossos resultados mostram uma elevada correlação entre a diversidade Beta de amostras de solo e a distância
da amostragem. Este fato não só é um importante indicador que sugere que há agregação de comunidades de
fungos em distâncias intermédias (entre ~ 35 e 150 metros). Esta pode ser uma consideração importante na
amostragem de projetos de trabalhos futuros com as comunidades de fungos em pastagens.
Este estudo aumenta consideravelmente o conhecimento das espécies de fungos presentes em pastos
neotropicais dominadas por Brachiaria spp. Embora se saiba que o solo é um ambiente microbiano
extremamente diversificado (VITAL ET AL., 2002), acreditamos que exista um padrão que ocorre amplamente
no Brasil em pastos incultos, onde ocorre a maioria dos esforços de reflorestamento. Além disso, as
contribuições adicionais a nossos trabalhos por outros pesquisadores delinearão ainda mais os táxons pertinentes
que se correlacionam com o eventual sucesso dos plantios. Esta pode tornar-se uma importante ferramenta para
a identificação dos locais mais viáveis para a implantação de APPs.
Uma espécie (Yarrowia lipolytica) mostrou um potencial bastante promissor como um catalizador do bom
desenvolvimento das mudas plantadas. Curiosamente, esta espécie de fungo foi previamente descrita na
literatura como um co-fator no desenvolvimento de plantas, principalmente porque solubiliza fósforo mineral.
Em estudos recentes, Y. lipolytica foi descrita como um organismo auxiliar no desempenho do fungo
micorrízico arbuscular, resultando no aumento do crescimento vegetal e na absorção de fósforo (VASSILEV ET
AL., 2001).
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