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RESUMO: Caracterizado como de extrema importância, o solo é um ambiente complexo 

e que abriga uma grande diversidade de micro-organismos. Entretanto ainda pouco se 

sabe sobre a diversidade e ecologia da microbiota do solo. Deste modo, a primeira parte 

desta dissertação revisa a evolução metodológica empregada para caracterizar a 

diversidade e abundância dos micro-organismos encontrados no solo. A segunda parte 

consiste na aplicação de duas metodologias revisadas no capítulo anterior, a de diluição 

seriada e plaqueamento em meio sólido, para estimar micro-organismos fixadores de 

nitrogênio de vida-livre, e a fumigação-extração, para estimar a biomassa microbiana do 

solo (BMS). E a última parte emprega a técnica mais moderna de caracterização das 

comunidades microbianas de solo, a técnica de metagenômica de 16S rRNA. À vista 

disso, a nossa hipótese inicial era que solos de canavial teriam indicadores 

microbiológicos de solo melhores do que solos de pastagem. Os resultados comprovaram 

que a hipótese estava parcialmente correta, sendo possível encontrar cerca de 140% a 

mais de Unidades Formadoras de Colônias (UFCs) de diazotróficos de vida-livre e uma 

diversidade alfa 17% mais rica em solos de canaviais do que em solos de pastagens. A 

diversidade beta entre canaviais e pastagens apresentou diferenças nítidas. Entretanto, os 

solos de canaviais obtiveram cerca de 25% a menos de biomassa microbiana do solo do 

que solos de pastagens. Em relação aos filos bacterianos, os pastos possuem mais 

Actinobacteria, Chloroflexi e Planctomycetes e canaviais possuem maior número de TM7 

e bactérias que não foram identificados, sendo Proteobacteria e Acidobacteria os filos 

dominantes nos dois tipos de solo. Apesar de parecerem conflitantes os resultados de 

fixadores de nitrogênio e biomassa microbiana, é um indicativo de que a comunidade de 

diazotróficos sofrem influências bióticas e abióticas diversas do que a comunidade total 

de micro-organismos do solo, e desta forma, respondem de forma diferente. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: microbiologia do solo, ecologia microbiana, biomassa 

microbiana de solo, fumigação-extração, metagenômica de 16S rRNA. 



ABSTRACT: Characterized as extremely important, the soil is a complex environment 

and it shelters a great diversity of microorganisms. However, little is known about the 

diversity and ecology of the soil microbiota. Thus, the first part of this dissertation 

reviews the methodological evolution used to characterize the diversity and abundance of 

microorganisms found in soil. The second part consists of the application of two 

methodologies reviewed in the previous chapter, serial dilution and solid medium plating, 

to estimate free-living nitrogen fixing microorganisms, and fumigation-extraction to 

estimate soil microbial biomass (BMS). The last part employs the most modern microbial 

soil characterization technique, the metagenomics of 16S rRNA. Hence, our initial 

hypothesis was that sugarcane fields’ soils would have better soil microbiological 

indicators than grasslands’ soils. The results confirmed that the hypothesis was partially 

correct, and it was possible to find about 140% more free-living diazotrophic colony- 

forming units (CFUs) and a 17% richer alpha diversity in sugarcane fields’ soils than in 

grasslands’ soils. The beta diversity between sugarcane plantations and pastures 

presented clear differences. However, sugarcane fields’ soils obtained about 25% less 

BMS than grasslands’ soils. In relation to the bacterial phyla, the grasslands have more 

Actinobacteria, Chloroflexi and Planctomycetes and sugarcane fields have a greater 

number of TM7 and bacteria that were not identified, being Proteobacteria and 

Acidobacteria the dominating phyla in both types of soil. Although the results of nitrogen 

fixers and microbial biomass appear to be conflicting, it is an indication that the 

diazotrophic community undergoes with a diverse biotic and abiotic influences than the 

total community of soil microorganisms, and thus respond differently. 

 

 
KEYWORDS: soil microbiology, microbial ecology, soil microbial biomass, 

fumigation-extraction, metagenomic of 16S rRNA. 
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Introdução Geral 

 

 
Estima-se que exista cerca de 8,7 milhões de espécies de seres vivos na Terra 

(SWEETLOVE, 2011) e que menos de 2 milhões são conhecidas (CHAPMAN, 2009; 

RUGGIERO et al., 2015). Todas as estimativas pouco consideram os micro-organismos, 

entretanto a que melhor evidencia o tamanho do abismo entre biodiversidade microbiana 

existente e biodiversidade microbiana conhecida é a que estima que menos de 0,1% das 

bactérias encontradas na natureza foram descritas (ZANNONI, 2004; LOCEY; 

LENNON, 2016). No solo, o cenário é um pouco melhor, mas também não é animador, 

menos de 1% dos micro-organismos do solo são conhecidos (TORSVIK e OVREAS, 

2002). 

