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RESUMO
Os fungos tem o importante papel de decompositores de matéria orgânica em diferentes substratos como solo, húmus e
madeira. Também são importantes na alimentação, sendo uma fonte nutricional rica em aminoácidos, proteínas, fibras e
minerais e ao mesmo tempo possui baixo teor de lipídeos e calorias. A Ordem  Agaricales, também conhecida como
cogumelos e chapéus de sapo, possui cerca de 300 gêneros e cerca de 5.000 espécies conhecidas em todo mundo por
serem utilizados como antitumorais, antibiótico, antimicrobiano, hipotensivo e coadjuvantes ao tratamento de neoplasias
malignas pelo seu alto valor nutricional. Como metodologia, a coleta seguiu o percurso de trilhas existentes dentro da
mata e nos locais comuns de passeio. Como critério, os espécimes coletados para identificação, foram necessários
apresentar  um número  superior  a  cinco  basidiomas  por  agregação.  Ainda  no  campo  foram registrados  fotos  dos
espécimes, e coletadas informações sobre o substrato de crescimento e outras informações pertinentes que podem ser
perdidas durante o transporte. Os espécimes coletados foram condicionados em saco de papel ou frascos separados
para  evitar  contaminação  cruzada  de  esporos  e  evitar  danos  ao  basidioma.  Este  estudo  realizou  a  identificação
molecular destes fungos que estão presentes em um fragmento de Floresta Atlântica, localizado na região urbana da
cidade de Maringá-PR e, através da bioinformática, foram confirmadas as espécies já identificadas. Além da identificação
e registro das novas espécies nas bases de dados online GenBank, MycoBank e IndexFungorum, foram realizados o
alinhamento das sequencias e análise filogenética através dos programas BLAST e MEGA de classificação filogenética
para auxiliar futuros estudos.
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1 INTRODUÇÃO

A diversidade de fungos no Planeta Terra é muito grande, estimando-se que o número de
espécies esteja em torno de 1,5 milhão. Os fungos tem o importante papel de decompositores de
matéria  orgânica  em diferentes  substratos  como solo,  húmus  e  madeira  (ROTHER;  SILVEIRA,
2008). Segundo Karstedt & Sturmer (2008), são também simbiontes em sistemas florestais e no
ecossistema, devido a sua biodiversidade, auxiliam no manejo de florestas. 

Os  fungos  apresentam grande importância  na  alimentação,  pois  possuem representantes
comestíveis,  sendo uma fonte nutricional rica em aminoácidos, proteínas, fibras e minerais e ao
mesmo tempo possui baixo teor de lipídeos e calorias (SOUZA; AGUIAR, 2004; REIS; ROCHA,
2015).

Comumente os fungos são conhecidos como cogumelos e chapéus de sapo e estão incluídos
na Ordem  Agaricales,  sendo uma das mais numerosas e importantes estudadas devido as suas
propriedades  farmacológicas  e  suas  características  organolépticas,  além  de  possuir  espécies
envolvidas  em processos  biotecnológicos  utilizados  nas  práticas  medicinais.  (SOUZA;  AGUIAR,
2004; ALBUQUERQUE et. al. 2010).

Segundo  Souza  e  Aguiar  (2004),  a  Ordem  Agaricales compreende  300  gêneros  e
aproximadamente 5.000 espécies em termos mundiais, já no Brasil são mencionadas 136 gêneros e
1011 espécies. Estes cogumelos possuem uma fase temporária em seu ciclo de vida destes fungos,
sendo  a  estrutura  onde  ocorre  a  reprodução  sexuada,  também  conhecido  como  corpo  de
frutificação, carpóforo ou basidiocarpo, agora conhecido como basidioma. Logo após a dispersão
dos basidiósporos, os basidiomas acabam apodrecendo ou são devorados por insetos, enquanto os

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



organismos em si são formados pelo micélio vegetativo, o qual coloniza e explora o substrato.
O uso dos cogumelos vem crescendo significativamente devido seus efeitos antitumorais,

anticarcinogênicos,  hipotensivos,  anti-inflamatório  e como tratamento  coadjuvante em neoplasias
malignas (FORTES; NOVAES, 2006).

