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RESUMO
Diversidade e biogeografia de fungos no solo sob a projeção da copa de espécies
arbóreas da Mata Atlântica
A estrutura da comunidade e a diversidade fúngica do solo sob a copa de quatro
espécies arbóreas (Ocotea dispersa, Ocotea teleiandra, Mollinedia schottiana e
Tabebuia serratifolia), no Parque Estadual de Carlos Botelho (PECB), foram
examinadas em duas estações climáticas distintas, utilizando-se PCR-DGGE e
sequenciamento de bibliotecas de clones da região ITS do rDNA. As relações entre as
estruturas das comunidades fúngicas, a concentração de carbono na biomassa
microbiana (CBM), os atributos químicos do solo e as diferentes frações da matéria
orgânica do solo (MOS), foram avaliadas utilizando-se análise de redundância. O
valores de pH, MO, C, Ca, V% e Al apresentaram diferenças significativas no solo sob a
copa das diferentes espécies de árvores amostradas. Os maiores valores de pH, MO,
C, Ca e V% foram observados sob a copa de O. dispersa, enquanto que as maiores
concentrações de Al foram observadas no solo sob a copa de O. teleiandra. A
concentração de ácidos húmicos (AH) foi significativamente maior no solo sob a copa
de O. dispersa. A concentração de CBM foi maior na época de baixa pluviosidade,
independente da espécie vegetal. As estruturas das comunidades fúngicas dos solos
sob a copa das quatro diferentes espécies de árvores analisadas mostrou comunidades
distintas no solo sob a copa de cada espécie de árvore avaliada. As estruturas das
comunidades fúngicas mostraram também variação em relação à pluviosidade. A
estimativa de riqueza de UTOs, com base no sequenciamento de clones da região ITS
do rDNA, foi significativamente diferente entre as amostras analisadas. Com base no
índice de Shannon, a diversidade fúngica no solo sob a copa de Ocotea dispersa foi
maior do que no solo sob a copa das demais espécies de árvores. A afiliação
filogenética das UTOs mostrou a ocorrência dos filos Basidiomycota, Zygomycota,
Ascomycota, Chytridiomycota e Glomeromycota, em ordem de abundância, além de
fungos não-cultivados que compreenderam 25% das sequências analisadas. UTOs
relacionadas ao filo Basidiomycota foram as mais abundantes no solo sob a copa das
quatro espécies arbóreas analisadas (67% em MS, 59% em OT, 66% em TS e 57% em
OD). Nesse filo, as UTOs representando Cryptococcus podzolicus e Trichosporon
sporotrichoides foram as mais abundantes. De Zygomycota, UTOs afiliadas ao gênero
Mortierella foram mais abundantes. Dessa forma, pode-se concluir que a diversidade e
a estrutura de comunidades de fungos no solo depende da espécie vegetal crescendo
no mesmo, e podem estar associadas aos teores de matéria orgânica, nitrogênio e
saturação por bases.
Palavras-chave: Solos Tropicais; ITS; Matéria Orgânica; PCR-DGGE; Sequenciamento
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ABSTRACT
Diversity and biogeography of fungi in soil under the canopy of tree species
in the Atlantic Forest
The community structure and diversity of fungi in soil under the canopy of four
tree species (Ocotea dispersa, Ocotea teleiandra, Tabebuia serratifolia, and Mollinedia
schottiana), in the Carlos Botelho State Park (PECB) were examined in two different
seasons, using PCR-DGGE and rDNA ITS region clone library sequencing. The
relationships between fungal community structures, concentration of microbial biomass
carbon (MBC), soil chemical properties, and different fractions of soil organic matter
(SOM) were evaluated using redundance analysis. The pH, OM, C, Ca, Al, and V%
showed significant differences in soil under the canopy of different species of trees. The
highest values of pH, OM, C, Ca, and V% were observed under the O. dispersa canopy,
while the highest concentrations of Al were observed in the soil under the O. teleiandra
canopy. The concentration of humic acid (HA) was significantly higher in soil under the
canopy of O. dispersa. The concentration of MBC was higher in the low rain precipitation
season, regardless of plant species. The fungal community structures observed in soil
under the canopies of the studied tree species were distinct in each soil microenvironment. The fungal community structures also showed variation with the variation
in rain precipitation. The estimated OTU richness based on the sequencing of clones of
the rDNA ITS region was significantly different between samples. Based on the Shannon
diversity index, the fungal diversity in soil under the canopy of Ocotea dispersa was
higher than in soil under the canopy of other tree species. The phylogenetic affiliation of
OTUs showed the occurrence of phyla Basidiomycota, Zygomycota, Ascomycota,
Chytridiomycota and Glomeromycota, in order of abundance, and non-cultivated fungi
that comprised 25% of the analyzed sequences. OTUs related to the phylum
Basidiomycota were more abundant in soil under the canopies of all studied tree species
(67% in MS, 59% in OT, 66% in TS and 57% in OD). In this phylum, OTUs affiliated to
Cryptococcus podzolicus and Trichosporon sporotrichoides were the most abundant.
From Zygomycota, OTUs affiliated to the genus Mortierella were more abundant. It can
be concluded that the fungal diversity and community structure in the soil depends on
the plant species growing in it, and may be associated with the concentration of organic
matter, nitrogen, and base saturation.
Keywords: Tropical soils; ITS; Organic Matter; PCR-DGGE; Sequencing
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1 INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica é internacionalmente conhecida por ser um hotspot de
biodiversidade (1 a 8% do total de espécies no mundo) e pelo alto número de espécies
endêmicas (MYERS et al., 2000). Apesar da riqueza biológica, essa floresta é
provavelmente a mais ameaçada dentre as florestas tropicais. Essa devastação está
intimamente relacionada com a expansão das grandes culturas agrícolas, por exemplo,
café e cana-de-açúcar (METZER, 2009). Acredita-se que a biodiversidade na Mata
Atlântica, com base nos atuais níveis de degradação, já está comprometida, pois muitas
espécies foram extintas antes mesmo de serem descritas (REIS et al., 1992).
Embora uma grande quantidade de informações sobre a diversidade vegetal
esteja disponível, pouco se sabe sobre a diversidade de micro-organismos existentes
no solo e na superfície das plantas da Mata Atlântica. Os micro-organismos estão
associados à manutenção do equilíbrio dos ciclos biogeoquímicos, fluxos de gases e
outros processos que determinam a sustentabilidade dos ecossistemas, até mesmo
alterações climáticas globais. Embora a importância dos organismos do solo seja
amplamente reconhecida, estudos esclarecendo seus papéis funcionais ainda são
reduzidos (CHRISTENSEN, 1989; THORN; 1997; DORAN; ZEISS, 2000; HILL et al.,
2000; CABELLO; ARAMBARRI, 2002; KIRK et al, 2004; MUMMEY et al., 2010).
Fungos são integrantes de um dos grupos funcionais mais importantes do solo,
devido à sua participação na ciclagem de nutrientes, transporte de nutrientes para
plantas, promoção de crescimento de plantas e indução ou supressão de doenças
(CHRISTENSEN, 1989; THORN, 1997; ANDERSON; CAIRNEY, 2004; BRIDGE;
SPOONER,

2001).

Apesar

de

seus

papéis

nos

ecossistemas

serem

bem

documentados, estima-se que apenas 5% das espécies de fungos tenham sido
descritas, e pouco se sabe sobre sua dinâmica populacional, estrutura de comunidades
e diversidade (HAWKSWORTH, 2001). O entendimento da diversidade e do
funcionamento das comunidades fúngicas do solo permanece relativamente restrito, em
comparação às comunidades de bactérias (HATTORI et al., 1997; OGRAM, 2000;
KENT; TRIPLETT, 2002). No entanto, as comunidades fúngicas são importantes
determinantes dos processos biogeoquímicos que ocorrem no solo.
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Inventariar fungos e bactérias na Mata Atlântica é de grande importância, pois
poderá auxiliar na identificação de espécies ainda desconhecidas e contribuir para a
caracterização da biodiversidade microbiana em ecossistemas florestais. Poderá
também demonstrar que tipo de relação micro-organismos e plantas estabelecem entre
si e qual a influência que exercem um sobre o outro.
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a estrutura das comunidades de
fungos no solo sob a copa de diferentes espécies arbóreas em uma parcela
permanente de 10 ha do programa BIOTA (Processo 99/09635-0) instalada no Parque
Estadual de Carlos Botelho (PECB), e determinar sua possível relação com a espécie
vegetal sob a copa da qual a amostra foi coletada, usando-se PCR-DGGE e
sequenciamento de biblioteca de clones da região ITS do rDNA.
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2 OBJETIVOS
 Determinar a diversidade de fungos do solo sob a projeção da copa das espécies
arbóreas

Ocotea

dispersa,

Ocotea

teleiandra,

Mollinedia

schottiana

e

Tabebuia serratifolia, em uma parcela permanente no Parque Estadual de Carlos
Botelho (PECB) em duas épocas do ano, utilizando técnicas independentes de
cultivo.
 Determinar a estrutura das comunidades de fungos do solo no PECB por meio
de PCR-DGGE e sequenciamento da região ITS do rDNA.
 Avaliar a variação do C da biomassa microbiana, em períodos de baixa e alta
pluviosidade.
 Caracterizar os atributos químicos e a matéria orgânica do solo nas áreas
amostradas e suas relações com as comunidades de fungos do solo.
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3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Revisão Bibliográfica

3.1.1 Mata Atlântica
As florestas tropicais recobrem apenas 7% da superfície terrestre e abrigam alta
biodiversidade, englobando cerca de dois terços do total de espécies existentes no
planeta (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2008; SATISH et al., 2007). O Brasil
apresenta a maior cobertura de florestas tropicais do mundo, com uma imensa
diversidade biológica ainda desconhecida e em avançado estágio de devastação.
A Mata Atlântica brasileira compreende uma vasta região heterogênea (1.481.946
km2, aproximadamente 17,4% do território brasileiro), incluindo grande variedade de
fitofisionomias em diferentes topografias e condições climáticas (FUNDAÇÃO SOS
MATA ATLÂNTICA SOS MATA ATLÂNTICA, 2008; RIBEIRO et al., 2009). Além das
diferentes características ambientais, essa região também apresenta diferenças sócioeconômicas, já que cerca de 70% da população brasileira nela habita (METZER, 2009).
Localiza-se em regiões úmidas, com numerosas plantas arborícolas e epífitas e
de temperatura média de 25 °C. A alta pluviosidade anual, entre 2400 e 4000 mm,
garante um solo sempre úmido e a manutenção de grande variedade de espécies
vegetais e animais. Não apresenta períodos de seca, podendo distinguir um período
chuvoso de outono a abril com temperaturas mais altas, e um período menos úmido de
maio a setembro, com menores índices pluviométricos e temperaturas mais baixas
(TABARELLI et al., 2008)
Atualmente, a Mata Atlântica é a quinta área mais ameaçada no mundo. Sua
conservação é, pois, um grande desafio para o desenvolvimento ambiental,
principalmente devido ao conhecimento existente sobre sua diversidade permanecer
ainda bastante fragmentado (METZER, 2009). Essa floresta é internacionalmente
conhecida por ser um hotspot de biodiversidade (1 a 8% do total de espécies no
mundo) e pelo alto número de espécies endêmicas (MYERS et al, 2000).
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No início do século XVI, a Mata Atlântica estendia-se por todo o litoral brasileiro,
do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, atingindo áreas da Argentina e do
Paraguai, e hoje está reduzida à cerca de 7,3% da cobertura original (SOS MATA
ATLÂNTICA, 2008; BIODIVERSITY HOTSPOTS, 2008; INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, 2007; RIBEIRO et

al., 2009). Atualmente, ocorre no litoral das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do país,
avançando para o interior em extensões variadas e é composta de uma série de
unidades fitogeográficas, constituindo um mosaico vegetal de grande diversidade
(RIBEIRO et al., 2009). Em virtude dessa grande riqueza biológica e níveis de ameaça,
é considerada um dos 25 biomas classificados como hotspots, ou seja, prioritários para
conservação (MYERS et al., 2000)
Desde as primeiras etapas da colonização do Brasil, a Mata Atlântica tem
passado por uma série de surtos de conversão de florestas naturais em ambientes para
os mais diversos usos. A fragmentação de habitats alterou seriamente a maior parte da
Mata Atlântica e o maior impacto desse processo de fragmentação florestal é a
destruição de habitats extremamente ricos em recursos biológicos. A eliminação de
grandes trechos de floresta gera mudanças no microclima, dentre outras características,
afetando as comunidades animais e vegetais, levando em extinção um número
incalculável de espécies, e suas relações ecológicas (RAQUIM DE MERONA, 1987;
MORI et al.,1991). Acredita-se que a biodiversidade desse bioma, com base nos atuais
níveis de degradação, já está comprometida, pois muitas espécies foram extintas antes
mesmo de serem descritas (REIS et al., 1992).
Atualmente mais de 530 plantas e animais que ocorrem no bioma estão
oficialmente ameaçados e muitas dessas espécies não são encontradas em áreas
protegidas (TABARELLI et al., 2008). Em relação aos micro-organismos, há uma
grande quantidade de estudos relacionados a essas comunidades em solos (AGNELLI
et al., 2004, JESUS et al., 2009; TAKETANI, TSAI, 2010; PITTL et al., 2010). Por outro
lado, inventários sobre a diversidade, principalmente a de fungos, em solos de florestas
tropicais não são numerosos (VERGHESE, 1972; BETTUCCI E ROQUEBERT, 1995;
PERSIANI E CASADO, 1998; BERTUCCI et al., 2002). Embora uma grande quantidade
de informações sobre a diversidade vegetal esteja disponível, pouco se sabe sobre a
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diversidade dos micro-organismos existentes no solo e na superfície das plantas da
Mata Atlântica. Em relação à comunidade fúngica do solo, o conhecimento é restrito,
uma vez que poucos estudos foram realizados e a maioria deles se concentra na
avaliação de grupos específicos de fungos (SCHOENLEIN-CRUSIUS et al., 2006;
PIRES-ZOTTARELLI, GOMES, 2007)