Compreender a estrutura, a diversidade e o potencial metabólico das comunidades 

microbianas torna-se essencial para otimizar a utilização dos recursos naturais (SINGH 

et al., 2014). E o escasso conhecimento sobre diversidade microbiana contrasta com a 

crescente demanda desses seres-vivos. Os micro-organismos são amplamente utilizados 

na produção de antibióticos e enzimas (SELVAMOHAN et al., 2016; RAI et al., 2016), 

em processos de biorremediação de contaminantes (JUNG et al., 2016), e especialmente 

na agricultura (PÉREZ et al., 2016; MOREIRA et al., 2016; RODRIGUES et al., 2016). 

Deste modo, esta dissertação inicialmente revisou as metodologias empregadas 

para quantificar abundância microbiológica do solo, assim como, as evoluções e 

modificações metodológicas da área. E em uma segunda parte, pretendeu-se empregar 

duas metodologias, diluição seriada e plaqueamento em meio sólido e fumigação- 

extração, que foram revisadas previamente, para testar a hipótese de que solos de 

canaviais possuem maior abundância microbiológica do que solos de pastagens. Por fim, 

utilizou-se uma metodologia não dependente de isolamento, o estudo metagenômico de 

uma porção do 16S rRNA total das amostras do solo, para além de verificar a abundância, 

caracterizar a diversidade de micro-organismos de solos de pastagem e de canaviais. 
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Estrutura da dissertação 

 

 
Esta dissertação é composta de três artigos: 

 
1) Carbono Orgânico do Solo: A caracterizando um universo a parte. Uma breve 

revisão sobre a evolução das metodologias de quantificação de abundância 

microbiológica do solo, 

2) Biomassa microbiana e abundância de micro-organismos diazotróficos em 

solos de canaviais e pastagens, e 

3) Efeito da substituição de pastagens por canaviais nas comunidades microbianas 

de solo. 
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RESUMO: O solo é o ambiente mais complexo, heterogênico, diverso e importante do 

planeta Terra. Apesar de sua importância, existe um escasso conhecimento sobre a 

diversidade e ecologia microbiana do solo. Com isso, esta revisão pretende elencar as 

principais metodologias e modificações metodológicas utilizadas para aferir abundância 

e diversidade dos micro-organismos encontrados no solo. As metodologias dependentes 

de cultivo, diluição seriada e plaqueamento em meio sólido, plaqueamento por gotas e 

perfis fisiológicos de comunidade, possuem como principal problema, a limitação em se 

reproduzir as condições ambientais em laboratório e com isso, abrangem apenas 0,1% da 

diversidade total de micro-organismos do solo. Já as metodologias independentes de 

cultivo, microscopia direta, método do ATP, respiração induzida pelo substrato, 

fumigação-incubação e fumigação-extração, não possuem esta limitação, entretanto, 

ainda estão susceptíveis a diversidade físico-química encontrada no solo e, portanto, não 

possuem um grande poder de generalização. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: fumigação-incubação, fumigação-extração, respiração induzida 

pelo substrato, plaqueamento por gota, método da adenosina trifosfato. 
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Introdução: 

 
Dentre todos os ambientes, o solo é considerado o ambiente mais complexo, 

heterogênico, diverso e importante do planeta Terra (TORSVIK et al., 2002; YOUNG; 

CRAWFORD,  2004;  BYSTRIANSKÝ;  STOFIK;  GRYNDLER,  2018).  Segundo as 

estimativas, existem cerca de 1030  micro-organismos no planeta, sendo estes, os seres 

vivos mais diversos e abundantes (WHITMAN et al., 1998; VENTER et al., 2004; 

LOCEY; LENNON, 2016). Apenas em uma grama de solo, estima-se encontrar entre 1 a 

10 bilhões de micro-organismos e possivelmente, milhares de espécies diferentes 

(ROSELLÓ-MORA e AMANN, 2001; ROESCH et al., 2007; BARDGETT; VAN DER 

PUTTEN, 2014; BENDER; WAGG; VAN DER HEIJDEN, 2016). Entretanto, menos de 

1% dos micro-organismos são conhecidos, podem ser cultiváveis ou já foram vistos 

através de microscópios (TORSVIK e OVREAS, 2002). 

Tendo em vista a importância e o escasso conhecimento sobre a microbiota do 

solo (HERMANS et al., 2016), esta revisão pretende elencar as principais metodologias 

utilizadas na microbiologia do solo para aferir abundância dos micro-organismos 

encontrados no solo, assim como, detalhar as principais modificações e evoluções 

metodológicas neste campo de conhecimento. Para isto, o Google Acadêmico foi 

utilizado como base de dados, utilizando as palavras-chave: “soil microbial biomass 

quantification”, “fumigation extraction” e “fumigation incubation”, e utilizando o filtro 

por período, 1950 a 2018, obtivemos cerca de 27.200 artigos que embasaram esta revisão. 

