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RESUMO 

 

ORTIZ VERA, M. P. Caracterização da comunidade fúngica do sedimento e da 

água do Rio Tietê. 2015. 89 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Fungos aquáticos constituem o maior grupo microbiano decompositor de substâncias 

orgânicas e em ecossistemas aquáticos desempenham um papel fundamental no 

processo de autodepuração do ambiente. O Brasil é tido como um dos países com a 

maior biodiversidade, porém, quando comparado ao microbioma de animais, plantas e 

solos, existem poucos estudos sobre a diversidade microbiana em ambientes aquáticos. 

O Rio Tietê desempenha um papel estratégico do ponto de vista ambiental, passando 

por áreas de preservação, de agropecuária e áreas intensamente urbanizadas e 

industrializadas. Nestas áreas de intensa atuação humana, o rio sofre um grande impacto 

decorrente dos efluentes lançados em seu corpo de água. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi de caracterizar a diversidade de fungos da água e do sedimento da Bacia do 

Rio Tietê por meio de técnicas dependentes e independentes de cultivo e verificar o 

impacto dos níveis de poluentes sobre esta comunidade. Para tanto, a diversidade 

fúngica foi avaliada por meio de T-RFLP de 30 locais (Rio Tietê e afluentes) entre 

Agosto e Novembro de 2013, e Fevereiro à Abril de 2014 para diversidade da água e 10 

locais entre agosto a outubro de 2013 e julho a setembro de 2014 para diversidade no 

sedimento. Para amostras de água, foram observados 451 e 442 fragmentos terminais de 

restrição (TRFs – Terminal Restriction Fragments) na primeira e na segunda coleta, 

respectivamente. Para o sedimento, foram observados e 349 e 354 TRFs para a primeira 

e segunda coleta, respectivamente. As análises demonstraram uma maior especificidade 

e diversidade em amostras de qualidade boa e ótima tanto na água como no sedimento. 

As análises de Redundância (RDA) demonstraram o agrupamento das amostras de 

acordo com o índice de qualidade de água, sendo os parâmetros de pH, temperatura, 

nitrato e D.O. os mais significativos para a estruturação das comunidades da água; e 

cádmio, níquel e zinco para o sedimento. Por meio de isolamento foi observado que a 

comunidade fúngica cultivável é predominantemente Ascomycota (94%) tanto no corpo 

de água como no sedimento do Rio Tietê. Os resultados demonstraram que existe 

correlação entre os parâmetros ambientais avaliados e a estruturação da comunidade, 

confirmando que a alteração da qualidade da água modifica de forma significativa a 

diversidade microbiana do Rio Tietê e de seus afluentes. 

 

Palavras-chave: Ecologia microbiana. Diversidade fúngica. Qualidade do corpo 

d`água. Ambientes aquíferos.   



ABSTRACT 

ORTIZ VERA, M. P. Characterization of fungal community from Tietê River 

sediment and water, 2015. 89 p. Masters thesis (Microbiology) – Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Aquatic fungi are the most decomposer microbial group of organic substances, 

representing a diverse phylogenetically group in aquatic ecosystems, developing a key 

role in nutrient cycling, energy flow and biological equilibrium, contributing to the 

aquatic environment depuration process. Brazil is considered one of the countries with 

the highest biodiversity, hence, few studies exist about microbial diversity in aquatic 

environments and the damage and consequences of pollution on diversity and operation 

of fungal species in those ecosystems. Since it plays a strategic role from an 

environmental point of view, the Tiete River was studied in order to characterize the 

diversity of water fungi and the sediment of the river basin through independent and 

dependent culture techniques and correlate them to environmental variables . Therefore, 

the fungal diversity was evaluated in 30 points of water during two periods between 

August and November of 2013, and February to April of 2014 and 10 sediment points, 

performing the first collection from August to October of 2013 and the second one from 

July to September of 2014. 451 and 442  restriction terminal fragments (TRFs - 

Terminal Restriction Fragments) were obtained for the first and second collection of 

water respectively, and 349 and 354 TRFs for the first and second sediment collection . 

Analysis showed greater specificity and diversity on excellent and good quality samples 

in both water and sediment. The redundancy analyses (RDA) showed the grouping of 

samples according to water quality index, being the pH, temperature, nitrate and DO the 

most significant parameters for the structuring of water communities; and cadmium, 

nickel and zinc the most significant for the structuring of sediment communities. It was 

observed that the cultivable fungal community is predominantly Ascomycota (94%) in 

both water and sediment. The results showed a correlation of such parameters in 

community structure and confirming that the change of these parameters may modify 

the structure of the fungal community in Tiete River waterbody. 

 

Keywords: Microbial ecology. Fungal diversity. Waterbody quality. Aquifers 

environments. 

 

 



 INTRODUÇÃO  

A presença de diversos seres vivos está ligada à atividade metabólica proveniente 

dos micro-organismos (LOVELOCK, 1988; STOLZ et al., 1989; TRÜPER, 1992). Estes 

micro-organismos são fundamentais para a manutenção dos ecossistemas, atuando 

principalmente em processos como a ciclagem de carbono, a fixação biológica do nitrogênio, 

desnitrificação, produção de metano, redução de sulfato, transformação de metais e de 

diferentes moléculas (AZEVEDO, 1998; HAINES et al., 2002). Além disso, os micro-

organismos participam de inúmeros processos complexos, dentre eles, a fotossíntese, ciclos 

biogeoquímicos, conservação da fertilidade e estrutura de solos (STOLZ et al., 1989; 

TRÜPER, 1992).  