3.1.2 Diversidade microbiana do solo
O entendimento da biologia e da ecologia do solo tem sido valorizado por sua
importância na restauração e na sustentabilidade de ecossistemas (STEENWERTH et
al., 2002). Segundo Tótola e Chaer (2002) diversidade biológica é a variedade de
espécies de um ecossistema, e também a variedade de genótipos dentro de uma
mesma espécie. A diversidade biológica pode ser explicada pela riqueza de espécies e
sua interação com os processos bioquímicos do solo (KENNEDY; SMITH, 1995)
Recentemente

a

exploração

da

biodiversidade

microbiana

aumentou

significativamente e tem sido estudada com alto nível de detalhamento (FORNEY et al.,
2004; HIBBERTT et al., 2009). Apesar de representarem as formas de vida mais
abundantes no planeta e deter a maior proporção da diversidade genética global
estimada, pouco se sabe sobre a real diversidade de micro-organismos presentes nos
ecossistemas (LAMBAIS et al., 2005).
O estudo e caracterização da diversidade microbiana do solo são essenciais
tanto para a definição de estratégias para a preservação de biomassa quanto para o
desenvolvimento de sistemas indicadores de alterações ambientais associadas a
distúrbios causados por práticas de manejo e pela presença de poluentes (LAMBAIS et
al., 2005). Além disso, é importante para aumentar o conhecimento das fontes de
diversidade genética em uma comunidade, entender padrões de distribuição dos
microrganismos e o envolvimento da biodiversidade no funcionamento e na
sustentabilidade de ecossistemas (ØVREÅS, 2000). Um dos primeiros passos para a
caracterização de um ecossistema é a descrição dos organismos que o habitam a fim
de estabelecer relações sobre a diversidade e as funções e estabilidade do
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ecossistema. Essas relações definem a diversidade funcional dos ambientes
(VALINSKY et al., 2002)
Os micro-organismos são responsáveis pela maioria das transformações do C, N
e S, entre outros elementos essenciais para a manutenção da vida no planeta e
também estão envolvidos em inúmeras relações ecológicas que determinam a
sobrevivência de populações de plantas, insetos e animais importantes para a
funcionalidade dos ecossistemas. Em um contexto mais amplo, os micro-organismos
estão associados à manutenção do equilíbrio dos ciclos biogeoquímicos, fluxos de
gases e outros processos que determinam a sustentabilidade dos ecossistemas, até
mesmo as alterações climáticas globais (CHRISTENSEN, 1989; THORN; 1997;
DORAN; ZEISS, 2000; HILL et al., 2000; FORNEY et al., 2004).
A comunidade microbiana dos solos é constituída por representantes dos três
domínios (Bacteria, Archaea e Eucarya) sendo que os procariotos correspondem à
maior parte da biota da Terra. Estima-se que o número global de células procarióticas
seja de 4-6x1030 e que sua biomassa representa cerca de 60 a 100% do total de C na
biomassa global de procariotos (WHITMAN et al., 1998). Estudos relatam que bactérias
e árqueas são sensíveis a alterações de determinados atributos químicos do solo, como
pH e relação C/N (FAORO et al., 2010; NIELSEN et al., 2010) enquanto que fungos
estão intimamente relacionados à vegetação do local, ou seja, alterações na vegetação
podem selecionar determinados grupos de fungos (NIELSEN et al., 2010).
A diversidade de fungos é tão impressionante quanto à de procariotos. Cerca de
74.000 espécies de fungos são conhecidas e estima-se que o número total de espécies
possa chegar a 1,5 milhões (HAWKSWORTH, 2001). Embora ainda seja difícil estimar
a população fúngica no solo, a grande maioria destas espécies descritas ocorrem no
solo em algum estágio do seu ciclo de vida (BRIDGE; SPOONER, 2001). De fato,
informações sobre a real diversidade e biogeografia de fungos ainda são escassas. O
entendimento sobre a diversidade e o funcionamento das comunidades fúngicas do solo
se mostra relativamente pequeno em comparação às comunidades de bactérias (e.g.
HATTORI et al., 1997; OGRAM, 2000; KENT; TRIPLETT, 2002) e é comum encontrar
estudos em ecologia microbiana do solo referindo-se apenas a comunidades de
bactérias (ANDERSON; CAIRNEY, 2004).
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Técnicas

de

biologia molecular

aplicadas

ao

estudo

da

ecologia

de

microrganismos têm revelado a existência de uma grande biodiversidade ainda não
caracterizada devido à antiga limitação e incapacidade de se estudar organismos não
cultiváveis. A introdução de técnicas independentes de cultivo permite que se determine
a composição de comunidades microbianas e a identificação de inúmeros microorganismos não detectados em meio de cultura (FORNEY et al., 2004).

3.1.3 Comunidades de fungos do solo
Fungos compõem um dos grupos funcionais mais importantes no solo devido à
sua participação na ciclagem de nutrientes, transporte de nutrientes para as plantas,
promoção do crescimento de plantas e indução ou supressão de doenças
(CHRISTENSEN, 1989; THORN, 1997; ANDERSON; CAIRNEY, 2004; BRIDGE;
SPOONER, 2001). Fungos saprófitos representam a maior proporção de espécies
fúngicas no solo e desempenham papel crucial na decomposição de polímeros
estruturais de plantas, como celulose, hemicelulose e lignina, contribuindo para a
manutenção global do ciclo de carbono (CHRISTENSEN, 1989; THORN, 1997;
DORAN; ZEISS, 2000; HILL et al., 2000; ANDERSON et al., 2003).
Apesar de seus papéis nos ecossistemas serem bem documentados, e que
apenas cerca de 5% das espécies de fungos tenham sido descritas, o conhecimento
sobre sua dinâmica populacional, organização de comunidades e diversidade é restrito
(HAWKSWORTH, 2001). Das espécies de fungos conhecidas, estima-se que apenas
17% pode se desenvolver em meio de cultura, e embora possam ser cultivadas, em
muitos casos, não é possível germinar estruturas latentes como esporos, ocorrendo
apenas o micélio vegetativo, o que dificulta a identificação das espécies (BRIDGE;
SPOONER, 2001).
Em solos sob vegetação natural, fungos interagem com uma comunidade
microbiana complexa, incluindo bactérias e componentes da microfauna. Fungos
saprófitos como dos filos Zigomycota, Ascomycota e Chytridiomycota podem estar
associados à decomposição da matéria orgânica do solo por decomporem tanto
açúcares simples como celuloses e hemiceluloses, podendo também contribuir para a
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solubilização do fósforo não-lábil nos solos (OSORIO; HABTE, 2001; KWASNA et
al.,2006; CURLEVSKI et al., 2010a, GLEANSON et al., 2010).
Devido à importância dos micro-organismos em geral, muitos estudos têm sido
realizados a fim de determinar os fatores que regulam as comunidades microbianas ao
longo de escalas temporais e espaciais, e o impacto de diferentes espécies de plantas
sobre a diversidade microbiana (SMALLA et al., 2001). Os estudos sobre o impacto de
alterações ambientais em comunidades microbianas e suas atividades são restritos a
avaliações de parâmetros genéricos como a biomassa microbiana, atividade
respiratória, atividades enzimáticas e contagem de micro-organismos (ØVREÅS et al.,
1997; LAMBAIS et al, 2005; TÓTOLA, CHAER, 2002). Esses parâmetros em conjunto
com parâmetros bioquímicos são sensíveis indicadores de estresses ecológicos.
Mudanças na biomassa microbiana podem explicar muitos processos ecológicos no
solo. A biomassa microbiana é considerada a parte viva da MOS e geralmente
compreende 1 a 5% do total da mesma. Por ser um atributo altamente dinâmico, a
biomassa microbiana responde rapidamente a mudanças ecológicas em diferentes
solos (JIN-PING et al., 2009).
Esses parâmetros genéricos são importantes e suficientes para detectar
determinados impactos ambientais, mas a introdução de técnicas moleculares
baseadas na análise do DNA total extraído diretamente de amostras ambientais sem a
necessidade de cultivo prévio dos micro-organismos tem sido um grande avanço nos
estudos da ecologia microbiana (MUYZER; SMALLA, 1998; ØVREÅS et al., 1997;
MUYZER et al., 1993).
Atualmente não há levantamentos sobre a diversidade fúngica do solo com uma
identificação precisa das espécies que permitam extrapolar a real diversidade desses
organismos tanto em solos agrícolas quanto em solos florestais. Para regiões de clima
temperado há disponível um grande número de estudos comparando a diversidade de
espécies e a frequência de isolamento em solos sob diferentes tipos de usos ou que
sofreram impacto humano (CHRISTENSEN, 1981; ANDERSON et al., 2003; DEACON
et al., 2006; WALLENSTEIN et al., 2007). Sugere-se que a diversidade de fungos nos
trópicos seja maior do que em regiões temperadas e que os poucos gêneros e nichos
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ecológicos estudados não fornecem informações adicionais ao que já se sabe dos 5%
dos fungos conhecidos na Terra (HAWKSWORTH, 2001).
Em relação aos solos da Mata Atlântica, poucos são os trabalhos desenvolvidos
nessa área. Miranda (2007) avaliou a diversidade de oomicetos em amostras de solo e
em corpos d’água no Parque Estadual da Serra da Cantareira, um fragmento da Mata
Atlântica localizado no estado de São Paulo. Foi utilizada uma metodologia dependente
de cultivo que permitiu o isolamento de 213 oomicetos de uma grande variedade de
táxons. Pires-Zottarelli e Gomes (2007) fizeram um estudo sobre a diversidade de
fungos do filo Chytridiomycota na Reserva Biológica de Paranapiacaba, um fragmento
de Mata Atlântica localizado em Santo André, SP. Foram identificadas 29 espécies de
fungos, sendo que uma das espécies foi registrada pela primeira vez no Brasil.
Um dos poucos estudos que investigou a comunidade total de fungos do solo da
Mata Atlântica foi realizado no município de Cubatão, SP. Neste estudo foram
analisadas comunidades de fungos de amostras de água, solo e folhedo através da
metodologia de iscas para isolamento de fungos zoospóricos, e metodologia de cultivo
para os demais grupos. Ao todo foram obtidos 280 taxons de fungos, sendo que 23
espécies deste estudo foram reportadas pela primeira vez no Brasil (SCHOENLEINCRUSIUS et al., 2006). Vale ressaltar que em nenhum desses trabalhos foram
utilizadas técnicas moleculares e que todos se restringiram a avaliação de grupos
específicos.

3.1.4 Fatores que influenciam os microrganismos do solo

O solo é um ambiente fundamental, complexo e dinâmico. Os organismos que
nele vivem compõem a macrofauna, mesofauna, microfauna e microbiota. No entanto,
aproximadamente 80-90% dos processos bioquímicos que ocorrem no solo são
mediados por micro-organismos (NANNIPIERI et al., 2003). Os micro-organismos do
solo são fundamentais para a manutenção e o funcionamento de solos naturais e
agrícolas devido à sua participação na estruturação do solo, fixação biológica do
nitrogênio, decomposição da matéria orgânica, incluindo xenobióticos, remoção de
toxinas e ciclagem de nutrientes (GARBEVA et al., 2004; GOMES et al., 2003;
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MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; HILL et al., 2000; KIRK et al., 2004). As características
biológicas do solo são afetadas diretamente pela matéria orgânica, pois esta atua como
fonte de carbono, nitrogênio, enxofre e outros nutrientes, e sua mineralização pode
servir como fonte de energia para micro-organismos heterotróficos (BAYER et al., 2008;
CRASWELL; LEFROY, 2001).
Em ambientes tropicais e subtropicais, a matéria orgânica do solo (MOS) tem
grande importância como fonte de nutrientes, na retenção de cátions, complexação de
elementos tóxicos e de micronutrientes, infiltração e retenção de água, aeração, e
estabilidade da estrutura do solo (BAYER et al., 2008). A MOS apresenta uma fração
que pode ser prontamente degradada pelos microrganismos, bem como frações mais
recalcitrantes. As substâncias húmicas constituem a maior parcela do compartimento de
carbono estável da MOS (MIRANDA et al., 2007)
A biomassa microbiana do solo (BMS) é uma importante fonte de matéria
orgânica, sendo constituída principalmente pelos organismos pertencentes aos
domínios Archaea, Bacteria e Eukarya. Dentro do domínio Eukarya, destaca-se a
biomassa fúngica e de nematóides. Como a decomposição e a mineralização dos
resíduos vegetais dependem da atividade microbiana, a avaliação da biomassa fornece
informações importantes para o entendimento da ciclagem de nutrientes. Dentre os
micro-organismos que compõem a biomassa do solo, os fungos merecem destaque por
se tratarem do principal grupo decompositor da matéria orgânica complexa, degradando
a lignina e celulose, além de outros componentes amplamente encontrados em áreas
florestais (CHRISTENSEN, 1989; THORN, 1997, DORAN, ZEISS, 2000; HILL et al.,
2000).
Estudos têm demonstrado que tanto a qualidade quanto a quantidade de matéria
orgânica podem afetar significativamente a diversidade microbiana do solo e a estrutura
de suas comunidades (KIM et al., 2002; GILLEVET et al., 2009; NIELSEN et al., 2010;
CHAPMAN; NEWMAN, 2010). A atividade microbiana também pode ser controlada pela
umidade do solo, temperatura e pH (HOUSTON et al., 1998; KIM et al., 2002). O pH é
um fator limitante para o crescimento de micro-organismos. Enquanto a maioria das
bactérias crescem em pH 6,0 e 8,0 e poucas crescem em pH 4,0, a maioria dos fungos
filamentosos e leveduras são mais tolerantes a variações de pH, crescendo em pH 5,0
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a 6,0 e podem ser bem adaptados em pH menor que 5,0. Dependendo da acidez ou
alcalinidade do solo, há o favorecimento de um ou outro grupo (STANDING, KILLHAM,
2007).
A água é um fator essencial para a vida no solo, mas também pode ser um fator
limitante. Alto teor de umidade no solo pode provocar uma condição anaeróbia, sendo
desfavorável à produção de biomassa microbiana (SIX et al., 2006). Da mesma
maneira, a temperatura afeta as células microbianas, pois pode alterar reações
fisiológicas e metabólicas, sendo determinante tanto na distribuição quanto na atividade
dos organismos do solo. Altas temperaturas podem alterar funções metabólicas,
ocasionando mudanças na estrutura das moléculas e na ação de enzimas (STANDING,
KILLHAM, 2007).
O estado nutricional do solo também pode afetar a diversidade e estrutura das
comunidades microbianas (LAMBAIS et al., 2005). Em solos com altas concentrações
de nutrientes disponíveis predominam bactérias do filo Proteobacteria, enquanto que
em solos com baixa disponibilidade de nutrientes o filo predominante é o Acidobacteria,
sendo a razão entre a abundância da primeira em relação a segunda um possível
indicador do estado trófico do solo (SMIT et al., 2001). Altas concentrações de matéria
orgânica selecionam bactérias do filo Proteobacteria (McCaig et al., 2001).
A MOS tem origem e natureza química muito complexas, sendo constituída
principalmente por três frações, com base em sua solubilidade em meio ácido e
alcalino: ácidos fúlvicos (AF), ácidos húmicos (AH) e humina. AF é a fração alcalinosolúvel que se mantém em solução após acidificação, AH é a fração alcalino-solúvel
que se mantém insolúvel após acidificação e a humina é a fração insolúvel em meio
alcalino (GUERRA et al., 2008). Os AF correspondem à fração menos complexa e de
maior biodegradabilidade e são reciclados a cada 100 anos enquanto que os AH e
humina possuem elevada estabilidade química e demoram cerca de 1000 anos para
serem reciclados, acumulando-se lentamente no perfil do solo. A relação da
comunidade fúngica com a matéria orgânica, principalmente com as frações mais
recalcitrantes, se deve a especialidade desses micro-organismos em degradar
substâncias que persistem mais no ambiente (SANTOS, et al., 2008).
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Vários trabalhos têm demonstrado que diferentes espécies de árvores possuem
a capacidade de selecionar determinadas comunidades de fungos (MYERS et al., 2001;
LEJON et al., 2005; DE BELLIS et al., 2007). De Bellis et al. (2007) estudaram a relação
entre grupos de fungos do solo e comunidades de plantas em uma floresta boreal em
Québec, Canadá, através de métodos de lavagem de solo e sequenciamento de DNA.
Através de análise multivariada, pôde-se observar que as espécies de fungos estiveram
relacionadas com as espécies vegetais e não com as propriedades químicas do solo.
O tipo de vegetação também influencia as propriedades físico-químicas e a
composição da matéria orgânica do solo (Nielsen et al., 2010). Dessa maneira, em
regiões de clima temperado, com formações vegetais homogêneas e menor riqueza de
espécies de plantas, é possível predizer as comunidades de fungos mais freqüentes
(BILLS et al., 2004). Essa afirmação é baseada na suposição de que há uma correlação
entre a comunidade de fungos, o tipo de vegetação e as condições edafo-climáticas. No
entanto, o que já foi alcançado com relação ao conhecimento das comunidades de
fungos do solo nas formações vegetais homogêneas, ainda precisa ser extrapolado
para as florestas tropicais (PFENNING; ABREU, 2006).
Os restos vegetais selecionam diferentes comunidades de fungos devido às
diferenças nos componentes químicos, uma vez que a permanência de uma população
no ecossistema fica condicionada à sua habilidade de adaptação e de resposta às
características ambientais (PERSIANI, 1998; DE BELLIS et al., 2007). Além disso há
relatos de que plantas podem causar mudanças nas propriedades do solo que levam a
interações complexas com a vegetação, podendo influenciar a comunidade fúngica do
solo (JIN-PING et al., 2009).
Myers e colaboradores (2001) realizaram um estudo em Michigan, nos Estados
Unidos, e verificaram que ecossistemas florestais distintos, em relação às espécies de
árvores e características edáficas, diferiram na composição das comunidades de
bactérias, fungos e protozoários do solo e no uso do substrato. Resultados semelhantes
foram obtidos em outro estudo sobre a estrutura da comunidade microbiana realizado
na França (LEJON et al., 2005) que constatou forte influência de espécies de árvores
sobre a estrutura das comunidades de bactérias e fungos de um solo ácido sob floresta.
É possível que o impacto das espécies de árvores na diversidade microbiana do solo
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esteja relacionado às características da matéria orgânica do solo. Correlação entre a
composição das comunidades de fungos e de plantas foi também observada em uma
floresta boreal mista, no oeste do Canadá, através do sequenciamento da região ITS do
rDNA de fungos (DE BELLIS et al., 2007).
A rizosfera também exerce grande influência na comunidade microbiana do solo,
pois é nesta zona que se concentra a maior parcela da diversidade de microorganismos nos solos. A alta influência das raízes se deve à intensa atividade
microbiana, pela presença de secreções e exsudatos das raízes, que contribuem com
diferentes fontes de carbono e nitrogênio prontamente disponíveis, favoráveis à
sobrevivência e multiplicação de microrganismos capazes de metabolizá-las (HATTORI
et al., 1998)