 

 
1. Métodos dependentes de cultivo: 

 
1.1 Diluição seriada e plaqueamento em meio sólido 

 
O método de diluição seriada e plaqueamento em meio sólido, consiste em diluir 

uma porção da amostra de solo em uma solução tamponada, geralmente tampão fosfato, 

ou salina, e o plaqueamento através da técnica de “spread plate” em diversos meios 

sólidos (PELCZAR JR. et al., 1996; MELLONI et al., 2001). É a técnica mais antiga e 

permite inferir o número de células microbianas por grama de solo (JACKSON e RAW, 

1975; GRISI, 1984). Inúmeros trabalhos utilizaram esta técnica para estudar a diversidade 

microbiana associada à qualidade microbiológica do solo, à supressão de agentes 

causadores de fitopatologias e aos ciclos biogeoquímicos (TUNLID et al., 1989; BOEHM 
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et al., 1993; DE LEJI et al., 1993; WORKNEH et al., 1993; ALVAREZ et al., 1995; 

BOEHM et al., 1997; HU e VAN BRUGGEN, 1997; MALONEY et al., 1997; 

ADEBUSOYE et al., 2007; BHATT et al., 2015; YOUSUF et al., 2017). 

A diluição seriada seguida de cultivo em meio sólido, como qualquer outra técnica 

dependente de cultivo, está sujeita as dificuldades de reproduzir o ambiente complexo do 

solo em laboratório, sendo, portanto, muito limitada (quadro 1) (HILL et al., 2000). Deste 

modo, estima-se que 0,1 a 1% dos micro-organismos encontrados no solo são capazes de 

serem cultivados em condições laboratoriais (TORSVIK et al., 1990; ATLAS e 

BARTHA, 1998). Apesar de suas limitações, a diluição seriada seguida de plaqueamento, 

ainda é uma técnica amplamente utilizada em trabalhos que pretendem produzir algum 

produto comercial, como por exemplo, um novo antibiótico (SELVAMOHAN et al., 

2016; RAI et al., 2016) ou ainda, um micro-organismo promotor de crescimento vegetal 

capaz de ser utilizado como inóculo para vegetais (PÉREZ et al., 2016; MOREIRA et al., 

2016; RODRIGUES et al., 2016). 

 

 
1.2 Plaqueamento por gotas 

 
A técnica de plaqueamento por gotas consiste em diluir a amostra de solo em 

solução tamponada ou salina. Dilui-se então a suspensão, assim como na técnica de 

“spread plate”, em meios de cultivo, normalmente ágar nutriente a 0,1% para bactérias 

(BURNETT et al., 1957) e meio de Martin, também a 0,1%, para fungos (MARTIN, 

1950). Após a diluição, com o auxílio de uma micropipeta, 25 gotas de 0,04 mL são 

plaqueadas em placas de Petri esterilizadas contendo meio sólido (NAGHILI et al., 2013). 

Após o período de incubação, com o auxílio de uma lupa de aumento, verifica-se se a 

gota foi positiva, isto é, se houve crescimento microbiano (JAHNEL et al., 1999). A partir 

dos resultados, pode-se estimar o número mais provável (NMP) de micro-organismos 

presentes na amostra de solo, utilizando-se a tabela de McCrady (HUNGRIA e ARAUJO, 

1994). 

 

 
1.3 Perfis fisiológicos de comunidade 

 
A metodologia de perfis fisiológicos de comunidade também é uma técnica 

dependente de cultivo, entretanto utiliza meios seletivos para selecionar comunidades 
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microbianas de acordo com sua capacidade fisiológica (GARLAND e MILLS, 1991; 

WINDING, 1994; ZAK et al., 1994; KONOPKA et al., 1998; AL-DHABAAN; 

BAKHALI, 2017). Esta técnica é mais vantajosa para estudos que pretendem abordar 

comunidades específicas, como por exemplo, apenas micro-organismos capazes de fixar 

nitrogênio ou uma comunidade microbiana capaz de metabolizar uma específica fonte de 

carbono. Esta técnica também é muito utilizada em estudos taxonômicos, já que as 

espécies são identificadas de acordo com sua capacidade de utilizar diferentes fontes de 

carbono (HILL et al., 2000). 

O método de perfis fisiológicos de comunidade ganhou popularidade com o 

lançamento do sistema comercial taxonômico, mais conhecido por BIOLOG® na década 

de 90 e desde então, foi amplamente utilizado em estudos de taxonomia envolvendo a 

microbiota do solo (WINDING, 1994; LEHMAN et al., 1995; GARLAND, 1996). O 

sistema BIOLOG® consiste em um “kit” contendo 95 diferentes fontes de carbonos e a 

utilização destas fontes de carbono pelo micro-organismo é detectada através da redução 

do corante tetrazólio, sendo os resultados quantificados espectrofotometricamente 

(GARLANG e MILLS, 1991). A partir de análises multivariadas dos dados obtidos, é 

possível segregar ou agrupar comunidades de acordo com a capacidade fisiológica das 

mesmas (HACKETT e GRFFITHS, 1997; HITZL et al., 1997; AL-DHABAAN; 

BAKHALI, 2017). 