De  acordo  com Novaes  (2007),  no  tratamento  do  câncer,  os  cogumelos  se  mostram de
grande  importância,  pois  são  altamente  nutritivos  sendo  ricos  em  fósforo,  sódio  e  potássio,
prevenindo a desnutrição devido às complicações e aos efeitos colaterais como a diarreia, vômitos e
anorexia.  Isso  acaba  diminuindo  a  absorção  dos  nutrientes  e  torna  o  paciente  cada  vez  mais
susceptível às infecções (REIS; ROCHA, 2015). 

Ainda segundo Reis & Rocha (2015), o sistema imune, através do consumo dos cogumelos,
atuam  sobre  a  resposta  celular  e  humoral  através  do  reconhecimento  ao  antígeno  e  podem
desencadear a proliferação clonal de células T e B respondendo de forma efetora neutralizando o
antígeno.

No estudo de Novaes (2007), a melhoria da imunomodulação e redução do crescimento dos
tumores,  tanto por efeito  citostático nas células cancerosas como na inibição da vascularização
tumoral, são um dos mecanismos de ação proposto como efeito favorável à utilização dos fungos da
Ordem Agaricales.

 Estes fungos também possuem um efeito antimicrobiano, que tem como finalidade amenizar
a disseminação de bactérias multirresistentes quando associados aos antibióticos convencionais
(REIS; ROCHA, 2015).

Considerando  a  importância  destes  fungos  tanto  na  parte  ecológica  como  na  parte  de
biotecnologia, este estudo teve como objetivo analisar estes fungos a nível molecular, auxiliando e
facilitando os avanços em futuras pesquisar com a Ordem Agaricales. Estes fungos foram coletados
em um fragmento de Mata Atlântica na zona urbana da Cidade de Maringá, no estado do Paraná.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A coleta seguiu o percurso de trilhas existentes dentro da mata e nos locais  comuns de
passeio.  Ao  encontrar  os  espécimes,  foram coletados  para  identificação  somente  os  casos  de
existência de um número superior a cinco basidiomas por agregação. 

Os espécimes coletados foram condicionados em saco de papel ou frascos separadamente
para evitar contaminação cruzada de esporos e evitar danos ao basidioma.

Foi realizada a extração de DNA genômico do basidioma (cogumelo) utilizando a metodologia
de extração alcalina descrita por Hosaka e Uno (2011). Para estimar a concentração da amostra de
DNA  genômico  realizou-se  a  corrida  eletroforética  em  gel  de  agarose  a  1,0.  Utilizou-se  como
marcadores moleculares as regiões ITS1 – 5,8S e ITS2 do DNA ribossomal (rDNA), (White et al.,
1990). Os marcadores moleculares serão amplificados via reação em cadeia da polimerase (PCR)
utilizando  os  primers  ITS1  (5’-TCCGTAGGTGAACCTTGCGG-3’)  e  ITS4  (5’-
TCCTCCGCTTATTGATATGC-3’). Os fragmentos obtidos após amplificação foram analisados por
eletroforese em gel de agarose a 1%. Após a purificação os produtos da amplificação das regiões
ITS1 – 5,8S e ITS2 do rDNA foram quantificados em gel  de agarose a  1%.  Em seguida cada
amostra  foi  sequenciada  pela  técnica  de  PCR  e  os  resultados  obtidos  editados  utilizando
ferramentas de bioinformática. 

Após a edição do sequenciamento as sequências nucleotídicas correspondentes as regiões
ITS1 – 5,8S e ITS2 do rDNA foram comparadas a aquelas depositadas no banco de dados NCBI
(National  Center  for  Biotechnology  Information  Website),  utilizando  o  programa  BLAST  para
pesquisa das espécies. A confirmação da espécie foi determinada baseando-se no melhor valor de
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similaridade dado pelo alinhamento de sequencias nucleotídicas comparadas utilizando o programa
Mega (versão 5.1).