3.1.5 Técnicas moleculares para estudo da diversidade de fungos do solo
O desenvolvimento de técnicas baseadas em análises de DNA tem permitido o
estudo de comunidades microbianas complexas, pois muitas vezes o inventário da
diversidade de fungos em amostras de solo através de técnicas de cultivo é
comprometido pelo fato de alguns grupos, como os fungos micorrízicos arbusculares,
serem de natureza biotrófica e, por isso não poderem ser cultivados (MOREIRA;
SIQUEIRA, 2006; VAN ELSAS et al., 2000). Já outros, como os Basidiomycota, por
exemplo, são difíceis de serem isolados e, geralmente, não produzem esporos em
cultura axênica (THORN et al., 1996). Além disso, técnicas dependentes de isolamento
podem favorecer organismos de crescimento rápido e grupos específicos, dependendo
das exigências fisiológicas e de crescimento do micro-organismo (BRIDGE; SPOONER,
2001).
As limitações na identificação de fungos por técnicas baseadas em cultivo
favoreceram a intensificação do uso de métodos moleculares, que podem acessar uma
maior diversidade destes organismos (BRIDGE; SPOONER, 2001). Esses métodos
oferecem respostas a perguntas sobre a diversidade microbiana e permitem
acompanhar o destino de populações introduzidas no meio ambiente (ROSADO;
DUARTE, 2002). Essas metodologias, aliadas aos avanços da bioinformática e aos
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métodos de análise estatística, são ferramentas promissoras para estudos de
caracterização da diversidade microbiana e sobre como as comunidades microbianas
se organizam em diferentes ambientes (LAMBAIS et al., 2005).
A maioria dos métodos moleculares para o estudo da ecologia de microorganismos baseia-se em técnicas de amplificação específica por PCR (reação em
cadeia da polimerase) usando ácidos nucléicos diretamente extraídos do solo (HOLBEN
et al., 1988; TREVORS; VAN ELSAS, 1995). Os métodos para identificação molecular
de espécies de fungos têm sido, em sua grande parte, baseados em ITS rDNA (regiões
intergênicas transcritas do DNA ribossomal) (VAN ELSAS et al., 2000). Por outro lado,
as sequências da subunidade menor do rRNA, que evoluem mais lentamente, podem
servir como marcadores para grupos taxonomicamente mais distantes, facilitando a
resolução da diversidade fúngica total do sistema (WHITE et al., 1990).
O estabelecimento de uma relação entre filogenia e função metabólica no
ambiente pressupõe que propriedades funcionais são conservadas entre populações
filogeneticamente relacionadas. A aplicação de metodologias independentes de cultivo
tem revelado uma enorme diversidade de micro-organismos nos solos, sem, no entanto,
elucidar suas funções nos diferentes processos biogeoquímicos (LAMBAIS et al., 2005).
Assim, postula-se que os processos bioquímicos realizados por micro-organismos
cultiváveis que já foram caracterizados nestas funções, são também realizados por nãocultiváveis filogeneticamente relacionados (VAN ELSAS et al., 2000).
Diversas técnicas moleculares permitem a análise de comunidades de fungos de
solo. Segundo Kennedy e Clipson (2003), dentre as mais importantes, podem-se citar:
eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE), eletroforese em gel com
gradiente de temperatura (TGGE), polimorfismo de comprimento de fragmentos de
restrição terminais (T-RFLP), polimorfismo de conformação de fita simples (SSCP) e
análise automatizada de espaçadores intergênicos ribossomais (ARISA). Essas
técnicas são baseadas em padrões de bandeamento e são utilizadas para investigar
mudanças sazonais e variações espaciais em comunidades fúngicas do solo (VAN
ELSAS et al., 2000; ANDERSON et al., 2003; LIM et al., 2010)
A técnica PCR-DGGE foi desenvolvida originalmente para pesquisa médica a
fim de analisar mutações pontuais do DNA (FISCHER; LERMAN, 1980). Foi introduzida
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no estudo da ecologia microbiana por Muyzer et al. (1993) e é considerada uma das
técnicas de fingerprinting mais utilizadas para análises de comunidades de fungos e
bactérias do solo. Apesar destas novas ferramentas moleculares contribuírem para
estudos da biodiversidade, as técnicas tradicionais de enriquecimento e cultivo são
também essenciais para o conhecimento das capacidades metabólicas e das
características fenotípicas dos micro-organismos, sendo necessária uma abordagem
polifásica por meio de vários enfoques, para se chegar, o mais próximo possível, do
quadro real de um ambiente (MUYZER; SMALLA, 1998).
Com as técnicas de fingerprinting não é possível uma caracterização taxonômica
dos micro-organismos presentes na amostra. Isso só é possível com o uso conjunto de
sequenciamento de fragmentos diagnósticos de DNA. O sequenciamento de
determinadas regiões do rDNA (18S, 16S e ITS) a partir de amostras ambientais tem
auxiliado no conhecimento da estrutura das comunidades e na diversidade de
procariotos e eucariotos (ANDERSON et al., 2003; LAMBAIS et al., 2005; GILLEVET et
al., 2009).
Recentemente, estudos de diversidade microbiana ambiental vem sendo feitos
com nível de detalhamento jamais imaginado devido ao surgimento e desenvolvimento
de

técnicas

de

sequenciamento

em

larga

escala,

como

por

exemplo,

o

pirosequencimento. Exemplos disso são os estudos conduzidos por Buée e
colaboradores (2009) e Lim e colaboradores (2010) em amostras de solos florestais.
Buée et al. (2009) estudaram seis diferentes solos florestais da região de
Burgundy na França, através de pirosequenciamento da região ITS do rDNA, e
identificaram entre 600-1000 UTOs em cada amostra de solo florestal (4 g) identificando
entre 249 e 409 grupos taxonômicos. A maioria das UTOs (81%) encontradas foram
relacionadas aos filos Basidiomycota e Ascomycota, sendo a maioria das sequências
referentes a Ceratobasidium sp., Cryptococcus podzolicus, Lactarius sp. e Scleroderma
sp., do filo Basidiomycota, classe Agaricomycetes.
Lim e colaboradores (2010) ao avaliarem a diversidade de fungos de solos de
três ilhas na Coréia e China através de pirosequencimento da região do gene do rRNA
18S, obtiveram 372 taxa a partir de 9698 sequências analisadas.

A maioria das
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sequências analisadas foi relacionada também aos filos Basidiomycota e Ascomycota,
ocorrendo a predominância desse último.
Segundo Buée et al. (2009), ainda há um alto número de erros de anotação
taxonômica e erros em atribuições taxonômicas no depósito de sequências da região
ITS do rDNA em bancos de dados internacionais de sequências de DNA o que implica
em uma grande quantidade de sequências de fungos não classificadas. Essas são as
maiores limitações na pesquisa sobre diversidade de fungos em geral. No entanto, a
utilização de técnicas como o pirosequenciamento poderão acelerar o estudo das
comunidades de fungos em ecossistemas florestais (BUÉE et al., 2009).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Área de estudo e amostragem
Este estudo foi realizado em uma parcela permanente de 10 ha no Parque
Estadual de Carlos Botelho (PECB), na cidade de Sete Barras (SP) (Figura 1),
caracterizada em detalhes no projeto “Diversidade, dinâmica e conservação em
Florestas do Estado de São Paulo: 40ha de parcelas permanentes”

do Programa

BIOTA/FAPESP (RODRIGUES, 2005). Nesse projeto foram instaladas parcelas
permanentes de 320 x 320 m no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), Estação
Ecológica de Assis (EEA), Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC) e Estação
Ecológica do Caetetus (EEC) com uma área total de 10,24 ha subdividida em 256 subparcelas contíguas de 20 x 20 m (400 m2). Os indivíduos arbóreos contidos em cada
sub-parcela estão numerados e georreferenciados, permitindo a precisa localização dos
mesmos.
O PECB é constituído de uma Floresta Ombrófila Densa Montana ou Floresta
Atlântica de Encosta, e está situado na região sul do Estado de São Paulo (24o00’ –
24o15’S, 47o45’ a 48o10’W), inserido na Serra de Paranapiacaba (Figura 1). A área total
do parque é de 375km2 abrangendo os municípios de São Miguel Arcanjo, Sete Barras
e Capão Bonito. A altitude varia entre 30 e 1000m com temperaturas médias de 22 °C
no verão e 18 °C no inverno, com ausência de estaçã o seca. No local de amostragem
foram registradas temperaturas entre 16 e 27 °C dur ante o período entre primavera e
verão, e entre 10 e 24 °C durante outono e inverno, e a umidade relativa do local foi de
cerca de 90%. Segundo Rodrigues (2002), a região é caracterizada predominantemente
por períodos de excedentes hídricos oscilando entre 218 e 518 mm, concentrando-se
principalmente entre os meses de outubro e março. Nos outros meses, entre abril e
setembro, esse excedente hídrico diminui consideravelmente, havendo em alguns anos
a ocorrência de déficits hídricos consideráveis.
O solo é classificado predominantemente como Cambissolo sendo argiloso ou
arenoso-argiloso com cascalhos e variando de profundos a pouco profundos
(RODRIGUES, 2004).
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No parque foram coletadas amostras de solo sob a projeção da copa de árvores
das espécies Ocotea dispersa, Ocotea teleiandra, Mollinedia schottiana e Tabebuia
serratifolia, a fim de determinar o nível de variação das estruturas de suas comunidades
na área, em função da posição geográfica, e sua possível relação com a espécie
vegetal sob a copa da qual a amostra foi coletada.
As amostras foram coletadas em duas épocas do ano: Setembro de 2008 (baixa
pluviosidade) e Fevereiro de 2009 (alta pluviosidade), para determinar se existe
variação sazonal das estruturas das comunidades comunidades de fungos no solo. A
amostragem foi feita sob a projeção da copa de 4 indivíduos de cada espécie nas duas
épocas do ano, totalizando 32 amostras (Figura 2). Foram amostradas cerca de 500 a
1000 g de terra da camada de 0-20 cm de profundidade sob a copa das árvores,
utilizando-se um trado. As amostras foram constituídas de três subamostras, as quais
foram homogeneizadas em um saco plástico, formando então uma amostra composta,
a qual foi devidamente identificada e armazenada a 4º C para análises químicas, MOS
e biomassa microbiana e a -80º C para as análises moleculares (Figura 3).
Os dados referentes à pluviosidade e temperatura da área de coleta foram
obtidos no website do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas - Ciiagro
(http://www.ciiagro.sp.gov.br/ciiagroonline/).

