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b) Qualificação do Principal Problema a ser abordado
- Apresentar a Revisão Bibliográfica e Estado da Arte
- 2,5 páginas
As coleções biológicas constituem importante repositórios de microrganismos que
possuem um papel chave na manutenção dos ecossistemas. Para compreendermos a
importância de uma coleção biológica de FMAs, devemos considerar a função que esses
organismos possuem nos ecossistemas. Os FMAs formam uma simbiose mutualística
com espécies nativas e de importância agrícola e florestal, melhorando a absorção de
nutrientes pelas plantas, principalmente o fósforo, reduzindo assim o uso de fertilizantes
e provendo maior resistência a doenças e aumento nas relações hídricas da planta
(Smith & Read, 2008). Estes fungos alteram a produtividade e a competitividade de
plantas e a presença deles em solos tem sido relacionada a aumentos de produtividade e
diversificação das comunidades vegetais terrestres (Van der Heijden et al., 1998). Há
anos, tem sido comprovado que a inoculação de estirpes selecionadas de FMAs pode
proporcionar ganhos de produção consideráveis em condições controladas e de campo
(Sieverding, 1991). O impacto econômico do uso de inoculante micorrízico a base de
FMAs na diminuição do uso de fertilizantes, podemos utilizar como modelo a cultura
do café. Saggin-Júnior & Siqueira (1996) estimaram que com adubação fosfatada, a

b) Qualificação do Principal Problema a ser abordado
- Deixar claro, textualmente, o(s) problema(s) a ser(em) abordado(s)
Um dos problemas que permanece sem resposta é se a eficiência do
inóculo micorrízico produzido em sistemas in vitro quando comparado a sistemas em
vaso. Para inoculantes bacterianos, sabe-se que a formulação afeta a eficiência do
mesmo, resultando em diferentes efeitos de crescimento e produtividade vegetal
(Jendiroba e Câmara, 1994; Zilli et al., 2010). É possível que o mesmo aconteça no uso
de inóculo de FMAs, porém ainda não existe nenhum estudo comparativo entre estes
dois sistemas sobre o crescimento e nutrição vegetal. Este problema deve ser
estudado para que
Um segundo problema a ser abordado é a avaliação da diversidade estrutural e
funcional de isolados de FMAs e sua relação com prestação de serviços no solo em
modelos de ecossistemas terrestres (Terrestrial Model Ecosystems – TMEs). Esta é uma
abordagem inédita na pesquisa com micorriza no Brasil e servirá para avaliar o
comportamento de isolados fúngicos sob condições que simulem as naturais.
Finalmente, um terceiro problema a ser abordado neste projeto é elucidar
diferenças funcionais em termos de eficiência em promover crescimento e nutrição
vegetal entre diferentes isolados geográficos de FMAs pertencentes a mesma espécie e
fazer a caracterização molecular destes isolados fúngicos. Estudos da variação inter e
intra-específica nos FMAs em relação aos efeitos no crescimento da planta têm sido
realizados com FMAs originados de países temperados (Avio et al., 2006; Munkvold et

c) Objetivos e Metas a serem alcançados
- Separar Objetivo Geral dos Especificos
- Metas colocadas como objetivos quantificáveis
Objetivos e Metas a serem alcançados
Objetivo Geral
Avaliar a diversidade funcional e molecular de isolados de fungos
micorrízicos arbusculares (FMAs) pertencentes a Coleção Internacional de Cultura
de Glomeromycota.
Objetivos Específicos
1) Comparar o potencial de inóculo e a morfologia de esporos de FMAs entre o
sistema in vitro e o sistema de cultura em vaso;
2) Avaliar a eficiência de isolados de FMAs produzidos in vitro e em vaso sobre o
crescimento e nutrição vegetal;
3) Avaliar as relações entre a diversidade morfológica e funcional e a prestação de
serviço de isolados de FMAs utilizando Modelos de Ecossistemas Terrestres
(TMEs);
4) Determinar a diversidade molecular de algumas espécies de fungos micorrízicos
arbusculares originados de diferentes localidades geográficas no Brasil;
5) Analisar a variabilidade inter- e intra-específica na eficiência em promover o
crescimento e nutrição vegetal de isolados de FMAs.

c) Objetivos e Metas a serem alcançados
- Separar Objetivo Geral dos Especificos
- Metas colocadas como objetivos quantificáveis