2.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas
pelo teste de Tukey (p>0,05) utilizando o programa SISVAR versão 7.0. Também se realizou a
correlação de Pearson para correlacionar os efeitos biológicos testados a composição química dos
cogumelos. Para definição de melhor similaridade no alinhamento de sequências nucleotídicas para
identificação molecular de cogumelos foi utilizada a análise de Bootstrap realizado pelo programa
Mega (versão 5.1).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa contou com o total de 11 amostras coletadas no local de estudo. Das amostras
coletadas o DNA genômico foi extraído e quantificado em gel de agarose a 1% corado com brometo
de etídeo (Figura 1).  

Figura 1: Gel de eletrorose de amostras de fungos coletados no Parque do Ingá. Canaleta 1: Ladder 1kb, 2:
Amostra 5 sem diluição, 3: Amostra 5 diluição a 1:10, 4: Amostra 5 diluída a 1:50, 5: Amostra 5 diluída a
1:100, 6: Ladder, 7: Amostra 6 sem diluição, 8: Amostra 6 diluída a 1:10, 9: Amostra 6 diluída 1:50, 10:

Amostra 6 diluída a 1:100.
            

Em seguida as amostras passaram pela etapa de padronização e otimização da reação em
cadeia  da  polimerase,  sendo  neste  momento  testado  as  concentrações  ideais  de  cloreto  de
magnésio (MgCl2) que se trata do cofator da enzima Taq-polimerase utilizada nesta reação. A etapa
de  padronização  e  otimização  da  reação  de  PCR  se  trata  de  uma  etapa  fundamental  para
estabelecer as concentrações ótimas da reação enzimática (WHITE, 1990; PENHA et al., 2013).

Na  reação  de  PCR  foi  amplificada  a  região  do  espaçador  transcrito  interno  –  ITS  do
ribossomo (rDNA) que se trata de uma região altamente conservada durante a evolução. Esta região
do DNA é altamente varável e por isso usualmente utilizada para sequenciamento em fungos, pois
pode  via  análise  de  bioinformática  ser  utilizada  para  documentação,  classificação  e  análise
filogenética (YAP, et al. 2014), (Figura 2).
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Figura 2: Padronização e otimização da reação em cadeia da polimerase. Gel em agarose a 2,5% corado
com brometo de etídio apresentando a padronização e otimização da PCR. Amplicons gerados com os

primers ITS1-ITS2. Canaleta 1: Ladder. 2: DNA Lambda. Amostra 1: canaleta 3 com Magnésio e sem diluição,
4: amostra 1 com Magnésio e diluída a 1:10, 5: amostra 1 com Magnésio e diluída a 1:50, 6: amostra 1 com

Magnésio e diluída a 1:100. Amostra 1 canaleta 7: sem Magnésio e sem diluição, 8: amostra 1 sem Magnésio
e diluída a 1:10, 9: amostra 1 sem Magnésio e diluída a 1:50. Canaleta 10: Ladder.

Posteriormente,  estas  amostras  serão  analisadas  por  ferramentas  de  Bioinformática  para
confirmar a identificação e classificação filogenética de cada espécie encontrada neste estudo. A
identificação  das  espécies  estudas  serão  cadastradas  nas  bases  de  dados  online GenBank,
MycoBank  e  IndexFungorum  para  auxiliar  em  estudo  posteriores  que  poderão  contribuir  com
informações sobre a micota da Floresta Atlântica. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo concluiu-se que a identificação dos fungos Agaricales presentes em um
fragmento de Mata Atlântica, localizado na região urbana e central da cidade de Maringá, no estado
do Paraná, auxiliará futuras pesquisas, já que a família  Agaricales é uma fonte nutricional rica em
aminoácidos,  proteínas,  fibras  e  minerais.  Além  disso,  estes  fungos  também  possuem  efeitos
antitumorais, anticarcinogênicos, hipotensivos, anti-inflamatório e como tratamento coadjuvante em
neoplasias malignas.

Esta  identificação  facilitará  os  futuros  estudos  nesta  região,  pois  a  matéria  prima  aqui
encontrada pode baratear muito o custo de pesquisas na região, incentivando assim o seu cultivo e
consumo.
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