A

partir

dos

dados

semanais

de

temperatura e pluviosidade do município de Sete Barras foram inferidos dados médios
desses fatores para o PECB, considerando-se os valores semanais do mês em que foi
realizada a coleta (Tabela 1).
Tabela 1 - Valores referentes à temperatura média e pluviosidade na área de coleta, durante as duas
épocas de amostragem (alta - AP e baixa BP pluviosidade)
PECB
Atributo

BP

AP

Precipitação (mm)

90,5

243,8

Temperatura (ºC)

21

27

Fonte: Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas - Ciiagro

Os dados referentes à composição física dos solos das áreas de coleta foram
obtidos através do banco de dados do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal
– (LERF) (http://lmq.esalq.usp.br/biotapp/) Em um projeto anterior, foram determinadas
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as quantidade de silte, argila e areia das parcelas onde foram coletadas as amostras de
solo. Pelos dados obtidos pôde-se verificar que das 12 parcelas onde as amostras
foram coletadas, 7 apresentam textura média (menos de 35% de argila) e 5 textura
argilosa (mais que 35% de argila) (SANTOS et al., 2005).
Tabela 2 - Análise física dos solos coletados sob a copa de Ocotea dispersa (OD), Ocotea teleiandra
(OT), Mollinedia schottiana (MS) e Tabebuia serratifolia (TS)
Amostras
OD 379
OD 407
OD 2782
OD 2691
OT 2847
OT 4731
OT 8844
OT 1839
MS 391
MS 4781
MS 8879
MS 4616
TS 86
TS 4732
TS 8808

Parcela
D0
E0
E5
B5
F5
F7
H10
D2
E0
E5
H10
D7
B0
F7
H10

Areia
(%)
49
53

Silte
(%)
15
10

Argila
(%)
36
37

61

14

25

50
52

13
16

37
32

43

15

42

43
51

11
15

46
34

53

10

37

61
43

14
11

25
46

63

12

25

61
43

17
15

22
42

43

11

46

B3
TS 1156
61
12
27
Fonte: Banco de dados do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal (LERF)
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Figura 1 - Localização do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) na cidade de Sete Barras (SP)

Figura 2 – Mapa da Parcela Permanente do Projeto BIOTA/FAPESP no Parque Estadual Carlos Botelho
contendo a Parcela Permanente do Projeto BIOTA/FAPESP. Os símbolos representam a
localização das espécies arbóreas sob as quais as amostras de solo foram coletadas
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Figura 3 – Coleta das amostras de solo. A. Coleta das 3 subamostras. B. Marcação das subparcelas no
PECB. C. Marcação das árvores nas subparcelas

4.2 Análises químicas
As amostras de solo foram secas em estufa a 60 °C, moídas e passadas em
peneira de 2 mm. A caracterização química do solo foi realizada em todas as amostras
compostas em estudo, conforme a metodologia proposta por RAIJ et al. (2001). A
acidez ativa do solo foi determinada através da medição do pH em solução de CaCl2 e
a acidez potencial do solo determinada pela concentração de H+Al em solução SMP. A
determinação da quantidade de matéria orgânica do solo (MOS) foi feita por colorimetria
após oxidação por dicromato.Os elementos fósforo (P), cálcio (Ca) e magnésio (Mg)
foram extraídos do solo por resina trocadora de íons. Ca e Mg foram mensurados por
absorção atômica, e o P foi quantificado por colorimetria usando molibdato. O potássio
(K) e o sódio (Na) foram extraídos do solo com solução Mehlich-1 e seus teores foram
determinados por espectrofotometria de chama. A capacidade de troca de cátions
(CTC) foi obtida através da soma das concentrações de cátions Ca, Mg, K e H+Al. O
alumínio trocável (Al troc.) foi extraído com solução KCl 1 M e mensurado por titulação
com solução NaOH 0,025 mol L-1. Al total foi determinado de acordo com o método epa
3050 B proposto pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América
(EPA) (http://www.epa.gov/osw/hazard/testmethods/sw846/pdfs/3050b.pdf). Os teores
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totais de carbono (C), nitrogênio (N) e enxofre (S) foram determinados em analisador
elementar Flash EA 1112 (Thermo Finningan Itália, Milan, Itália). A quantidade de íons
na solução do solo foi determinada por condutividade elétrica (CE), medida em
condutivímetro. A soma de bases trocáveis (SB) foi obtida através da soma de Ca, Mg e
K , e a saturação por bases (V%) foi mensurada pela razão entre SB e CTC multiplicado
por 100.
Os dados químicos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) utilizandose o programa estatístico STATISTICA 7.0 (Statsoft Inc.) e as médias comparadas pelo
teste de Tukey (P < 0,05).

4.3 Fracionamento da Matéria Orgânica do solo (MOS)
O fracionamento químico da MOS dos solos estudados foi realizado de acordo
com a metodologia proposta pela Sociedade Internacional de Substâncias Húmicas
(SWIFT, 1996). Uma alíquota de 10 g de solo seco isento de raízes foi peneirada em
malha de 2mm. As amostras então foram agitadas por 12 h em 200 mL de uma solução
de NaOH 0,1 N e depois centrifugadas por 30 minutos a 14481 g. O sobrenadante foi
coletado, centrifugado novamente a 14481 g por 30 minutos. Foi adicionado HCl 6M às
amostras até pH 1-2 e então deixadas em repouso por um período de 12-16 h para
decantação. A solução isenta de sólidos foi sifonada e centrifugada durante 30 minutos
a 14481 g para recuperação dos ácidos fúlvicos. O precipitado contendo ácidos fúlvicos
foi colocado para secar a 45 °C e depois as cinzas foram corrigidas com queima em
mufla por 4 horas a 600 °C. O precipitado contendo ácidos húmicos foi redissolvido em
água e seco em estufa.
Os dados do fracionamento da MOS foram submetidos à análise de variância
(ANOVA) utilizando-se o programa estatístico STATISTICA 7.0 (Statsoft Inc.) e as
médias comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05).
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4.4 Carbono da biomassa microbiana do solo
A quantidade de carbono na biomassa microbiana do solo foi determinada pelo
método da fumigação-extração (FE) proposto por Vance e colaboradores (1987). As
amostras de solo foram peneiradas (peneiras de 2 mm) e dessas amostras, separou-se
uma alíquota de 10 g para fumigação, 10 g para controle de cada amostra e 10 g para
determinação do peso seco. A umidade do solo foi ajustada para 60% da capacidade
máxima de retenção de água no solo.
A fumigação foi feita em um dessecador na presença de clorofórmio durante 24
h. O material celular liberado pelo rompimento das células microbianas foi recuperado
com sulfato de potássio (K2SO4) 0,5M logo após a fumigação. Após a adição do extrator
na amostra tanto fumigada quanto não-fumigada, 10 mL do filtrado foi separado e
adicionou-se 1mL de dicromato de potássio 66,7 mmol L-1 (K2Cr2O7. 7H2O) e 10 mL de
uma solução de ácido sulfúrico H2SO4 e ácido fosfórico H3PO4 (2:1 v/v). Colocou-se a
solução em banho-maria por 1 h a 90 °C e depois adi cionado 10 mL de água
deionizada e feita a titulação. A titulação para a determinação do carbono nos extratos
foi feita com sulfato ferroso amoniacal (FeSO4(NH4)2SO4.6H2O) 33,3 mmol L-1
utilizando-se como indicador a difenilamina sulfonato de bário (1%).
O carbono presente na amostra foi determinado pela seguinte equação:
C biomassa = (Cf-Cnf)/kc, sendo Cf (C da subamostra fumigada, em mg kg-1), Cnf (C da
subamostra não fumigada, em mg kg-1) e kc (fator de correção 0,4) (ROSCOE et al.,
2006). Os resultados foram expressos em mg C por quilograma de solo seco.
Os dados de carbono da biomassa microbiana foram submetidos à análise de
variância (ANOVA) utilizando-se o programa estatístico STATISTICA 7.0 (Statsoft Inc.)
e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P < 0,05).

4.5 Extração do DNA metagenômico
O DNA metagenômico foi extraído utilizando-se o “Fast DNA kit” (MP
Biomedicals, Irvine, CA, USA), de acordo com as instruções do fabricante. A integridade
do DNA foi determinada por eletroforese em gel de agarose 1X TAE-1,0%, depois de
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corado com “Sybr Green” (Life Technologies, São Paulo, Brasil). A concentração do
DNA foi determinada por fluorímetria utilizando-se um fluorímetro “Qubit®” (Life
Technologies, São Paulo, Brasil)

4.6 Amplificação da região ITS do rDNA através de PCR
A região ITS do rDNA foi amplificada por nested PCR utilizando-se o DNA
metagenômico extraído e os seguintes iniciadores: primeira reação: EF4 (5’
AAGGG[G/A]TGTATTTATTAG

3’)

(SMIT

et

al.,

1999)

e

ITS4

(5’

CAGGAGACTTGTACACGGTCCAG 3’) (WHITE et al., 1990) e para a segunda reação:
ITS1-F-GC (5’ CCC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GCC
G CTTGGTCATTTAGAGG AGTAA 3’) (GARDES & BRUNS, 1993) e ITS2 (5’
GCTGCGTTCTTCATCGATGC 3’) (ANDERSON et al, 2003). A reação de amplificação
do DNA foi feita com 25 ng do DNA metagenômico, 10 pmol de cada um dos
iniciadores, 2,5 mM de MgCl2, 10x buffer [10nM Tris-HCl (pH9.0), 50 mM KCl, 0,1 %
Triton R X-100], 200 mM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP,dTTP) e 1,5 U Taq DNA
polymerase (Fermentas). As condições da primeira reação da PCR foram: 94 °C por 5
minutos, seguidos de 34 ciclos de 94 °C por 5 minut os, 55 °C por 30 segundos, 72 °C
por 1 minutos e 30 segundos, com extensão final de 72 °C por 5 minutos. Para a
segunda reação da PCR foram usadas as seguintes condições: 94 °C por 5 minutos,
seguidos de 34 ciclos de 94 °C por 30 segundos, 55 °C por 30 segundos, 72 °C por 30
segundos, com extensão final de 72 °C por 5 minutos . A quantificação dos amplicons
resultantes foi feita por eletroforese em gel de agarose 1,0 % em tampão TAE. Como
padrão de tamanho do fragmento de DNA foi utilizado o marcador Low DNA Mass
Ladder (Life Technologies, São Paulo, Brasil). Como padrão de peso molecular, foi
utilizado o vetor pGEM®-3Zf(+) (200 ng/µL) (Promega, Madison, Winscosin, EUA).

4.7 Eletroforese em gel com gradiente desnaturante (DGGE)
Os amplicons das regiões ITS (aproximadamente 200 ng de cada
amostra) foram separados por Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante

43

(DGGE). A análise em DGGE foi realizada no aparelho Phor-U2 system (Ingeny, Goes,
Holanda), com gradiente desnaturante variando de 30 a 50% de desnaturação, onde
100% de desnaturação consiste na concentração de 7 M de uréia e 40% de formamida.
Os géis foram submetidos à eletroforese por 16 horas a 100 V. Após a eletroforese os
géis foram corados com nitrato de prata (0,2%) (BLUM et al., 1987) e digitalizados em
Imagequant 300 versão 1.0.0 (GE Healthcare, São Paulo, Brasil).
A similaridade entre as estruturas de comunidades de fungos foi determinada
com base na presença ou na ausência de amplicons detectados após DGGE. Os géis
foram analisados utilizando-se o programa Diversity Database (BioRad, Hercules, CA,
USA) para determinação da riqueza de amplicons (Sa). Os perfis de bandas após
DGGE foram analisados utilizando-se o programa Systat 11.0, com base em dados
binários (presença e ausência de bandas) através de uma análise discriminante e de
redundância canônica (RDA), juntamente com aos fatores ambientais e frações da
MOS. Para tal análise foi utilizado o programa Canoco for Windows 4.5, avaliando-se a
significância (valor p) dos fatores ambientais na distribuição das amostras por meio do
teste de permutação de Monte-Carlo, considerando-se 999 permutações aleatórias.

4.8 Clonagem e sequenciamento da região ITS do rDNA
Para avaliar a diversidade das comunidades de fungos do solo foram
selecionadas amostras coletadas sob a projeção da copa das diferentes espécies e nas
diferentes épocas para construção de bibliotecas de clones da região ITS. Para isso, o
DNA extraído do solo, das quatro repetições de cada amostra, foi amplificado
separadamente por PCR e posteriormente os produtos das amplificações foram
misturados, formando uma amostra composta.
A região ITS do rDNA de fungos foi amplificada por nested PCR utilizando-se o
DNA metagenômico extraído e os seguintes iniciadores: primeira reação: EF4 (5’
AAGGG[G/A]TGTATTTATTAG

3’)

(SMIT

et

al.,

1999)

e

ITS4

(5’