O sistema BIOLOG® possui algumas desvantagens e problemas associados à sua 

utilização (quadro 1), dentre eles, a exigência de padronização da concentração celular 

inicial de cada inóculo, caso contrário, a redução do corante pode variar em intensidade 

e em velocidade (HAACK et al., 1995). Amostras com pouca concentração celular, 

abaixo de 108 células/ml, podem gerar falsos negativos, assim como comunidades que 

possuem espécies dominantes incapazes de utilizar determinado substrato (RUTGERS et 

al, 2016). Outro problema associado ao BIOLOG®, é que se pressupõe que a alteração na 

coloração seja consequência da utilização do substrato e proporcional a abundância das 

espécies da comunidade (GARLAND, 1997). Entretanto a eficiência metabólica entre 

espécies de uma mesma comunidade, é diferente, gerando assim, uma proporção final 

entre as espécies discordante da encontrada “in situ” (SMALLA et al., 1998). Uma última 

desvantagem na utilização do sistema BIOLOG® está nos substratos encontrados no “kit”. 

Nem sempre eles são ecologicamente relevantes para a classificação das comunidades e 



23 
 

 

quase nunca reproduzem a diversidade de fontes de carbono disponíveis para a microbiota 

do solo (CAMPBELL et al., 1997 KONOPKA et al., 1998). 

 

 
2. Métodos independentes de cultivo não moleculares: 

 
Os métodos independentes de cultivo contornam a problemática associada ao 

cultivo de micro-organismos do solo: a incapacidade de reproduzir a diversidade 

ambiental encontrada no solo em ambiente laboratorial controlado, e por consequência, o 

ínfimo conhecimento sobre diversidade microbiana do solo. Os métodos independentes 

de cultivo inferem a composição e abundância microbiana do solo através de duas 

estratégias: 1) extração, quantificação e identificação de moléculas do solo que são 

específicas de micro-organismos ou grupos microbianos e 2) técnicas microscópicas 

avançadas de fluorescência que permitem quantificar células microbianas no solo (HILL 

et al., 2000). 

 

 
2.1 Quantificação da Biomassa Microbiana do Solo (BMS) 

 
2.1.1 Microscopia Direta 

 
O método de microscopia direta consiste em diluir uma amostra de solo em 

solução tamponada, geralmente tampão fosfato, ou salina e espalhar uma alíquota desta 

diluição em uma lâmina de vidro, e após, fixação e coloração, as células microbianas são 

capazes de serem contadas utilizando um microscópio ótico (PELCZAR JR. et al., 1996; 

CARDOSO, 2004). A microscopia é capaz de mensurar o biovolume celular e para 

convertê-lo em biomassa, é necessário estimar a densidade específica e a umidade dos 

micro-organismos   (ALEXANDER,   1977;   GRISI   e   GRAY,   1985;   DE-POLLI  e 

GUERRA, 1999). A microscopia é comumente utilizada para estimar a população 

microbiana total, micro-organismos vivos e mortos, para aferir apenas os vivos, corantes 

vitais são empregados (CASIDA, 1976; SCHEU e PARKINSON, 1994). Esta 

metodologia é utilizada como padrão quando o solo amostrado possui com pouco 

conteúdo argiloso ou foi bem drenado, isto é, seus resultados são utilizados para comparar 

com os resultados de outras metodologias (SEGANFREDO, 1999). A desvantagem 

associada a utilização da microscopia direta está na dificuldade de diferenciar células 
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microbianas de micropartículas do solo (CASIDA, 1976; GRISI e GRAY, 1985; SCHEU 

e PARKINSON, 1994). 

 

 
2.1.2 Método do Trifosfato de Adenosina (ATP) 

 
O método de quantificação de ATP no solo é utilizado para inferir a biomassa 

microbiana de solo (TATE e JENKISON, 1982). Dentre as vantagens associadas a este 

método, pode-se elencar o fato do ATP ser uma molécula de meia-vida relativamente 

curta no solo após a morte celular e, portanto, facilita a separação de micro-organismos 

vivos dos mortos. Além disso, a metodologia não permite que ATPs provenientes de 

raízes vegetais façam parte do cálculo final de BMS, e o fato do trifosfato de adenosina 

ser uma molécula comum a todos micro-organismos, confere simplicidade ao método 

(CARDOSO, 2004). Ademais, a variação de ATP nas células microbianas, bactérias, 

archeas, fungos, algas e protozoários, é regular em relação ao carbono celular (DE-POLLI 

e GUERRA, 1999). A razão entre ATP e carbono celular é 1:25 (PAUL e CLARK, 1989). 

O método consiste na extração do ATP das células viáveis utilizando uma solução 

extratora, geralmente é utilizado uma solução de ácido sulfúrico a 0,3 mol L-1. Após a 

extração, o complexo enzimático luciferina-luciferase é empregado para reagir com o 

ATP e assim, emitir luminescência que é captada por fotômetros (OADES e 

JENKINSON, 1979; TATE e JENKINSON, 1982). De forma que, quanto maior a 

intensidade luminosa captada, maior a quantidade de ATP presente na amostra de solo. 