Metas
1) Determinar 01 sistema de cultivo mais indicado para a multiplicação
dos FMAs baseado na análise do potencial de inóculo
2) Comparar a morfologia dos esporos de 04 isolados de FMAs
cultivados in vitro e em vaso.
3) Identificar 01 isolado de FMA eficiente para a inoculação de uma
espécie agrícola e uma espécie florestal;
4) Determinar o potencial ecológico de pelo menos 03 isolados de
FMAs na prestação de serviços no solo nos estudos com TMEs;
5) Fazer a caracterização molecular de isolados pertencentes a 05
espécies de FMAs da CICG.
6) Testar a eficiência de isolados geográficos de 03 espécies de FMAs
em três espécies vegetais.

d) Indicadores de Acompanhamento
- Item novo que apareceu na estrutura da proposta no Edital 001/16
- Qual a diferença entre META e INDICADOR?
R: A diferença entre meta e indicador é que o
INDICADOR é o termômetro (como se vai mensurar), e a
META é o nível que se quer chegar em indicadores
Exemplo:
Na área de gestão organizacional, podemos ter:
a) INDICADOR: nível de absenteísmo dos funcionários.
META: reduzir de 5% para 2%
b) INDICADOR: roupas produzidas no mês
META: aumentar de 20.000 camisas/mês para 25.000 camisas/mês

Obrigado Gerson Tontini e Adilson Pinheiro !!!

e) Metodologia a ser empregada
- Deixar claro quais as metodologias que serão usadas para cumprir
os objetivos específicos
- Separar em sub-itens

- Cuidar para não ser muito superficial (por exemplo: referenciar apenas
autores para os métodos)
- Não esquecer de como serão feitas as análises estatísticas (quando
se aplica).

- Formato e o que incluir vai depender de cada área.

f) Principais contribuições científicas, tecnológicas OU de
inovação da proposta
- Lembrar que uma proposta não precisa ter necessariamente contribuição
Científica, Tecnológica E de inovação.
- Contribuição sócio-econômica pode ser apresentada aqui.
As contribuições científicas e tecnológicas desta proposta são diversas. Comparações
entre culturas de vaso e culturas in vitro são importantes porque alguns fungos já são
cultivados in vitro e utilizados como inoculante em experimentos de caráter básico e
aplicado. Entretanto, nada se conhece sobre a estabilidade da eficiência destes isolados de
acordo com a forma que eles forma multiplicados. Este aspecto possui implicações
importantes para empresas no processo de recomendação de inoculantes perante órgãos
governamentais. Semelhantemente, a elucidação destes aspectos fomentará o
fortalecimento de pesquisas científicas voltadas para o uso de FMAs como tecnologia
alternativa para reduzir o uso de fertilizantes fosfatados em sistemas agrícolas e florestais
brasileiros.

Do ponto de vista de desenvolvimento de inoculante micorrízico, os aspectos funcionais
a serem abordados nesta proposta permitirão detectar isolados fúngicos com diferentes
funções. Assim, na formulação de um inoculante micorrízico multiespecífico, a presença
de diferentes isolados com funcionalidades diferenciadas, mas complementares, é
desejável. Enquanto um isolado pode estar promovendo o desenvolvimento vegetal via
aumento da absorção de nutrientes, outro pode contribuir para melhorar a agregação do
solo. Uma abordagem eclética, com o teste de diferentes

g) Orçamento Detalhado
- Separar CUSTEIO e CAPITAL
- Separar por rubricas dentro de
CUSTEIO (Página 10 do Edital) e de
CAPITAL (Página 11 do Edital).
- Detalhamento significa JUSTIFICAR
o uso do que está sendo orçado

g) Orçamento Detalhado

g) Orçamento Detalhado
Justificativa do Material Solicitado
No material de consumo solicitado, os reagentes serão utilizados para preparo dos meios de
cultura para cultivo in vitro dos FMAs. As vidrarias em geral incluem beckers, provetas, placas
de petri, erlenmayers, entre outros, utilizados na extração dos esporos do solo bem como
lâminas e lamínulas utilizadas para montar os esporos. O filtro para camêra de fluxo é
importante para garantir uma boa assepsia para os trabalhos in vitro. Os tubetes, sementes,
substratos são importantes para multiplicar os isolados fúngicos e estabelecer os experimentos
em casa de vegetação. Os kits serão utilizados nos estudos de TMEs e os primers para a
caracterização molecular dos FMAs previstas no estudo 3.
Os serviços de terceiros incluem análise de solo de rotina e de tecido vegetal que serão feitas
nos experimentos de crescimento vegetal e nos TMEs e pagamento do sequenciamento para a
caracterização molecular dos FMAs.
As passagens incluem recursos para a participação de pelo menos um pesquisador em
Congresso nacional, onde se pretende apresentar os primeiros resultados desta pesquisa.