CAGGAGACTTGTACACGGTCCAG 3’) (WHITE et al., 1990) e para a segunda reação:
ITS1-F-GC (5’ CCC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GCC
G CTTGGTCATTTAGAGG AGTAA 3’) (GARDES; BRUNS, 1993) e ITS2 (5’
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GCTGCGTTCTTCATCGATGC 3’) (ANDERSON et al, 2003). A reação de amplificação
do DNA foi feita com 25 ng do DNA metagenômico, 10 pmol de cada um dos
iniciadores, 2,5 mM de MgCl2, 10x buffer [10nM Tris-HCl (pH9.0), 50 mM KCl, 0,1 %
Triton R X-100], 200 mM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP,dTTP) e 1,5 U Taq DNA
polymerase (Fermentas). As condições da primeira reação da PCR foram: 94 °C por 5
minutos, seguidos de 34 ciclos de 94 °C por 5 minut os, 55 °C por 30 segundos, 72 °C
por 1 minutos e 30 segundos, com extensão final de 72 °C por 5 minutos. Para a
segunda reação da PCR foram usadas as seguintes condições: 94 °C por 5 minutos,
seguidos de 34 ciclos de 94 °C por 30 segundos, 55 °C por 30 segundos, 72 °C por 30
segundos, com extensão final de 72 °C por 5 minutos .
Os produtos da segunda reação de PCR foram purificados usando Invisorb
Fragment CleanUp (Invitek, Berlin, Alemanha) e ligados em “pGEM-T Easy Vector”
(Promega, Madison, WI, USA) a 4 oC durante a noite, de acordo com as instruções do
fabricante. O produto de ligação foi transformado em células competentes de
Escherichia coli DH5α (200 µL) por choque térmico (gelo por 30 minutos, banho-maria
42 °C por 30 segundos e gelo por 2 minutos) utiliza ndo-se a reação de ligação obtida.
Posteriormente foi adicionado 1 mL de meio CG (Circlegrow, MP Biomedicals, Ohio,
USA) e incubado sob agitação (agitador incubador Innova 4300, LabX, Midland,
Canadá) a 37 °C por 1 hora a 200 rpm. As células tr ansformadas foram então
plaqueadas em ágar CG contendo ampicilina (100 mg mL-1) e X-Gal (5-bromo-4-cloro-3indolil- α -D-galactosídeo) e incubadas a 37 °C por 12 horas.
Colônias contendo o plasmídeo recombinante foram selecionadas e cultivadas
em placas altas de crescimento (96 poços) contendo meio líquido CG com ampicilina
(100 mg mL-1) a 37 oC sob agitação (300 rpm) durante 18 horas e seladas com adesivo.
O meio foi centrifugado a 2.254 g por 6 minutos a 20 °C. O pélete foi lavado com 240 µL
de solução contendo 25 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mM de EDTA (pH 8,0) e 50 mM de
glicose e agitado em vórtex por 2 minutos para ressuspender o pélete. Em seguida, as
suspensões bacterianas foram centrifugadas por 6 minutos a 2.254 g para
sedimentação das células. Após descarte do sobrenadante, foi adicionado 80 µL da
mesma solução e as células ressuspendidas por agitação. Para uma placa de fundo “U”
(96 poços) contendo 1 µL de RNase em cada poço (10 mg mL-1) foram transferidos 60
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µL de cada suspensão de células. Em cada poço da placa foram adicionados 60 µL da
solução de lise (SDS 1% e NaOH 0,2 N). A placa foi selada, homogeneizada por
inversão e incubada por 10 minutos a temperatura ambiente. Após a centrifugação
rápida, foram adicionados 60 µL da solução contendo acetato de potássio 3 M e 10%
de ácido acético glacial, misturando-se por inversão. A placa foi mantida a temperatura
ambiente por 10 minutos, e incubada aberta em estufa a 90 °C por 30 minutos. Após
esse tempo, a placa foi resfriada em gelo por 10 minutos. O adesivo foi recolocado e a
placa centrifugada a 2.254 g por 4 minutos e 20 °C. Em seguida, transferiu-se 1 00 µL
do sobrenadante para placa de 96 poços Millipore (MSGV N22) fixada sobre uma placa
de fundo “V” de 250 µL, e o conjunto centrifugado (sem tampa) a 2.254 g por 4 minutos
a 4 °C. Ao filtrado adicionou-se 100 µL de isopropa nol gelado e em seguida centrifugouse a 2.254 g por 45 minutos a 4 °C. O precipitado de DNA foi en tão lavado com 180 µL
de etanol 70%. Centrifugou-se novamente a 4000 g por 5 minutos e 4 °C. Após o
descarte do sobrenadante, inverteu-se a placa sobre papel absorvente e centrifugou-se
a 1140 g por 1 minuto a 4 °C. Após secar durante 1 hora a temperatura ambiente, o
DNA foi ressolubilizado em 80 µL de água ultrapura esterilizada, durante a noite. As
placas foram estocadas a -20 °C para serem posterio rmente utilizada no
seqüenciamento do DNA.
Para o sequenciamento dos clones utilizou-se uma alíquota de 200-500 ng do
DNA plasmidial, 10 pmol do iniciador M13f (5’ GTA AAA CGA CGG CCA G 3’)
(LAMBAIS et al., 2006), 1 µL de “DYEmanic ET Terminator” (GE Healthcare, São Paulo,
Brasil), 2 µL de tampão de sequenciamento Save Money (200 mM Tris-HCl pH 9,0 e 5
mM MgCl2.6H2O) e água ultrapura para um volume final de 10 µL. A amplificação por
PCR foi realizada em um termociclador (Mastercyler Gradient, Eppendorf) nas
seguintes condições: 25 ciclos de 20 segundos a 95 oC, 15 segundos a 50 oC e
1minuto a 60 oC. Os produtos de PCR foram precipitados com 1/10 de volume de uma
solução de acetato de sódio 1,5 M e EDTA 250 mM e 6 volumes de etanol 95% gelado.
As suspensões foram centrifugadas a 2254 g por 45 minutos, e o pélete lavado com
etanol 70%, gelado. O pélete foi seco no escuro por no mínimo 2 horas, ressolubilizado
em formamida e desnaturado a 96 °C por 5 minutos. O sequenciamento foi realizado
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em um sequenciador capilar automático ABI 3100 (Applied Biosystems), de acordo com
as instruções do fabricante.

4.9 Análise das sequências da região ITS do rDNA
As sequências foram processadas com o programa PHRED (EWING; GREEN,
1998) para a remoção de bases com baixa qualidade (parâmetro de qualidade > 20) e
sequências do vetor. A similaridade com sequências de DNA existentes no banco de
dados do GenBank foi determinada pelo Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) no
NCBI (ALTSCHUL et al., 1990). Para o agrupamento em unidades taxonômicas
operacionais (UTOs) foi utilizado o programa DOTUR (SCHLOSS; HANDELSMAN,
2005). Para isso, uma matriz de distância evolutiva foi calculada com o DNADIST
(algoritmo de Jukes-Cantor) do PHYLIP 3.63, a partir do alinhamento feito no Clustal X
2.0 (LARKIN et al., 2007), com definições de parâmetros padrão, exceto “gap-opening
penalty” (10.0) e “gap-extension penalty” (0.1). As sequências com similaridade >97%
foram consideradas pertencentes à mesma UTO.
A estimativa de riqueza de UTOs, pelos métodos não-paramétricos ACE-1
(CHAO; LEE, 1992) e o Chao1 (CHAO, 1984), dos índices de diversidade de Shannon,
recíproco do índice de Simpson e a cobertura de amostragem foram realizadas com o
programa SPADE (CHAO; SHEN, 2003). A comparação das bibliotecas de clones da
região ITS foi feita utilizando-se o programa S-LIBSHUFF (SCHLOSS et al., 2004), após
o alinhamento das sequências e cálculo das matrizes de distâncias evolutivas conforme
descrito acima.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Caracterização química do solo
Para melhor entender a evolução da comunidade microbiana nos ecossistemas é
necessário correlacionar a influência de fatores bióticos e abióticos à estrutura das
comunidades e à diversidade microbiana (FAORO et al., 2010). Em nosso estudo, com
exceção de H+Al, K, Na, P e CTC, os demais atributos químicos do solo apresentaram
diferenças estatísticas significativas entre as amostras (p

≤ 0.05) (Tabela 4). As

propriedades químicas dos solos estudados tanto na época de baixa (primeira coleta)
quanto na de alta pluviosidade (segunda coleta) estão apresentadas na tabela 3.
Os valores dos atributos pH, MO (matéria orgânica), Al, Ca, V% (índice de
saturação por bases) e C apresentaram diferenças significativas entre as espécies
coletadas sendo que os maiores valores encontrados para pH, MO, Ca, V% e C foram
relacionados às amostras coletadas sob a copa dos indivíduos de O. dispersa e os
maiores valores para Al relacionados à espécie O. teleiandra.
As concentrações de Mg e S, por sua vez, apresentaram diferenças significativas
em relação às épocas de amostragem, sendo os maiores valores observados na época
de baixa pluviosidade (Tabelas 3 e 4). Por outro lado, a SB (soma de bases) e
concentração de N no solo apresentaram diferenças significativas tanto em relação às
espécies quanto às épocas coletadas. Os maiores valores para esses dois atributos
foram observados nos solos sob a copa de O. dispersa e também na época de baixa
pluviosidade.
Os solos apresentaram pH variando entre 3,46 e 3,74. As variações de pH
observadas podem estar ligadas a diversos processos biológicos relacionados as
diferentes espécies vegetais como a absorção de nutrientes pelas raízes das plantas, a
fixação biológica do nitrogênio, e a decomposição de matéria orgânica (SERRALTA et
al., 2006). Mudanças no pH do solo sob condições naturais alteram a distribuição de
espécies de fungos (CABELLO; ARAMBARRI, 2002). Christensen (1969) há algum
tempo já havia observado que o teor de cálcio no solo e o pH são fatores que regulam a
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composição da comunidade fúngica, favorecendo o aparecimento de determinadas
espécies de fungos, como por exemplo, Trichoderma spp.
Os teores de matéria orgânica no solo variaram de 46,27 e 76,26 g dm-3 para a
época de baixa pluviosidade e 40,92 e 59,52 g dm-3 para a época de alta pluviosidade.
As variações na MOS podem estar ligadas ao acúmulo diferencial de serapilheira das
diferentes plantas no solo, assim como diferentes dinâmicas das microbiotas
associadas (DINAKARAN; KRISHAYYA, 2010)
Nitrogênio (N) e enxofre (S) foram encontrados em quantidades muito baixas no
solo, variando de 0,23 a 0,51% para o nitrogênio e 0,06 a 0,07% para o enxofre, não
sendo detectados na época de alta pluviosidade. Em relação ao carbono, este foi
encontrado em maior quantidade em relação a N e S (variou de 3,08 a 5,54%). Tanto
para N quanto para C, os maiores valores foram encontrados no solo sob a copa de O.
dispersa e os maiores valores de S encontrados em amostras coletadas na época de
baixa pluviosidade. O fato de serem detectados apenas traços de S no solo na época
de alta pluviosidade, sugere a ocorrência de lixiviação deste nutriente nessa época do
ano.
O solo das parcelas permanentes do PECB é principalmente do tipo Cambissolo
Háplico TB Distrófico Húmbrico. Os solos Cambissolos são caracterizados pela
presença de argila com maior capacidade de retenção de cátions, o que explica os altos
valores de CTC, variando de 173,52 a 233,27 mmolc.dm-3 (RESENDE et al., 2002).
Os solos coletados sob a copa de O. dispersa apresentaram textura argilosa
(Tabela 2). Nesses solos também foram encontrados os maiores teores de N e de MO.
Segundo Zech et al. (1997) os teores mais elevados de matéria orgânica em solos mais
argilosos se devem a formação de complexos argilominerais, o que confere proteção a
esses compostos contra decomposição. A elevada estabilidade química de algumas
frações orgânicas é devido à alta recalcitrância das substâncias que as compõem e da
baixa velocidade das transformações que elas sofrem. Adicionalmente, a maior fração
do N do solo se encontra ligada à MO.
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Tabela 3 - Análises químicas das amostras de solo coletadas sob a copa de 4 espécies arbóreas no PECB – época de baixa pluviosidade (BP) e
alta pluviosidade (AP)
Ocotea dispersa
BP
pH (CaCl2)

3,74
-3

H+Al (mmolc.dm )
-3

AP
a

172,50

BP
a

3,72
a

153,25

a

1,28

a

1,28

a

1,28

a

1,25

a

1,23

a

1,25

a

-3

CTC (mmolc.dm )
SB

*

V (%)
*

ab

54,64

29,45

a

13,08

a

18,70

b

18,55

b

15,96

a

12,31

a

185,69
13,19
7,64

a

a*

a

a*

a

9,68

a

6,04

a

0,44

N%

0,51

C%

5,54

a

5,52

S%

0,06

a

< LD

C/N

10,90

a

233,27
7,52

b

ab*

21,73

11,35

a

12,31

ab

46,27

b

18,13

a

7,88

ab

2,75

b

2,0

b

2,75

a

1,75

197,65
6,40

b

3,22

b

a

180,58
9,58

a

ab*
ab

5,43

ab*

a

< LD

b

0,07

a

< LD

b

10,20

13,45

a

b

20,83

b

10,19

a

12,88

a

a

b

ab

3,22

a

20,40

0,24

b

11,37

b

ab

4,34

b

b

4,25

ab

0,07

40.92

ab

4,55

b

b

6,94

ab

4,69

46,27

167,69

ab

0,44

ab

b

0,34

a

12,75

a

b*

3,21
0,41

a

1,50

1,75
a

29,90

a

b

162,93

56,96

1,75

2,50

1,50

ab

ab

a

4,50

a

a

a

61,15

3,0

140,0
2,09

a

-3

Mg (mmolc.dm )

ab

a

59,52

a

a

164,75

3,67

2,55

a

6,25

a

AP

ab

a

76,26

-3

160,75

3,59

1,94

1,30

Ca (mmolc.dm )

a

171,0

BP

ab

a

a

-3

a

3,60

2,80

1,35

P(mg.dm )

191,25

AP

ab

3,50

a

-3

-3

a

BP
b

1,88

2,38

Al (mmolc.dm )

225,75

3,56

a

a

-3

a

AP
b

Tabebuia serratifolia

1,99

2,59

MO (g.dm )

3,46

Mollinedia schottiana

a

K (mmolc.dm )
Na (mmolc.dm )

Ocotea teleiandra

a

b

3,25

b

1,75

b

1,75

a

1,25

b

a

173,52
8,77

ab*

5,51

ab

0,36

b*

146,34
6,34

ab

4,87

ab

0,23

b
b

3,86

b

3,08

b

0,06

a

< LD

b

10,63

13,20

a

a

b

12,67

b

Os valores correspondem à média de 4 repetições
SB – soma de bases trocáveis (Ca, Mg, K, H+Al).
V – índice de saturação por bases
Letras iguais dentro da mesma linha não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05)
< LD – abaixo do limite de detecção
*diferiram entre espécies e entre época
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Tabela 4 – Valores de p para Teste de F para os atributos químicos do solo

pH
H+Al
K
Na
MO
Al
P
Ca
Mg
CTC
SB
V
N
C
S
C/N

Espécies
0.0159*
0.0596
0.543
0.811
0.0261*
0.00029*
0.8018
0.0161*
0.2829
0.8522
0.04212*
0.0153*
0.044*
0.0043*
0.964
0.959

Épocas
0.239
0.1713
0.142
0.846
0.1059
0.7556
0.536
0.1726
0.1829
0.6407
0.0466*
0.317
0.0103*
0.285
0.0*
0.0003*

* apresentam diferenças significativas (Teste de Tukey p ≤ 0.05)

5.2 Fracionamento da Matéria Orgânica do solo (MOS)
A MOS foi fracionada em humina, ácidos fúlvicos (AF) e ácidos húmicos (AH). As
concentrações de humina e AF não apresentaram diferenças significativas tanto em
relação a espécies quanto em relação a épocas. Por outro lado, as concentrações de
AH apresentaram diferenças significativas em relação às espécies, mas não em relação
a épocas, já que é uma fração estável e não seria esperada uma variação sazonal
(Tabela 5).
O solo sob a copa de O. dispersa apresentou maior porcentagem de AH do que
o solo sob a copa de T. serratifolia, tanto na época de BP quanto na de AP. Como
mostrado anteriormente, o solo sob a copa de O. dispersa também apresentou maior
porcentagem de N. Kuwatsuka e colaboradores (1978) sugerem que os AH apresentam
maior teor de N do que as demais frações e que esse enriquecimento relativo de N
nessa fração indica o primeiro estágio da humificação da MOS do solo. A maior
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porcentagem de N em solos sob a copa de O. dispersa pode estar associada a essa
concentração de AH.
Tabela 5 - Concentrações de humina, ácidos fúlvicos (AF) e ácidos húmicos (AH) no solo sob a copa de
diferentes espécies arbóreas, em duas épocas de amostragem (alta - AP e baixa - BP
pluviosidade)
Humina %

AF %

AH %

AH/AF

EA/Humina*

BP

BP

BP

BP

BP

a

66,95

a

OD

39,05

a

OT

49,24

a

49,36

MS

39,02

a

49,06

TS

48,18

a

57,83

34,89

AP

AP

AP

a

1,08

56,51

ab

1,14

a

44,74

ab

0,91

a

b

61,78

a

52,80

a
a

OD

46,71

a

OT

51,36

a

62,77

MS

39,50

a

36,80

TS

a

34,42

a

3,47a*

a

2,67 *

a

2,41 *

0,60

a

2,24 *

AP

AP

a

1,53

45,45

ab

0,72

31,77

ab

0,86

a

b

a
a
a

a

1,99

a

a

2,10

a

a

1,91

a

a

a

50,75
43,08
30,73
0,71
1,55
Letras iguais dentro da mesma coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p≤0,05)
*apresenta diferenças significativas em relação a épocas
OD- Ocotea dispersa; OT- Ocotea teleiandra; MS- Mollinedia schottiana; TS- Tabebuia serratifolia
Tabela 6 - Valores de p para Teste de F para as concentrações de humina, ácidos fúlvicos (AF) e ácidos
húmicos (AH)