Os problemas associados a utilização desta metodologia são: a extração incompleta do 

ATP das células, a decomposição enzimática ou hidrólise química da molécula de ATP 

durante o processo de extração, a adsorção dessa molécula por moléculas inorgânicas do 

solo e a desnaturação do complexo enzimático luciferina-luciferase causada pela 

manipulação (MARTENS, 1995). 

 

 

2.1.3 Respiração induzida pelo substrato ou fisiologia da taxa de respiração 

 
O método de respiração induzida pelo substrato foi proposto por Anderson e 

Domsch (1978) e consiste na quantificação do aumento da respiração microbiana em 

resposta a adição de uma fonte de carbono simples no solo em excesso, geralmente glicose 

(GRISI, 1984; LIN e BROOKES, 1999). De tal forma, que por algumas horas antes do 
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crescimento microbiano, acompanha-se a o fluxo de dióxido de carbono liberado pela 

comunidade de micro-organismos, podendo este ser captado por uma solução de 

hidróxido de potássio a 0,01 mol L-1 ou por captadores gasosos e posteriormente, é 

titulado (ANDRÉA e PETTINELLI JR., 2000). Deste modo, a BMS é estimada através 

da fórmula: C-mic (mg de C-mic g-1 de solo) = 40,04y + 0,37, onde y = taxa máxima de 

respiração inicial (mL de CO2 g
-1

 de solo h
-1

) (ANDRÉA e HOLLWEG, 2004). 

Com o passar do tempo, a metodologia foi sendo modificada, a glicose sólida foi 

substituída por uma solução de glicose e o analisador de gás e a solução de KOH foram 

trocados por cromatógrafo a gás ou respirômetro automatizado (SPARLING e WEST, 

1988; LIN e BROOKES, 1999; TIUNOV e SCHEU, 2000). É possível com essa 

metodologia calcular o quociente metabólico microbiano (qCO2) que nada mais é que a 

razão da respiração microbiana em relação a biomassa, isto é, a quantidade de C-CO2 

produzido por unidade C da biomassa microbiana (THIRUKKUMARAN e 

PARKINSON, 2000; TIUNOV e SCHEU, 2000). As desvantagens associadas a esta 

metodologia são: o fator de conversão ser muito sensível aos diferentes tipos de solo 

(GRISI, 1984), o fato de quantificar preferencialmente os micro-organismos de 

crescimento rápido (CARDOSO, 2004) e a necessidade de equipamentos sofisticados 

para detecção de gases, tornando a metodologia cara (SEGRANFREDO, 1999). As 

vantagens associadas a utilização desta técnica estão na maior praticidade e precisão 

(quadro 1). 

 

 
2.1.4 Fumigação-Incubação (FI) 

 
O método de fumigação-incubação proposto por Jenkinson (1966), consiste 

inicialmente no preparo das amostras. As amostras de solo são peneiradas e têm sua 

umidade padronizada de acordo com sua capacidade de saturação (OLIVEIRA et al., 

2001). Posteriormente, o clorofórmio (CHCl3) é utilizado para fumegar metade das 

amostras, provocando assim a lise celular de parte dos micro-organismos. Adiciona-se 

então um inoculo de solo nas amostras fumegadas e não-fumegadas e incuba-se por 

geralmente 10 dias. Os micro-organismos sobreviventes e a nova população oriunda do 

inoculo, decompõem a matéria orgânica gerada a partir do processo de fumigação, 

causando um pico de CO2 (JENKISON, 1966). Com isso, mede-se o CO2 liberado e com 
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os resultados das amostras controle (não-fumegada) e do tratamento (fumegada), estima- 

se a BMS do solo. 

Deste modo, a BMS é estimada através da relação B = C1 / KCI, onde C1=C-CO2 

liberado pelo solo fumegado menos o C-CO2 liberado pelo solo não fumegado 

(PFENNING et al., 1992; WANG et al., 2003). KCI é o fator de mineralização do C, isto 

é, a proporção de C microbiano liberado na forma de CO2 nos 10 dias de incubação, sendo 

0,41 a 22 ˚C e 0,45 a 25 ˚C (ANDERSON e DOMSCH, 1978; SIQUEIRA et al., 1994). 

Wardle (1994) atenta que o KCI varia de acordo com cada tipo de solo e, portanto, deve- 

se calcular o fator de mineralização para cada solo. No Brasil, foi proposto um fator médio 

de 0,41 (SAMPAIO et al., 1986; DE-POLLI e GUERRA, 1999). Nos anos seguintes de 

quando a FI foi proposta, a metodologia de fumigação-incubação foi adaptada, visando 

estimar outros macros elementos celulares que não apenas o carbono, mas também o 

nitrogênio e o fósforo. Os problemas relacionados a esta metodologia são: a sensibilidade 

do método às questões físico-químicas do solo (FRIGHETTO, 2000) e o longo período 

de incubação (quadro 1). Em 10 dias de incubação as populações podem reconstituir, 

superestimar a liberação de CO2 e assim, atrapalhar as estimativas de BMS (WANG et 

al., 2003). 