** Relacionar o material solicitado com os estudos ou experimentos
descritos no Material e Métodos **

h) Cronograma
Lembrar que o prazo
de execução
do projeto é 36 meses
(3 anos)

i) Identificação de todos os participantes do projeto
- Indicar o nome dos participantes, quais suas responsabilidades
e um breve histórico deles.
Coordenador
Sidney Luiz Stürmer – FURB, Blumenau (SC)
1) Responsável pela coordenação geral do projeto, prestação de contas e confecção do relatório final;
2) Responsável pela multiplicação dos isolados de FMAs a serem utilizados no projeto;
3) Responsável pela caracterização molecular dos isolados de FMAs;
4) Responsável pelos estudos de variabilidade intra- e interespecífica na eficiência dos isolados de
FMAs;
O coordenador da presente proposta e curador da CICG, Ph.D. Sidney Luiz Stürmer, tem
trabalhado com taxonomia e biologia de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) desde o início de sua
carreira científica. Na sua graduação, em Ciências Biológicas pela UFSC, trabalhou sob orientação da
Dra. Margarida M. de Mendonça, com análise da diversidade de FMAs em sistemas de dunas, em
pomares de macieiras e em estágios sucessionais da Floresta Atlântica. Após sua graduação, o
pesquisador desenvolveu seu Ph.D. juntamente com o Dr. Joseph B. Morton, curador da International
Culture Collection of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (INVAM – http://invam.cav.wvu.edu), o maior banco
de germoplasma internacional de FMAs, situado em Morgantown, WV, na West Virginia University,
USA. Nesse período, adquiriu o know how necessário para estabelecer, manter e gerenciar um banco
de germoplasma bem como experiência na taxonomia e sistemática desses fungos e seus aspectos
ecológicos e fisiológicos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento vegetal. O pós-doutorado do
pesquisador na UFSC, com projeto aprovado pelo CNPq e sob a orientação da Dra. Margarida M. de
Mendonça, envolveu o estabelecimento e manutenção da coleção de fungos micorrízicos arbusculares
da instituição, que contava com aproximadamente 30 isolados fúngicos. Atualmente, como professor e
pesquisador da Universidade Regional de Blumenau (FURB), o pesquisador faz parte do grupo de
Pesquisas do CNPq “BiosBrasil” e coordena o grupo “Rede Glomeronet – cultivo e aplicação de fungos
micorrízicos arbusculares”, associado ao Laboratório de Micorriza. Como parte destes grupos, ele está
coordenando os seguintes projetos em rede: a) “Rede ............................

i) Identificação de todos os participantes do projeto
Demais pesquisadores participantes do projeto
Osmar Klauberg Filho – pesquisador – UDESC, Lages (SC)
1) Responsável pela condução dos experimentos com os Terrestrial Model Ecosystems (TMEs)
2) Responsável pela redação de artigos científicos resultantes destes experimentos
O pesquisador e colaborador neste projeto, Dr. Osmar Klauberg Filho, formado em Ciências
Agronômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1987, atuou como bolsista de
Iniciação Científica e DTI do CNPq, sob orientação da Dra. Margarida de Mendonça, em projetos para
estudo da diversidade e atividade de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) em pomares de
macieiras e em estágios sucessionais de Floresta Atlântica. Após sua graduação, o pesquisador
concluiu o mestrado em Solos e Nutrição de Plantas na Universidade Federal de Viçosa (UFV- .........