Espécies
Humina
0.2339
AF
0.5909
AH
0.0227*
AH/AF
0.0852
EA/Humina 0.4761

Época
0.4775
0.1257
0.1404
0.3488
0.0303*

* apresentam diferenças significativas (Teste de Tukey p ≤ 0.05)

A maior quantidade de N no solo pode ser um indicador do processo de evolução
dos AH, sugerindo a ocorrência de transformações químicas mais intensas nesses
solos (CANELLAS et al., 2001). Os AH são compostos estáveis, ou seja, de difícil
degradação. Eles interagem com o meio circundante interferindo nas propriedades
químicas, físicas e biológicas do solo, agindo como um sinalizador natural do processo
de humificação (MIRANDA et al., 2007). Altas concentrações de AH têm sido
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relacionadas a solos férteis, com alto conteúdo de bases trocáveis (CANELLAS et al.,
2003).
A razão AH/AF é utilizada como um indicador da qualidade do húmus nos solos
em geral, e pode indicar a mobilidade do carbono no solo (BENITES et al., 2003). Em
solos com altos valores de AH/AF pode estar ocorrendo perda seletiva da fração mais
solúvel da MOS (AF) (BENITES et al., 2003). Nos solos estudados, não houve diferença
significativa entre as relações AH/AF, Porém, a maioria dos valores foram próximos a 1,
indicando um maior grau de humificação da MOS (Tabela 5). Segundo Canellas (1999),
a relação AH/AF próxima a 1,0 caracteriza material de qualidade ótima, que permitiria o
desenvolvimento de propriedades físicas e químicas favoráveis ao crescimento de
plantas. Um alto grau de humificação pode estar relacionado a altos teores de bases
trocáveis no solo, que por sua vez, contribui para o processo de humificação através da
intensificação das reações de síntese e condensação química e microbiana.
A razão EA/Humina corresponde à relação entre o extrato alcalino (ácidos
húmicos mais ácidos fúlvicos) e a humina. Esse índice indica a iluviação da matéria
orgânica, ou seja, o deslocamento dessa matéria orgânica ao longo do perfil do solo.
Nos solos estudados não houve diferença significativa entre a razão EA/Hum nos solos
sob a copa das diferentes espécies arbóreas estudadas. Mas, houve diferença
significativa em relação às diferentes épocas de amostragem (Tabela 5). Os valores
dessa relação para a época de baixa pluviosidade foram maiores do que para a época
de alta pluviosidade. Os maiores valores da relação EA/Hum das amostras coletadas na
época de baixa pluviosidade sugerem a predominância das frações AH e AF, menos
estáveis, em relação à fração humina. Entretanto, os menores valores encontrados nas
amostras coletadas durante o período de alta pluviosidade podem indicar a
predominância da fração humina, mais estável, o que já era esperado, pois as frações
AF e AH são menos estáveis e podem ser deslocadas mais facilmente pela água ao
longo do perfil de solo (GOMES et al., 1998; USSIRI, JOHNSON, 2003).

53

5.3 Carbono na Biomassa Microbiana do Solo (CBM)
Na Figura 4 são apresentados os dados de carbono na biomassa microbiana nos
solos sob a copa das espécies arbóreas avaliadas e nas épocas de baixa e alta
pluviosidade (BP e AP). Não houve diferença significativa no CBM entre as amostras
dentro de cada época, mas houve diferença entre as épocas (teste de Tukey, p<0.05)
(Figura 5)
A concentração de CBM foi maior na época de baixa pluviosidade (0,608 mg C
g-1) do que na época de alta pluviosidade (0,368 mg C g-1) ( Tukey, p<0,05) (Figura 5).
Um fato que pode ter influenciado a quantidade de carbono na BMS é que na época de
alta pluviosidade os solos apresentavam maior teor de umidade, que aliado à alta
concentração de argilas pode ter criado uma condição anaeróbia, desfavorável à
produção de biomassa microbiana (SIX et al., 2006). Essas condições estão também
associadas a uma lenta decomposição da matéria orgânica, provocando seu acúmulo
(RESENDE et al., 2002).
Foram observadas diferenças na CBM sob as diferentes copas das plantas e nas
duas épocas (Figura 4). O maior CBM foi observado na época de baixa pluviosidade.
Muitos autores analisaram o CBM em florestas nativas (RILLIG et al., 2001; LI et
al., 2004; MABUHAY et al., 2006; KARA; BOLAT, 2008) e verificaram que os fungos
tem influência direta na matéria orgânica e agregação do solo (RILLIG et al., 2001). Em
um estudo na região sul do Brasil onde avaliaram a biomassa microbiana do solo em 4
áreas no município de Lages, Santa Catarina (área de campo nativo, campo nativo
submetido à queima tradicional, mata natural com

Araucaria angustifolia e

reflorestamento com monocultivo de Pinus taeda com 8 anos), Baretta e colaboradores
(2005) observaram que os valores de CBM para campo nativo, campo nativo queimado
e monocultivo de pinus não diferiram estatisticamente entre si, comparando os valores
para o ecossistema de mata natural, que foram os maiores observados.
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Figura 4 - C na biomassa microbiana (mg g-1 solo seco) do solo sob a copa de diferentes espécies
arbóreas do PECB, em amostras coletadas nas épocas de baixa pluviosidade e alta
pluviosidade. 1-4 (OD – Ocotea dispersa), 5-8 (OT – Ocotea teleiandra), 9-12 (MS –
Mollinedia schottiana) e 13-16 (TS – Tabebuia serratifolia). Os dados correspondem à média
de 2 repetições. As barras representam o desvio padrão da média
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Figura 5 - Carbono na biomassa microbiana do solo sob a copa de diferentes espécies arbóreas,
amostrado no período de baixa e alta pluviosidade (BP e AP, respectivamente). Os dados
são médias de 16 repetições. Médias acompanhadas de letras diferentes são
estatisticamente diferentes entre si pelo teste de Tukey (p<0.05)

Gama Rodrigues e colaboradores (2008) também obtiveram resultados
semelhantes aos trabalhos anteriores em um estudo em áreas nativas que foram
substituídas por plantações de eucalipto em sítios florestais na região sudeste do Brasil.
Nessas áreas avaliaram as alterações do carbono e do nitrogênio da biomassa
microbiana e observaram que os maiores valores de C e N da BMS foram da floresta
nativa, em comparação com as áreas de 7 anos de plantação de eucalipto. Portanto a
BMS pode ser considerada um bioindicador dos níveis de matéria orgânica e qualidade
do solo e de forma geral as áreas mais conservadas, com vegetação nativa,
apresentam maiores valores de BMS quando comparadas com áreas agrícolas.
O solo sob a copa de M. schottiana e O. dispersa apresentaram maior CBM na
época de baixa pluviosidade (p < 0,05) (Figura 6), enquanto que no solo sob a copa das
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demais espécies arbóreas avaliadas, essas diferenças não foram significativas
(p < 0,05) Os maiores valores de CBM foram observados no solo sob a copa de O.
dispersa na época de baixa pluviosidade, sendo que as amostras relacionadas com
essa espécie foram as que também apresentaram a maior quantidade de MO no solo e
maiores teores de argila. Esse maior teor de MO sugere uma maior disponibilidade de
nutrientes para a biomassa microbiana (RESENDE et al., 2002), e os maiores teores de
argila também poderiam contribuir para a maior retenção de nutrientes, favorecendo o
crescimento microbiano (GAMA-RODRIGUES; GAMA-RODRIGUES, 2008).

-1

Figura 6 - Comparação de médias da quantidade de carbono na biomassa (mg C g ) no solo nas
amostras coletadas nas duas épocas BP e AP sob a copa das espécies: OD – O. dispersa,
OT – O. teleiandra, MS – M. schottiana e TS – T. serratifolia
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Quanto às amostras coletadas sob as plantas da mesma espécie OD1 e OD2,
pode-se observar pouca variação entre os valores de carbono da biomassa no solo.
Provavelmente isso se deve à proximidade dessas plantas dentro da mata (subparcelas
F5 e F7 respectivamente) e à qualidade dos resíduos vegetais e exsudados liberados
pelas mesmas, uma vez que esses componentes podem ter forte influência no
crescimento da comunidade microbiana do solo (MYERS et al., 2001). Por outro lado,
quando avaliadas as mesmas espécies em diferentes locais, o solo coletado sob a copa
das plantas como TS1 e TS3 apresentaram diferenças significativas em relação ao Cbiomassa nas duas estações.

Isso ocorre devido a variações espaciais, do solo,

diferenças no relevo, fatores nutricionais, quantidade e qualidade da matéria orgânica
presente (AGNELLI et al., 2004).
Os valores referentes à relação C/N foram significativamente maiores na época
de alta pluviosidade (Tabela 3), sugerindo um favorecimento da comunidade fúngica
nesta época. Fungos precisam de uma quantidade relativamente menor de nitrogênio
para crescer e se reproduzir. Quando um solo apresenta alta relação de C/N, a
comunidade fúngica é favorecida enquanto que quando a relação C/N é baixa há o
favorecimento da comunidade bacteriana (SIX et al., 2006, JIANG et al., 2009).