 

 
2.1.5 Fumigação-Extração (FE) 

 
Em 1987(a), Vence e colaboradores, propuseram substituir a incubação de 10 dias 

por extrair o carbono da biomassa microbiana, que como também é liberada com a ação 

do agente fumegante, o clorofórmio, é possível de ser dosado. O fundamento da técnica 

consiste na proporcionalidade entre biomassa microbiana e o aumento do carbono 

orgânico extraível no solo após a fumigação (VENCE et al., 1987a). Assim como na 

técnica e fumigação-incubação, a FE também exige um tratamento prévio das amostras, 

normalmente, a umidade dos solos é ajustada em 40% de sua capacidade de saturação 

(GRISI, 1997). 

Após a preparação das amostras, elas são divididas em subamostras. As 

subamostras controle sofrerão apenas extração e as subamostras do tratamento são 

submetidas a fumigação e posteriormente, extração. De tal forma que, o controle terá 

apenas o carbono orgânico extracelular e o tratamento terá o carbono orgânico 

extracelular e a matéria orgânica celular (biomassa) (HOFMAN e DUSEK, 2003). Para 
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recuperar o material orgânico celular liberado com a fumigação, utiliza-se uma solução 

extratora fraca de sulfato de potássio a 0,5 M (TATE et al., 1988). Por fim, a determinação 

do carbono das subamostras controle e tratamento pode ser feito por dicromatometria de 

alíquotas dos extratos, como originalmente foi proposto (VENCE et al., 1987a; DE- 

POLLI e GUERRA, 1999), ou utilizando analisadores de C (WU et al., 1990; AOYAMA 

et al., 2000; BAILEY et al., 2002; ZIMMMERMANN e FREY, 2002; HARGREAVES 

et al., 2003). 

 

O cálculo da BMS é estimado pela razão: B = CE x 2,64 ou por B = CE / 0,38, 

onde CE representa o carbono extraído do solo fumegado (tratamento) menos o carbono 

da subamostra controle (PFENNING et al., 1992), sendo 2,64 ou 0,38 a constante KCE 

para a conversão do carbono extraído em biomassa microbiana (VENCE et al., 1987b). 

Entretanto, Harden e colaboradores (1993), propuseram a substituição de 2,64 por 2,22. 

Islam e Weil (1998), sugeriram substituir 0,38 por 0,22, Hu et al. (1999) e Ferreira et al. 

(1999) por 0,33, assim como Croft et al. (2001) por 0,45, Ghani e Wardle (2001) por 0,40, 

e D’Andrea et al. (2002) por 0,30. As diversas modificações na constante KCE foram 

sugeridas para melhor calibrar a metodologia às condições ambientais e físico-químicas 

dos solos que foram analisados. Além disso, Islam e Weil (1998) e posteriormente, 

Ferreira e colaboradores (1999), substituíram a fumigação utilizando o clorofórmio por 

uma fumigação por micro-ondas. 

 

 
Resultados: 

 

 
 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens das metodologias empregadas para caracterizar a 

qualidade dos solos em termos microbiológicos. 

 

 

 
 Vantagens Desvantagens 

Métodos dependentes de 

cultivo: 

  

 Permite estudos físicos, com a 

manipulação de uma única 

espécie.  Exemplo  de trabalhos: 

Incapaz de  reproduzir a 

diversidade ambiental e a 

complexidade ecológica que 
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Diluição seriada e 

plaqueamento em meio 

sólido 

produção de bioprodutos, 

supressão de agentes 

patogênicos, estudos fisiológicos 

e metabólicos. 

existe nos ambientes. Menos de 

1% dos micro-organismos 

existentes são cultiváveis devido 

a estas limitações. 

 

 

Plaqueamento por gotas 

Permite estimar os micro- 

organismos do solo. 

Incapaz de reproduzir a 

diversidade ambiental e a 

complexidade ecológica que 

existe nos ambientes. Menos de 

1% dos micro-organismos 

existentes são cultiváveis devido 

a estas limitações. 

 

 

 

 
Perfis fisiológicos de 

comunidade 

Permite trabalhar com 

comunidades específicas em 

termos de capacidade 

fisiológica. 

Além dos problemas 

relacionados às técnicas de 

cultivo, exige a padronização da 

concentração celular inicial, 

caso contrário, gera falsos 

positivos ou falsos negativos. 

Além de ser pouco sensível 

heterogeneidade fisiológica das 

comunidades bacterianas. E por 

fim, não consegue reproduzir a 

diversidade de fontes de carbono 

encontrada na natureza. 

Métodos independentes 

do cultivo não 

moleculares: 

  

 

 

 

 
Microscopia Direta 

Consegue identificar células 

microbianas vivas de células 

mortas. Por ser uma metodologia 

versátil, é a metodologia 

empregada para medir a 

eficiência de outras 

metodologias e para estimar a 

microbiota do solo. 

Difícil de diferenciar células 

microbianas de partículas de 

solo. 