Sonia Purin – pesquisadora – UFSC, Curitibanos (SC)
1) Responsável pelo estabelecimento de culturas in vitro dos FMAs,
2) Responsável pela condução de ensaios de potencial de inóculo para comparação entre sistemas
in vitro e de vaso;
3) Responsável pelos experimentos de eficiência comparando isolados obtidos n vitro e em vaso.
4) Responsável pela redação de artigos científicos resultantes destes experimentos
A pesquisadora e colaboradora neste projeto, Ph.D. Sonia Purin, tem experiência com biologia do
desenvolvimento e cultivo de FMAs desde o início de sua carreira científica. Na sua graduação,
trabalhou sob orientação do Ph.D. Sidney Luiz Stürmer, estudando os efeitos da inoculação de
mudas nativas da Floresta Atlântica utilizadas no processo de recuperação de áreas degradadas
por mineração. No decorrer do curso de mestrado, trabalhou com o Dr. Osmar Klauberg Filho e
pesquisou aspectos funcionais ..................

j) Grau de interesse e comprometimento de empresas com
o Escopo da proposta, quando for o caso
- Mencionar nome de empresas que tenham interesse em contribuir
com a proposta
- Se não tiver – deixar claro que não tem !!
- Se houver – conseguir uma carta de intenção da empresa que mostre
o interesse da mesma com o escopo da proposta.

Grau de interesse e comprometimento de empresas com o escopo da proposta, quando
for o caso
Os objetivos deste projeto podem despertar interesse de empresas que tenham
interesse em produzir inoculante micorrízico com isolados obtidos nas regiões de estudo, no
entanto, até o presente momento não há nenhum comprometimento formal por parte de
empresas.

k) Indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas
com outros centros de pesquisa na área
- Parcerias do COORDENADOR e demais membros da equipe
O proponente deste projeto na condição de curador da CICG tem colaborado
efetivamente com grupos de pesquisa em micorriza no Brasil. As parcerias bem estabelecidas a
longo prazo incluem projeto realizados juntamente com a Universidade Federal de Lavras (UFLA),
em projetos coordenados pela Dra. Fatima Maria de Souza Moreira, juntamente com os colegas Dr.
José Oswaldo Siqueira e Dr. Marco Aurélio Carbone Carneiro. Neste âmbito, o proponente faz parte
do grupo de pesquisa BiosBrasil coordenado pela Dra. Fatima. Uma segunda parceria bem
estabelecida é com a Universidade Federal de Viçosa (UFV) em projetos coordenados pela Dra.
Maria Catarina Megumi Kasuya, juntamente com os colegas Dr. Wagner Campos Otoni e Dra.
Denise Mara Soares Bazzolli.
Como coordenador de um grupo de pesquisa do CNPq Rede Glomeronet, o proponente
possui também trabalhos em conjunto com a EMBRAPA Milho e Sorgo e EMBRAPA Mandioca e
Fruticultura, com a Universidade do Vale do Jequitinhonha e Mucuri e Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC). Recentemente, o proponente aprovou projeto em edital da FAPESC para
Apoio a Grupos Emergentes (PRONEM) e desta forma mantém parcerias bem fortes com
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com a UDESC e com a EPAGRI (Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina).
Em nível internacional, há contatos frequentes com o curador do INVAM, Dr. Joseph
Morton (Morgantown, WV, EUA) e com o curador do BEG, Dr. Dirk Redecker (Dijon, França), e que
tem resultado em trabalhos recentes em conjunto (ver Redecker et al 2013 em Referências
Bibliograficas). O curador da CICG é um dos membros do Comitê de Avaliação do INVAM
(http://invam.wvu.edu/collection/advisory-committee).

l) Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio
técnico para o desenvolvimento do projeto
-

Indicar infraestrutura da FURB e das demais IES que fazem parte do projeto

-

Ser quantitativo quando puder

Na FURB, o coordenador do projeto está associada ao Laboratório de Micorrizas, o qual
conta com 03 lupas Zeiss (uma com sistema de captura de imagens), 02 microscópios Zeiss (um com
interferência de fase Nomarski e sistema de captura de imagens), 05 geladeiras, 01 BOD, 01 banhomaria, 01 centrifuga, 01 geladeira industrial, 01 autoclave, 02 estufas, 01 medidor de raízes, 01
balança analítica, 01 micro-ondas, 01 peagametro, 01 placa quente, 01 lavadora ultrasônica,
reagentes e vidraria diversas e bibliografia atualizada sobre micorrizas. Associado ao laboratório há
03 estufas, duas deles de uso exclusivo da CICG, onde as cultura armadilhas, culturas puras e
experimentos são realizados. Estas estufas são construídas com alvenaria e placas de policarbonato,
com piso de concreto, bancadas fixas e móveis galvanizadas. Recentemente, em projeto aprovado
para Apoio a Grupos Emergentes (PRONEM), foi estabelecido um laboratório de biologia molecular
para complementar os estudos de caracterização dos isolados da CICG, que conta com 02 PCR, 01
microcentrífuga, 01 transiluminador, 01 incubadora de agitação orbital, 01 cuba de eletroforese
horizontal, 01 capela de fluxo laminar, 01 ultrafreezer -80oC e material de consumo necessário a
caracterização molecular dos FMAs. O Lab. de Micorriza compartilha um Técnico com o Lab. de
Botânica, o qual é responsável pela organização das estufas bem como auxiliar no estabelecimento
de culturas armadilhas, culturas puras e rega das plantas.

m) Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes
que serão aportados pelos eventuais Agentes Públicos e
Privados parceiros
Titulo do projeto – Edital – Recurso aprovado – Coordenador ou Pesquisador
O Coordenador da presente proposta possui três projetos aprovados no CNPq como coordenador e
participa de um como pesquisador. Os projetos enfatizam o estudo da ocorrência de FMAs em diversos
ecossistemas brasileiros e em sistemas de uso em Santa Catarina bem como o desenvolvimento de
metodologia de cultivo de FMAs e produção de inoculante micorrízico.
Os projetos são:
1) Diversidade taxonômica e molecular de fungos micorrízicos arbusculares em ecossistemas exóticos no
Brasil. Edital MCT/CNPq 14/2011 - Universal - R$ 25.000,00 Coordenador
2) Rede Glomeronet - Produção e Aplicação de Inoculante Micorrízico on farm. Edital
MCT/CNPq/MEC/CAPES/CT AGRO/CT HIDRO/FAPS/EMBRAPA N º 22/2010 – Redes Nacionais de
Pesquisa em Agrobiodiversidade e Sustentabilidade Agropecuária – REPENSA – R$ 265.980,00
Coordenador
3) Inoculantes micorrízicos para o setor agrícola e florestal: consolidando a pesquisa com fungos
micorrízicos arbusculares em Santa Catarina. Chamada Pública FAPESC/CNPq No 06/2012 – PRONEM.
R$ 500.000,00 Coordenador
4) Biodiversidade de organismos edáficos e atributos físico-químicos como indicadores da qualidade do
solo em sistemas de manejo do estado de Santa Catarina. Edital MCT/CNPq/MMA/MEC/CAPES/FNDCT
– Ação Transversal/FAPs Nº 47/2010 Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade - SISBIOTA Brasil.
Pesquisador

m) Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes
que serão aportados pelos eventuais Agentes Públicos e
Privados parceiros
5) Diversidade de plantas e de organismos dos solos com potencial biotecnológico e
indicadores de impacto ambiental, no Estado de Minas Gerais - Edital 01/2010
FAPEMIG/FAPESP/FAPESPA/Vale S.A. – R$ 100.000,00. Pesquisador
6) Coleção Internacional de Culturas de Glomeromycota (CICG): diversidade morfológica e
funcional de fungos micorrízicos arbusculares – Edital MCT/CNPq 45/2012 – Sistema de
Informações sobre a Biodiversidade Brasileira (SiB-Br) – Coleções Biológicas – R$ 45.000,00
Projetos de Iniciação Científica – Programa PIBIC/CNPq e PIBIC/FURB – projetos de
iniciação científica coordenados pelo coordenador do projeto. Recurso Financeiro estimado:
R$ 6.000,00 por três anos + bolsas de IC para 2 estudantes por três anos.

n) No caso das solicitações de bolsas de IC e/ou AT deverá ser
apresentado, juntamente com o projeto de pesquisa, um plano de
atividades a serem desenvolvidaspelo bolsista. Não é necessário
indicar o nome do candidato no momento da submissão da proposta,
apenas descrever o perfil desejado para o futuro bolsista

Plano de Atividades de Bolsista IC
O plano de atividades será bem geral, porque a bolsa poderá ser usada
pelos diferentes pesquisadores que compõem a proposta durante o prazo de execução
do projeto.
Atividades do bolsista IC:
1) Multiplicação das culturas de FMAs para os experimentos
2) Auxilio na montagem dos experimentos em casa de vegetação
3) Manutenção das culturas de FMAs in vitro
4) Colheita dos experimentos e análise dos parâmetros mensurados
5) Auxilio na disponibilização dos dados de forma organizada e auxilio nas análises
estatísticas.

Itens da Proposta

B, C, D, E

I, K, M
G, H, L
F
E, J

B, E

Importante...

 Enviar Recibo de Envio do projeto
para a DAP
 Permite avaliar posteriormente a % de
aprovação de projetos em determinado
edital.

Obrigado...!!!