5.4 Estrutura de comunidades e diversidade de fungos

5.4.1 Análises das estruturas das comunidades de fungos com base em PCRDGGE
Os perfis dos amplicons após PCR-DGGE da região ITS mostraram diferenças
na estrutura das comunidades fúngicas das amostras de solo sob a copa das diferentes
espécies de árvores analisadas, nas duas épocas amostradas (Figura 7A).
Nos solos coletados tanto na época de baixa quanto de alta pluviosidade, a
análise discriminante canônica baseada no perfil de bandas após DGGE mostrou
estruturas das comunidades fúngicas são distintas nos diferentes solos amostrados.
Quando comparados os perfis de bandas das amostras coletadas sob a copa das
diferentes espécies de plantas, pode-se observar que as comunidades de fungos no
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solo sob a copa de plantas da mesma espécie são mais similares entre si do que em
relação às comunidades de fungos no solo de plantas de espécies diferentes (Figura
7B). Isto mostra que, por mais distantes geograficamente que estejam essas
comunidades de fungos, elas são afetadas pela espécie vegetal, seja pelos exsudatos
liberados pelas raízes ou pela composição química da serapilheira (LUMLEY et al.,
2001; DE BELLIS et al., 2007).
O metabolismo microbiano no solo é influenciado pela disponibilidade e tipo de
substratos orgânicos e é plausível que, em ecossistemas que diferem floristicamente,
ocorra a produção de compostos orgânicos quimicamente distintos os quais podem
nutrir e promover o crescimento microbiano de maneira diferencial (MYERS et al.,
2001).
No geral, as estruturas das comunidades de fungos no solo sob a copa de
árvores da mesma espécie apresentaram maior similaridade entre si do que em relação
a espécies de árvores diferentes (Figura 7). Houve também um claro efeito da época de
amostragem na estrutura das comunidades de fungos no solo sob a copa das árvores
amostradas (Figura 7). Na análise discriminante, o FATOR 1 explica 83,3% da variação
encontrada entre as espécies e o FATOR 2 explica 14,8% da variação restante, não
explicada pelo FATOR 1. Segundo Buée e colaboradores (2009), a época de coleta e
as condições climáticas do local no momento podem influenciar a comunidade fúngica,
podendo subestimar a real riqueza de alguns grupos de fungos.
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Figura 7 - Estrutura das comunidades fúngicas nos diferentes solos amostrados durante a época de alta e
baixa pluviosidade. A) Imagem do perfil de amplicons após DGGE; letras em vermelho: época
de baixa pluviosidade; letras em azul: época de alta pluviosidade B) Análise discriminante das
amostras analisadas: círculo (baixa pluviosidade); quadrado (alta pluviosidade). A mesma cor
corresponde à mesma espécie. OD – O. dispersa, OT – O. teleiandra, MS – M. schottiana e TS
– T. serratifolia; 1 e 2 correspondem as épocas de baixa pluviosidade e alta pluviosidade,
respectivamente
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Resultados semelhantes foram observados por Christensen et al. (1981). Os
autores compararam 33 comunidades fúngicas de diferentes ambientes e observaram
uma alta correspondência entre a composição das comunidades fúngicas e o tipo de
vegetação presente nos diferentes locais. Nielsen e colaboradores (2010) estudaram
vegetações em diferentes locais na Escócia e observaram que diferenças na
composição da comunidade de fungos do solo entre os habitats estavam fortemente
relacionadas com a espécie arbórea Calluna vulgaris. McLean e Hutha (2002),
estudando comunidades de fungos em solos coletados sob abeto, vidoeiro e campos
arados na Finlândia observaram também que as comunidades fúngicas estavam
intimamente relacionadas à qualidade e o tipo de serapilheira. Estas observações são
semelhantes às nossas, já que amostras de solo coletadas em pontos distantes do
mesmo parque, sob indivíduos diferentes, mas pertencentes à mesma espécie arbórea,
apresentaram estruturas de comunidades de fungos semelhantes.
Relação entre a pluviosidade e a comunidade de diferentes organismos do solo
em diferentes habitats também foi observada por Nielsen e colaboradores (2010).
Segundo esse estudo, variações na comunidade de fungos e arquéias estão
intimamente relacionadas a mudanças climáticas e a vegetação, enquanto que
variações na comunidade bacteriana estão mais relacionadas a variações nas
propriedades do solo. Esses resultados sugerem que os grupos de microrganismos
podem responder de forma diferenciada às mudanças no habitat. Nossos resultados,
com base em PCR-DGGE, mostraram que a pluviosidade também exerceu grande
influência nas comunidades de fungos do solo no PECB. A pluviosidade pode estar
associada a alterações de atributos do solo como a umidade, aeração e disponibilidade
de nutrientes.
As plantas também exercem grande influência na estrutura das comunidades
microbianas dos solos devido à deposição de restos vegetais, e exsudação radicular
(NANNIPIERI et al., 2003), podendo influenciar a composição da matéria orgânica do
solo, a qual, por sua vez, pode influenciar a as comunidade fúngicas (GILLEVET et al.,
2009; NIELSEN et al., 2010; CHAPMAN; NEWMAN, 2010).
Portanto, a vegetação pode afetar a comunidade de fungos do solo de várias
maneiras: diretamente por meio da qualidade da serapilheira como fonte de nutrientes
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para os fungos, bem como através das substâncias presentes nos exsudatos
radiculares, e indiretamente por meio de mudanças nas propriedades físicas e químicas
do solo. Chapman e Newman (2010), estudando a diversidade e a estrutura da
comunidade microbiana do solo e sua interação com diferentes tipos de liteira
provenientes de quatro tipos de coníferas na região de São Francisco (Califórnia, EUA)
observaram também que a mistura desses diferentes tipos de liteira exerce grande
influência na biomassa microbiana decompositora e na composição da comunidade
microbiana do solo.
As árvores suprem os resíduos orgânicos que formam a serapilheira, e
modificam o ambiente na superfície do solo, criando condições ideais para o
crescimento microbiano (GÖMÖRYOVÁ et al., 2009). Há evidências mostrando a
associação entre grupos de fungos do solo e o tipo de vegetação (CHRISTENSEN,
1969; LODGE, 1997; MYERS et al., 2001). Exsudatos das raízes, na forma de
aminoácidos, açúcares e metabólitos secundários, diferem em quantidade e estrutura
química entre diferentes espécies de plantas (MYERS et al., 2001), o que pode
favorecer o crescimento de grupos específicos de fungos, saprófitas ou simbiontes.
Alterações na composição da serapilheira e/ou na composição dos exsudatos
radiculares poderiam explicar a relação observada entre a comunidade fúngica e as
diferentes espécies de plantas (DE BELLIS et al., 2007; NIELSEN et al., 2010)
A análise de RDA realizada com os dados do perfil de amplicons após DGGE e
fatores ambientais, mostrou que as variáveis S, pluviosidade, N, Ca, SB, MO, C, V% e a
espécie de árvore TS foram as mais significativas para explicar a distribuição dos dados
(Tabela 7). Os dois primeiros eixos explicam 40,8% da variabilidade dos dados, sendo
26,9% explicados pelo primeiro eixo e 13,9% pelo segundo (Figura 8).
Os atributos N, Ca, SB, MO, C e V% tiveram forte relação com as estruturas das
comunidades de fungos nas amostras coletadas na época de baixa pluviosidade. Já,
aparentemente, características associadas à alta pluviosidade estão associadas à
estrutura das comunidades de fungos em outras épocas do ano. Diferenças na
comunidade microbiana associada a fatores químicos do solo têm sido relatados em
alguns estudos (DE BELLIS et al., 2007). Embora estudos relatem que a temperatura e
o regime de chuvas de um local sejam fatores determinantes da estrutura das
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comunidades microbianas do solo e seus processos bioquímicos (MUMMEY et al.,
2010), não é fácil estabelecer uma relação entre as comunidades de fungos e os fatores
ambientais determinantes, já que estes fatores são inúmeros e estão correlacionados.
Nossas análises mostraram que a comunidade de fungos relacionou-se com
determinados atributos químicos do solo como N, Ca, SB, MO, C e V% que por sua vez
estão estritamente relacionados à espécie vegetal sob a copa da qual a amostra foi
coletada, pluviosidade e temperatura.
Na RDA relacionando o fracionamento da matéria orgânica do solo e a estrutura
das comunidades de fungos determinada por PCR- DGGE, dentre as variáveis testadas
(frações humina, AF e AH) e pluviosidade, a variável AH e a pluviosidade foram
escolhidas pelo teste de permutação de Monte Carlo como sendo as mais significativas
na distribuição dos dados (Tabela 8). Os dois primeiros eixos do gráfico explicam 75,8%
da variabilidade dos dados, sendo 64,0% explicados pelo primeiro eixo e 21,8% pelo
segundo (Figura 10). A fração AH está relacionada com as amostras coletadas na
época de baixa pluviosidade (Figura 10). Essa fração da MOS é mais recalcitrante do
que a fração AF, e portanto persiste maior tempo no solo. Provavelmente na época de
alta pluviosidade, a AH pode ter sido lixiviada, o que explicaria a maior relação com as
amostras coletadas na época de baixa pluviosidade.
A fase inicial da biodegradação microbiana da MOS é feita principalmente por
bactérias e se caracteriza pela perda rápida dos compostos orgânicos decomponíveis
(açúcares, proteínas, amido, celulose). Na fase seguinte há a participação de outros
micro-organismos que degradam produtos orgânicos intermediários e protoplasma
microbiano, com a produção de nova biomassa e liberação de CO2. Ao final da
decomposição da MOS há a degradação gradual de compostos mais resistentes por
actinomicetos e fungos (GUERRA et al., 2008).
A fração humina corresponde a fração insolúvel da MOS e possui a menor
capacidade de reação no solo dentre as frações da MOS. Em seguida está a fração AH,
a qual apresenta menor capacidade de reação no solo do que a fração AF e é portanto
mais recalcitrante do que esta. Provavelmente a maior influência da AH na estrutura da
comunidade de fungos das amostras avaliadas (Figura 10) se deve a especialidade
desses micro-organismos em degradar substâncias mais recalcitrantes. No caso, a
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fração AF pode não ter influenciado na estrutura das comunidades de fungos por já sido
lixiviada daquele ambiente na época de alta pluviosidade, ou ter sido degradada por
atividade de outros micro-organismos (GOMES et al., 1998; USSIRI, JOHNSON, 2003).
Fungos formam hifas que auxiliam na formação dos agregados do solo.
Geralmente são mais eficientes na assimilação e estoque de nutrientes do que
bactérias devido à estrutura química de sua parede celular (SIX et al., 2006). A parede
celular dos fungos é constituída de polímeros de quitina e é muito resistente a
degradação por isso resistem mais tempo no solo do que bactérias. Já as membranas
que envolvem as bactérias são formadas de fosfolipídios, são ricas em energia e muito
menos recalcitrantes. Essas membranas são de fácil e rápida degradação e servem
como fonte de alimento para vários micro-organismos (SIX et al., 2006).
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Tabela 7 - Valores p dos fatores ambientais do PECB obtidos no teste de permutação de Monte
Carlo
Código

Variável ambiental

Valor p*

Pluviosi Pluviosidade

0.001*

S

Enxofre

0.001*

sp4

Tabebuia serratifolia

0.002*

N

Nitrogênio

0.006*

Ca

Cálcio

0.011*

SB

Soma de Bases trocáveis

0.019*

MO

Matéria Orgânica

0.022*

C

Carbono

0.03*

sp1

Ocotea dispersa

0.026*

V%

Porcentagem de saturação por bases

0.037*

Mg

Magnésio

0.054

H+Al

Acidez potencial

0.081

CTC

Capacidade de troca catiônica total

0.076

pH

pH

0.118

sp2

Ocotea teleiandra

0.104

Al

Alumínio

0.183

K

Potássio

0.35

C/N

Relação Carbono/Nitrogênio

0.344

sp3

Mollinedia schottiana

0.33

Na

Sódio

0.898

P

Fósforo

0.912

*Os valores foram considerados significativos (p<0,05).
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Figura 8 - RDA das amostras de solo e variáveis ambientais significativas, segundo o teste de
permutação de Monte Carlo (p<0,05). AP (época de alta pluviosidade), BP (época de baixa
pluviosidade). As setas vermelhas representam as variáveis ambientais e os triângulos
vermelhos as nominais ou espécies arbóreas: OD – Ocotea dispersa, OT – Ocotea
teleiandra, MS – Mollinedia schottiana e TS – Tabebuia serratifolia
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Tabela 8 - Valores p dos fatores de fracionamento da MOS do PECB obtidos no teste de
permutação de Monte Carlo

Código

Variável ambiental

Valor p*

Pluvio

Pluviosidade

0.001*

sp4

Tabebuia serratifolia

0.006*

sp1

Ocotea dispersa

0.023*

AH

Ácidos húmicos

0.043*

sp2

Ocotea teleiandra

0.115

AH/AF

Relação ác húmicos/ác fúlvicos

0.383

sp3

Mollinedia schottiana

0.329

AF

Ácidos fúlvicos

0.395

Hum

Humina

0.972

*Os valores foram considerados significativos (p<0,05).
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Figura 9 - RDA das amostras de solo e variável significativa do fracionamento da MOS, segundo o teste
de permutação de Monte Carlo (p<0,05). AP (época de alta pluviosidade), BP (época de baixa
pluviosidade). As setas vermelhas representam a variável significativa e a pluviosidade e os
triângulos vermelhos as nominais ou espécies arbóreas: OD – Ocotea dispersa, OT – Ocotea
teleiandra, MS – Mollinedia schottiana e TS – Tabebuia serratifolia
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5.4.2 Sequenciamento de clones da região ITS do rDNA
Foram feitas quatro bibliotecas a fim de avaliar a influência das quatro espécies
vegetais estudadas (OD, OT, MS e TS) sobre a estrutura das comunidades fúngicas do
solo sob a copa das mesmas. Foram considerados válidos para cada biblioteca 115,
118, 95 e 95 clones, respectivamente.
Abaixo encontram-se a frequência dos grupos fúngicos nos diferentes solos
coletados (Tabela 9 e Figura 11), e as informações disponíveis no GenBank do NCBI
sobre as sequências correspondentes (Tabela 10). Em nosso estudo houve uma alta
incidência de fungos não-cultiváveis e não-classificados (cerca de 25%). Segundo Buée
e colaboradores (2009) uma grande quantidade de sequências de fungos não
classificadas se deve provavelmente ao alto número de erros de anotação taxonômica e
erros em atribuições taxonômicas no depósito de sequências da região ITS do rDNA em
bancos de dados internacionais de sequências de DNA. Essas são as maiores
limitações na pesquisa sobre diversidade de fungos em geral. Por essas razões,
pesquisadores sugerem o uso de bancos de dados de região ITS do rDNA mais
acurados para a obtenção de informações taxonômicas mais pertinentes (BUÉE et al.,
2009).
Os dados obtidos indicaram a presença de fungos dos filos Basidiomycota,
Zygomycota,

Ascomycota,

Chytridiomycota

e

Glomeromycota,

em

ordem

de

abundância, além de fungos não cultiváveis (Figura 11). De um total de 423 sequências
analisadas, 63% corresponderam a basidiomicetos, 6% zigomicetos, 5% ascomicetos,
0,5% glomeromicetos, 0,5% chytridiomicetos e 25% das sequências analisadas foram
correspondentes a fungos não-cultiváveis.
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Tabela 9 - Frequência dos grupos de fungos de OD – Ocotea dispersa, MS – Mollinedia schottiana, TS – Tabebuia serratifolia e OT – Ocotea
teleiandra
(Continua)
OD
Espécies

MS

TS

% Total

N° clones

% Total

N° clones

Ceratobasidium cornigerum

0.87

1

0.00

0

Cladosporium musae

1.74

2

0.00

0

% Total

OT
N° cl ones

% Total

N° clones

1.05

1

0.00

0

0.00

0

0.85

1

Crucellisporium sp

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Cryptococcus podzolicus

13.9

16

28.4

27

27.4

26

36.4

43

Datronia mollis

0.00

0

0.00

0

1.05

1

0.00

0

Eurotium amstelodami

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Ganoderma applanatum

0.00

0

0.00

0

1.05

1

0.00

0

Ganoderma sp

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Gymnopilus pyrrhum

0.00

0

0.00

0

4.21

4

0.00

0

Hyphodontia nothofagi

0.00

0

3.16

3

0.00

0

0.00

0

Leptodontium

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Leucoagaricus croceovelutinus

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Metarhizium guizhouense

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Mortierella elongata

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Mortierella sp

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Mycena chlorophos

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Mycocepurus smithi (simbionte)

3.48

4

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Mycoleptodiscus sp.

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Sebacinales (fungo micorrízico)

0.87

1

1.05

1

0.00

0

2.54

3

Myrmicocrypta cf.buenzlii (simbionte)

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Onychocola sclerotica

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Parapleurotheciopsis inaequiseptata

0.00

0

0.00

0

1.05

1

0.00

0

Penicillium aculeatum

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.85

1

Penicillium purpurogenum

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.85

1

Pestalotiopsis mangiferae

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.85

1

69

70

70

Tabela 9 - Frequência dos grupos de fungos de OD – Ocotea dispersa, MS – Mollinedia schottiana, TS – Tabebuia serratifolia e OT – Ocotea
teleiandra
(Conclusão)
OD
Espécies

% Total

MS
N° clones

% Total

TS

OT

N° clones

% Total

N° cl ones

% Total

N° clones

Physisporinus vitreus

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Rhizoctonia

2.61

3

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Rhizophydium

0.87

1

0.00

0

1.05

1

0.00

0

Sarcodon atroviridis

0.00

0

3.16

3

0.00

0

0.85

1

Schizophyllum commune

0.00

0

2.11

2

0.00

0

0.00

0

Sclerotinia sclerotiorum

0.00

0

0.00

0

1.05

1

0.00

0

Sesquicillium microsporum

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.85

1

Tremella mycophaga

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Tremellales sp

0.00

0

0.00

0

1.05

1

0.00

0

Trichosporon coprophilum

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Trichosporon laibachii

0.87

1

3.16

3

0.00

0

0.00

0

Trichosporon sporotrichoides

10.4

12

3.16

3

5.26

5

3.39

4

Trichosporum lignicola

0.00

0

11.6

11

0.00

0

4.24

5

Trichosporon mucoides

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.85

1

Tricosporum wieringae

9.57

11

1.05

1

16.84

16

5.08

6

Triscosporalles sp

0.00

0

1.05

1

1.05

1

0.00

0

Uncultured Basidiomycetes

1.74

2

0.00

0

1.05

1

0.85

1

Uncultured Cryptococcus

8.70

10

7.37

7

6.32

6

4.24

5

Uncultured fungus

28.7

33

26.3

25

26.3

25

25.4

30

Uncultured Glomeromycota

0.00

0

1.05

1

0.00

0

0.00

0

Uncultured Ascomycota

0.00

0

0.00

0

0.00

0

1.69

2

Uncultured Hypocreales

0.00

0

0.00

0

2.11

2

0.00

0

Uncultured Scutellospora

0.87

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Uncultured Mortierellales

7.83

9

0.00

0

2.11

2

10.2

Total

ND, não detectado

115

95

95

12
118
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Tabela 10 - Informações disponíveis no GenBank do NCBI sobre as sequências
correspondentes aos grupos de fungos detectados no solo sob a copa de OD – Ocotea dispersa,
MS – Mollinedia schottiana, TS – Tabebuia serratifolia e OT – Ocotea teleiandra
(Continua)

Código

Espécie

FILO

ORDEM

Acesso
GenBank

Basidiomycota

Cantharellales

EU273525.1

TSPECB34

Ceratobasidium cornigerum

OTPECB42

Cladosporium musae

Ascomycota

Capnodiales

AF393718.2

MSPECB10

Crucellisporium sp

Ascomycota

ND

GU291797.1

MSPECB8

Cryptococcus podzolicus

Basidiomycota

Tremellales

FN428938.1

TSPECB13

Datronia mollis

Basidiomycota

Polyporales

AF516557.1

MSPECB26

Eurotium amstelodami

Ascomycota

Eurotiales

AM159632.1

TSPECB15

Ganoderma applanatum

Basidiomycota

Polyporales

AJ608709.1

ODPECB64

Ganoderma sp

Basidiomycota

Polyporales

AF255141.1

Gymnopilus pyrrhum

Basidiomycota

Agaricales

AF501569.1

MSPECB34

Hyphodontia nothofagi

Basidiomycota

Corticiales

GQ411524.1

ODPECB25

Leptodontium sp.