 Metodologia simples. Não exige 

uma análise imediata após 

coleta, pois o ATP possui meia- 

vida  longa.    Permite mensurar 

tanto   micro-organismos  vivos, 

Extração do ATP das células 

ocorre de maneira incompleta e 

por isso, subestima as 

comunidades microbianas. 

Durante a extração o ATP  pode 
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Método do Trifosfato de 

Adenosina (ATP) 

quanto os mortos. ATPs de 

outros organismos como macro- 

organismos de solo e raízes dos 

vegetais não influenciam. 

ser hidrolisado ou adsorvido por 

moléculas inorgânicas. O 

complexo enzimático luciferina- 

luciferase pode desnaturar com a 

manipulação. 

Respiração induzida pelo 

substrato ou fisiologia da 

taxa de respiração 

 Fator de conversão é muito 

sensível e deve ser calculado 

para cada tipo de solo de cada 

região. Quantifica 

preferencialmente os micro- 

organismos de crescimento 

rápido. Utiliza equipamentos 

sofisticados para a detecção de 

gases, o que torna a metodologia 

cara. 

 

 

 

 
Fumigação-Incubação (FI) 

Dispensou o uso de 

equipamentos que detectam 

gases, tornando a metodologia 

mais barata e de fácil 

interpretação. 

Método muito sensível as 

características físico-químicas 

do solo. A constante deve ser 

calculada para cada tipo de solo. 

O longo período de incubação, 

10 dias, pode fazer com que as 

populações microbianas se 

reconstituam e assim, 

superestimar as estimativas. 

Fumigação-Extração (FE) Dispensou o uso do clorofórmio 

e adotou o micro-ondas, 

popularizando a metodologia. 

Além disso, o período de 

incubação foi reduzido, 

diminuindo a possibilidade de 

superestimar as populações 

microbianas. 

As amostras de solo não podem 

ficar muito tempo armazenadas, 

caso contrário, as comunidades 

microbianas morrem e o cálculo 

do BMS é subestimado. A 

constante empregada, deve ser 

calculada para cada tipo de solo. 

 

 

 

 

Conclusão: 

 
1. A microbiologia do solo é uma vasta área do conhecimento que ainda carece de 

metodologias que possibilitem ampliar o escasso conhecimento sobre diversidade 

e ecologia microbiana do solo; 
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2. As metodologias empregadas na microbiologia do solo evoluíram 

consideravelmente desde o século XX e conseguiram contornar os problemas 

associados ao cultivo de micro-organismos em ambiente laboratorial através das 

metodologias independentes de cultivo. 

3. Mesmo as metodologias independentes de cultivo sofrem com a heterogeneidade 

e complexidade do solo. Deste modo, as constantes utilizadas nos cálculos da 

biomassa microbiana do solo, são habitualmente revisadas afim de melhor 

adequar às condições físico-químicas do solo, e, portanto, ainda não foi possível 

com estas metodologias poder universalizar as análises de qualidade microbiana 

para todo tipo de solo. 
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RESUMO: Nas últimas décadas, há uma dinâmica de substituição de pastagens por 

canaviais. O cultivo de cana-de-açúcar é considerado mais pernicioso ao ambiente do que 

a pastagem. Deste modo, o objetivo do trabalho foi verificar os efeitos da cana-de-açúcar 

e da pastagem, na microbiota do solo. Através da técnica de “spread plate” em placas 

contendo ágar nfb, as unidades formadoras de colônias (UFC) de micro-organismos 

diazotróficos de vida-livre foram quantificadas. A biomassa microbiana do solo (BMS) 

foi quantificada através da técnica de fumigação-extração. Foi possível encontrar cerca 

de 140% a mais de UFCs de diazotróficos em solo de canavial do que em solo de 

pastagem. Já em relação a BMS, o solo de pastagem obteve 25% a mais do que solo de 

cultivo de cana-de-açúcar. Os resultados evidenciam que a comunidade de diazotróficos 

do solo sofrem influências bióticas e abióticas diferentes do que a comunidade total de 

micro-organismos do solo, e desta forma, respondem de forma diferente. 
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ABSTRACT: In recent decades, there is a dynamic of replacement of grasslands by 

sugarcane fields. The sugarcane cultivation is considered more harmful to the 

environment than pasture. Thus, the objective was to verify the effects of sugarcane and 

pasture on the soil microorganisms. Through "spread plate" technique on nfb agar plates, 

the colony forming units (CFU) of free-living diazotrophic microorganisms were 

quantified. The soil microbial biomass was quantified by fumigation-extraction 

technique. It was possible to find about 140% more CFUs of diazotrophic in sugarcane 

crops soil than in pasture soil and 25% higher microbial biomass in pasture soil. The 

results show that free-living diazotrophics community respond to biotic and abiotic 

influences differently than the total soil microorganisms. 

 

 
KEYWORDS: fumigation-extraction, colony-forming unit, microorganisms, nitrogen 

fixing bacteria. 