A comunidade microbiana de ambientes dulcícolas representa um conjunto funcional 

diverso composto por bactérias, fungos e arqueias, os quais são responsáveis por processos 

chaves para toda a atividade e manutenção do ecossistema aquático. Estes micro-organismos 

são vitais para o funcionamento deste ambiente, e mudanças drásticas em sua estrutura ou 

composição podem resultar em alterações inesperadas no fluxo de nutrientes e na saúde 

biótica no ecossistema (BUCCI et al., 2014). A atividade humana tem impacto importante na 

diversidade microbiana do ambiente, bem como seu funcionamento. Isto consequentemente 

pode resultar na extinção de espécies capazes de promover a manutenção e equilíbrio destes 

ambientes (AZEVEDO, 1998; BRITO et al., 2015). Dessa forma, o descarte de efluentes não 

tratados podem contribuir para a rápida alteração desses ecossistemas. Adicionalmente, pode 

ocorrer um acúmulo de metais pesados no ambiente, prejudicando a qualidade das águas e 

atividades dependentes do seu uso, como doméstica, agrícola e a atividade industrial 

(MOHANTY et al., 2000).  

O rio Tietê nasce na Serra do Mar, em uma área preservada de Mata Atlântica no 

município de Salesópolis, SP, porém, apesar de sua proximidade com o Oceano Atlântico, flui 

para o interior do estado de São Paulo, percorrendo 1.150 km até desaguar no rio Paraná. É 

importante salientar que a Mata Atlântica é internacionalmente reconhecida como um dos 

cinco mais importantes hotspots, os quais correspondem às áreas mais ricas em 

biodiversidade e mais ameaçadas em todo o mundo (MYERS et al., 2000). Em seu trajeto 

original, o rio Tietê cruzava florestas latifoliadas tropicais semidecíduas, matas ciliares e 

várzeas, além de trechos de cerrados e cerradões. Entretanto, devido ao crescimento da 

população e consequente ocupação do solo, essas áreas naturais foram sendo reduzidas, tendo, 

as formações vegetais primitivas, sido substituídas por pastagens e culturas de interesse 



agropecuário. Neste contexto, o Rio Tietê desempenha papel estratégico do ponto de vista 

ambiental, visto que grande parte do seu território está inserido em área de mananciais.  

Os remanescentes na bacia hidrográfica do Alto Tietê são importantes para a 

manutenção dos mananciais existentes, porém, essa região apresenta um grande avanço das 

áreas industriais e urbanas, sendo que as ações antrópicas são as principais causas de perda de 

biodiversidade (CONNOR et al., 2002; RICKMAN; CONNOR, 2003; WOJCIK et al., 2002).  

Inúmeros estudos têm sido desenvolvidos para avaliar a diversidade microbiana de 

solos e em associação com plantas de importância agrícola e/ou ambiental. Entretanto, 

ambientes aquáticos (água e sedimento) têm sido negligenciados no Brasil, resultando na 

ausência de conhecimento deste ambiente, bem como a possibilidade de exploração da 

diversidade de bactérias e fungos. Aliado a esta pouca atenção, corpos d’água doce tem 

recebido grande quantidade de detritos provenientes de atividades humanas, levando a 

alterações nas condições físico-químicas e biológicas, mesmo antes que a sua diversidade 

biológica tenha sido descrita. Neste contexto, tem sido observado que a fauna e flora de rios 

que sofrem forte ação antropogênica têm sido estudadas, e em alguns casos, espécies vegetais 

e animais não sobrevivem às condições impostas pelo homem a estes rios e lagoas. 

Entretanto, a forma como a comunidade microbiana responde a estas alterações é pouco 

estudada. Assim, por se tratar de um ambiente pouco estudado, é possível sugerir que espécies 

microbianas com grande potencial biotecnológico podem ter sido negligenciadas, sendo em 

alguns casos extintas antes mesmo de serem conhecidas e/ou o seu potencial biotecnológico 

explorado. 



CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos com base na análise de T-RFLP e a avalição dos índices de 

qualidade da água e do sedimento permitiram concluir que, a estruturação da comunidade 

fúngica do Rio Tietê é dependente dos fatores físico-químicos, sendo a temperatura, 

condutividade, nitrato e D.O. os mais importantes.  

Adicionalmente foi possível concluir que a heterogeneidade dos resultados de TRFs 

core demostra o potencial deste ambiente apresentar novos táxons de fungos de interesse 

biotecnológico. Entretanto, a especificidade de alguns grupos a ambientes de qualidade ótima 

e boa, demonstra que estes grupos podem ser afetados pelos poluentes presentes no rio, 

ocasionando a sua perda e consequentemente a riqueza de fungos deste ambiente.  

O gênero Davidiella é o grupo cultivável dominante nas águas e sedimentos da Bacia do 

Rio Tietê. Entretanto o número de isolados identificados não permite definir se este grupo é 

afetado pelos níveis de poluentes. 
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