Ascomycota

ND

GU062199.1

MSPECB6

Leucoagaricus croceovelutinus

Basidiomycota

Agaricales

GQ329061.1

ODPECB16

Metarhizium guizhouense

Ascomycota

Hypocreales

HM055445.1

ODPECB21

Mortierella elongata

Zygomycota

Mortierellales

AB542112.1

MSPECB12

Mortierella sp

Zygomycota

Mortierellales

AB542110.1

ODPECB29

Mycena chlorophos

Basidiomycota

Agaricales

AB512312.1

MSPECB36

Mycocepurus smithi (simbionte)

Basidiomycota

Agaricales

AF079714.1

MSPECB20

Mycoleptodiscus sp.

Ascomycota

Magnaporthales

FJ478407.1

ODPECB48

Sebacinales (fungo micorrízico)

Basidiomycota

Sebacinales

EU880595.1

MSPECB36

Myrmicocrypta cf. buenzlii (simbionte)

Basidiomycota

Agaricales

AF079714.1

ODPECB69

Onychocola sclerotica

Ascomycota

Onygenales

AY123785.2

TSPECB20

Parapleurotheciopsis inaequiseptata

Ascomycota

Xylariales

EU040235.1

TSPECB5

OTPECB46

Penicillium aculeatum

Ascomycota

Eurotiales

GU566285.1

OTPECB7

Penicillium purpurogenum

Ascomycota

Eurotiales

FN868483.1

OTPECB18

Pestalotiopsis mangiferae

Ascomycota

Xylariales

GU722595.1

ODPECB58

Physisporinus vitreus

Basidiomycota

Polyporales

FM202496.1

ODPECB24

Rhizoctonia sp.

Basidiomycota

Cantharellales

AJ242899.1

TSPECB14

Rhizophydium sp.

Chytridiomycota

Rhizophydiales

AY349121.1

MSPECB25

Sarcodon atroviridis

Basidiomycota

Thelephorales

EU293831.1

MSPECB21

Schizophyllum commune

Basidiomycota

Agaricales

AM159635.1

TSPECB36

Sclerotinia sclerotiorum

Ascomycota

Helotiales

GU229808.1

OTPECB45

Sesquicillium microsporum

Ascomycota

Hypocreales

GU219471.1

MSPECB28

Tremella mycophaga

Basidiomycota

Tremellales

AF042431.1

TSPECB11

Tremellales sp

Basidiomycota

Tremellales

EF060790.1

ODPECB75

Trichosporon coprophilum

Basidiomycota

Tremellales

AB180199.1

MSPECB33

Trichosporon laibachii

Basidiomycota

Tremellales

EU863532.1
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Tabela 10 - Informações disponíveis no GenBank do NCBI sobre as sequências
correspondentes aos grupos de fungos detectados no solo sob a copa de OD – Ocotea dispersa,
MS – Mollinedia schottiana, TS – Tabebuia serratifolia e OT – Ocotea teleiandra
(Conclusão)

FILO

ORDEM

Acesso
GenBank

Trichosporon sporotrichoides

Basidiomycota

Tremellales

AF444470.1

OTPECB8

Trichosporum lignicola

Basidiomycota

Tremellales

AF444482.1

OTPECB51

Trichosporon mucoides

Basidiomycota

Tremellales

AM159634.1

Código
MSPECB29

Espécie

OTPECB21

Tricosporum wieringae

Basidiomycota

Tremellales

AY315667.1

MSPECB11

Trichosporonalles sp

Basidiomycota

Tremellales

EF060847.1

ODPECB31

Uncultured Basidiomycota

Basidiomycota

ND

EU490014.1

ODPECB39

Uncultured Cryptococcus

Basidiomycota

Tremellales

FJ816723.1

MSPECB13

Uncultured fungus

ND

ND

GU366719.1

MSPECB23

Uncultured Glomeromycota

Glomeromycota

ND

GU998151.1

OTPECB22

Uncultured Ascomycota

Ascomycota

ND

GQ240932.1

TSPECB19

Uncultured Hypocreales

Ascomycota

Hypocreales

GU056005.1

ODPECB32

Uncultured Scutellospora

Glomeromycota

Diversisporales

AM114018.1

OTPECB44

Uncultured Mortierellales

Zygomycota

Mortierellales

FN689674.1

ND, não determinado
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Figura 10 - Frequência (%) dos filos do dominio Fungi no solo sob a copa de diferentes
espécies arbóreas. OD – Ocotea dispersa, OT – Ocotea teleiandra, MS –
Mollinedia schottiana e TS – Tabebuia serratifolia
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Sequências representando fungos pertencentes ao filo Basidiomycota foram
detectadas em maioria nas quatro bibliotecas analisadas (67% em MS, 59% em OT,
66% em TS e 57% em OD). Os representantes mais abundantes desse filo foram
Cryptococcus podzolicus e Trichosporon sporotrichoides. Essa alta incidência de fungos
desse filo também foi observada por Bueé e colaboradores (2009) ao avaliarem a
diversidade de fungos em solos de diferentes florestas na França. O’Brien e
colaboradores (2005), estudando comunidades de fungos do solo de florestas
temperadas através de clonagem da região ITS e SSU rRNA, observaram também uma
alta incidência de sequências de fungos pertencentes ao Filo Basidiomycota da ordem
Tremellales. Esse grupo de fungos também já foi relatado predominando em solos de
tundra no Ártico (WALLENSTEIN et al., 2007).
Cryptococcus podzolicus é uma espécie de levedura que ocorre comumente na
superfície de raízes e na rizosfera (BUÉE et al., 2009; HONG et al., 2006). Essa
espécie também já foi encontrada em abundância em solos orgânicos de floresta e em
serapilheira (GOLUBTSOVA et al., 2006).

Espécies de Trichosporon sp.

foram

relatadas em solos agrícolas (SLÁVIKOVÁ; VADKERTIOVÁ, 2003), em solos de
florestas tropicais (CURLEVSKI et al., 2010a) e de regiões temperadas (WUCZKOWSKI
et al., 2003)

Outro grupo importante identificado foi o Filo Zygomycota, especialmente a
ordem Mortierellales, gênero Mortierella, presente em todas as bibliotecas (Tabela 9).
Esse gênero é considerado muito comum em solos tropicais e temperados e já foi
reportado na rizosfera de Araucaria bidwillii em solos da Austrália (DE BELLIS et al.,
2007; SATISH et al., 2007; BUÉE et al., 2009; CURLEVSKI et al., 2010a, 2010b).
Fungos dessa ordem foram considerados fortes competidores primários ou secundários
na colonização de substratos ricos em carboidratos e podem contribuir para a
solubilização do fósforo não-lábil nos solos (OSORIO e HABTE, 2001; KWASNA et
al.,2006; CURLEVSKI et al., 2010a).
Curlevski e colaboradores (2010a), estudando as comunidades fúngicas no solo
de uma floresta tropical nativa australiana e de monocultoras adjacentes de Araucaria
bidwillii, A. cunninghamii e Agathis robusta através de T-RFLP, biblioteca de clones e
análises de sequências, também observaram representantes do Filo Zygomycota e da
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ordem Mortierellales. Neste mesmo trabalho, observaram também representantes de
outros Filos, exceto Glomeromycota. Mas, ao contrário dos nossos resultados, o filo
detectado com maior frequência foi Ascomycota. Apesar de serem estudos realizados
em solos de florestas tropicais, essa diferença na composição da comunidade fúngica
provavelmente se deve a diferenças nas condições edáficas e na composição da flora
nos diferentes locais. Satish e colaboradores (2007) ao analisarem a diversidade de
fungos no solo, através de métodos dependentes de cultivo, em duas estações úmidas
consecutivas em florestas de Mudumalai no sul da Índia, também observaram
representantes de Mortierella nas amostras.
Representantes do filo Ascomycota são muito comuns em solos de clima tropical
e temperado, até mesmo em solos da região Antártica (ARENZ et al., 2006; BASTIAS et
al., 2006; SATISH et al., 2007; BUÉE et al., 2009). Curlevski e colaboradores (2010b)
verificaram que na rizosfera de A. bidwilli a maioria das sequências, apresentando
similaridade com sequências em bancos de dados, correspondiam a representantes do
filo Ascomycota.
Alguns representantes do filo Chytridiomycota também foram encontrados em
nossos estudos. Em um estudo feito em solos, água e serapilheira em um fragmento de
Mata Atlântica na região de Cubatão, litoral sul do estado de São Paulo, através de
técnicas de cultivo, foi observado um grande número de fungos pertencentes a esse
filo, além de representantes do filo Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota e
Basidiomycota (SHOENLEIN-CRUSIUS et al., 2006). Chytridiomicetos são fungos
saprófitas, encontrados em água e solo, podem estar associados à decomposição da
matéria orgânica do solo, pois são capazes de crescer em substratos ricos em celulose
e outros tipos de carboidratos (PIRES-ZOTTARELLI; GOMES, 2007; GLEANSON et al.,
2010)
As sequências de clones da região ITS do rDNA consideradas válidas foram
agrupadas em unidades taxonômicas operacionais, considerando-se dissimilaridade de
3% para a definição de UTO, utilizando-se o programa DOTUR. A riqueza de UTOs foi
estimada utilizando-se estimadores não-paramétricos (CHAO 1) e índices de
diversidade (SHANNON e SIMPSON) calculados. Foram definidas 76 UTOs para a
biblioteca de OD, 52 UTOs para OT, enquanto que para as bibliotecas de TS e MS
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foram definidas 45 e 39 UTOs, respectivamente. Das UTOs obtidas, 48, 38, 35 e 43
foram consideradas UTOs únicas no solo sob a copa das respectivas espécies
arbóreas. Entre as espécies OD e OT foram encontradas apenas 13 UTOs comuns,
entre OD e TS, 11 UTOs comuns, entre OD e MS, apenas 10, entre OT e TS, 11, OT e
MS, 13 e entre TS e MS foram encontradas apenas 8 UTOs comuns (Figura 13).
A estimativa de riqueza de UTOs entre as amostras foi significativamente
diferente. Com base no índice de Shannon, o solo sob a copa de Ocotea dispersa
apresentou maior diversidade do que os demais solos (Tabela 11). Pode-se observar a
mesma relação utilizando-se a recíproca do índice de Simpson (Tabela 11). As de
curvas de rarefação também mostram que o solo sob a copa de OD possui maior
diversidade de fungos, se comparado aos demais solos (Figura 12).
Os dados também mostraram que na comparação múltipla entre as bibliotecas
de clones, as comunidades de fungos do solo coletado sob as quatro diferentes
espécies arbóreas foram significativamente diferentes, utilizando-se LIBSHUFF (P <
0,01) (Tabela 12).
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Figura 11 - Curva de rarefação indicando o número estimado de UTOs em bibliotecas de clones
da região rDNA ITS de fungos nos solos coletados sob a copa das espécies
arbóreas OD (Ocotea dispersa), OT (Ocotea teleiandra), MS (Mollinedia schottiana)
e TS (Tabebuia serratifolia)

Figura 12 - Diagrama de Venn com a distribuição do número de UTOs do domínio Fungi dos solos
coletados sob a copa de OD (Ocotea dispersa), OT (Ocotea teleiandra), MS (Mollinedia
schottiana) e TS (Tabebuia serratifolia)
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Tabela 11 - Estimativa de riqueza de UTOs, índice de diversidade e cobertura de amostragem calculados a partir da análise de sequências de clones da região rDNA ITS de
amostras de solo coletadas sob a copa de diferentes espécies arbóreas (OD, OT, TS, MS)
Estimativa de riqueza de UTOs
Comunidade

a

NS

Índice de Diversidade

b

e

NU

ECA
c

ACE
Chao1
Shannon
D = 0,03
OD
118 76
236,4 (157,7; 390,6)
279,1 (163,9; 545,0)
4,125(4,001; 4,250)
OT
118 52
207,4 (112,8; 449,0)
188,9 (101,1; 434,0)
3,238 (2,985; 3,492)
MS
93
39
114,0 (67,0; 239,6)
101,5 (59,7; 228,1)
3,088 (2,844; 3,332)
TS
95
45
150,0 (85,2; 319,4)
135,0 (76,0; 306,4)
3,430 (3,247; 3,613)
Para a definição de UTOs utilizou-se D = 0,03.
a
Número de sequências.
b
Número de UTOs determinado pelo DOTUR.
c
Estimador de máxima semelhança.
d
Recíproco do índice de Simpson (estimador de máxima semelhança).
e
Estimativa de cobertura de amostragem. Valores entre parênteses representam o intervalo com 95% de confiança

d

1/D

48,35 (63,1; 39,22)
10,09 (27,89; 6,15)
11,04 (26,89; 6,95)
21,13 (31,88; 15,80)

0,517
0,686
0,731
0.684

Tabela 12 - Valores de p calculado nas comparações múltiplas entre as bibliotecas de clones da regiao rDNA ITS das comunidades de fungos de amostras de solo coletadas
sob a copa de diferentes espécies arbóreas (OD, OT, TS, MS)

Homólogo
OT
OD
MS
TS

Heterólogo
OT
OD
0,0000
0,415
0,0436
0,0613
0,0209
0,0001

MS
0,0000
0,0369
0,0000

TS
0,0000
0,0002
0,000
-

Valores mínimos para diferença significativa: 0,0008 e 0,0043
para 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.
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6 CONCLUSÕES
 A estrutura da comunidade fúngica no solo sob a copa de árvores,
avaliada por PCR-DGGE, apresentou relação com as espécies
arbóreas e a pluviosidade local.
 A fração ácido húmico (AH) apresentou maior relação com os
solos coletados na época de baixa pluviosidade e foi mais
abundante em solos coletados sob a copa da espécie Ocotea
dispersa.
 Fungos do filo Basidiomycota foram os mais predominantes
nesses solos sendo as espécies Cryptococcus podzolicus e
Trichosporon sporotrichoides os mais abundantes. O segundo filo
mais abundante foi o Zygomycota (ordem Mortierellales, gênero
Mortierella), o qual é muito comum nos solos em geral, são
colonizadores de substratos ricos em carboidratos e podem
contribuir para a solubilização do fósforo não-lábil nos solos
 Os solos coletados sob a copa da espécie arbórea Ocotea
dispersa foram os que apresentaram o maior teor de matéria
orgânica, maior teor de nitrogênio, maior porcentagem de carbono
e maior teor de cálcio. Esses solos também apresentaram maior
diversidade de fungos, com base no sequenciamento de clones
da região ITS do rDNA
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