 

 

 

 
Introdução 

 
O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo (FAO, 2013). A cana- 

de-açúcar (Saccharum sp.) produzida é destinada para a produção de açúcar e 

principalmente, etanol (FIESP, 2013). Desde a implementação do programa Pró-Álcool, 

na década de 1970, há em todo Brasil, uma constante e crescente substituição de pastagens 

por cana-de-açúcar, relatada por ampla literatura (FIORIO et al., 2000; SEPLAN, 2006; 

IEA, 2008; SILVA e MIZIARA, 2011; ADAMI et al., 2012; IEA, 2012; POLLO et al., 

2013). Segundo o IBGE (2007), os dados de seu último senso agropecuário, o de 2006, 

evidenciam que de 1975 a 2006, a área destinada a pastagem cresceu em apenas 4%, 

diminuindo consideravelmente na região Centro-Sul e aumentando somente na região 

Norte-Nordeste. 

Tal dinâmica de substituição de pastagens por canaviais é explicada pelo tipo de 

manejo que as culturas exigem. A cana-de-açúcar demanda maior capital, maior uso de 

tecnologias e insumos agrícolas, assim como, mão-de-obra mais qualificada (CARRIJO 

e MIZIARA, 2009; EMBRAPA, 2014). Já a pecuária, é destinada a áreas marginais, com 

menor potencial agrícola, pouco acessíveis, comumente, regiões associadas ao avanço da 
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fronteira agrícola (DIAS-FILHO, 2011; DIAS-FILHO, 2013; EMBRAPA, 2014). Deste 

modo, a cultura da cana-de-açúcar avança sobre áreas de pastagem e por sua vez, áreas 

de pastagem tendem a ocupar áreas antes ocupadas pela vegetação nativa (PRADO et al., 

2012). 

Comumente a substituição da pecuária pelo cultivo da cana-de-açúcar é tida como 

fenômeno danoso, não apenas por ser sinônimo de expansão agrícola, mas por ser mais 

perniciosa ao ambiente quando comparado com as pastagens. Do ponto de vista biológico, 

os canaviais são ambientes mais inóspitos do que os pastos para a macrofauna (BLACK; 

OKWAKOL, 1997; BENITO et al., 2004; DECAENS et al., 2004; LAVELLE et al., 

2014; FRANCO et al., 2016). D’anunciação (2012) constatou que fragmentos florestais 

adjacentes a canaviais possuem menor abundância e riqueza de espécies de anfíbios 

anuros adultos. 

Do ponto de vista físico-químico do solo, canaviais com mais de 20 anos, 

apresentaram estoques de carbono e nitrogênio 40 e 35%, respectivamente, menores do 

que pastos (MELLO et al., 2014; FRANCO et al., 2015). Além disto, há um aumento da 

erosão e da compactação do solo, assim como a modificação do balanço hídrico e a 

diminuição do carbono orgânico total, quando há a substituição de pasto por cana-de- 

açúcar (PORTUGAL et al., 2010; MILLON, 2013; SILVA; CASTRO, 2015; YOULTON 

et al., 2016; SILVA-OLAYA et al., 2016). 

Apesar da vasta literatura sobre o impacto da substituição de pastagens pelo 

cultivo da cana-de-açúcar na biodiversidade da macrofauna local e nas características 

físico-químicas do solo, pouco se sabe sobre os efeitos na microbiota do solo. Inúmeras 

metodologias podem ser empregadas para quantificar os micro-organismos do solo, desde 

a técnica microbiológica clássica de “spread plate” e contagem em placa (GRISI, 1984), 

até a quantificação de biomassa microbiana do solo (BMS), seja por clorofórmio- 

fumigação-incubação (JENKINSON e POWLSON, 1976a, b), por clorofórmio- 

fumigação-extração (VANCE et al., 1987), por respiração induzida por substrato 

(ANDERSON e DOMSCH, 1978), ou medindo o trifosfato de adenosina (TATE e 

JENKINSON, 1982). 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi quantificar os micro-organismos do solo 

de pastagem e de canaviais com a utilização da contagem de unidades formadoras de 



43 
 

 

colônia (UFC) e da metodologia de fumigação-extração de quantificação de biomassa 

microbiana do solo (BMS). 

 

 
Materiais e Métodos 

 
Áreas Amostradas 

 
Setenta pontos amostrais foram escolhidos aleatoriamente, sendo 50 em canaviais 

e 20 em pastagens (Tabela 1). Oito canaviais foram escolhidos, 4 na usina Goiasa em 

Goiatuba-GO e 4 na usina Jalles Machado em Goianésia-GO. Procurou-se canaviais com 

condições semelhantes de manejo, solo, ciclo de vida do vegetal e mesmas variedades de 

cana-de-açúcar, CTC4 e IAC91-1099. Os solos de pastagens foram coletados na Fazenda 

da Veterinária da Universidade Federal de Goiás em Goiânia-GO e na Fazenda Recanto 

das Aves (F. R.D.A.) em Hidrolândia-GO. Os pastos de Brachiaria decumbens 

escolhidos, possuíam condições semelhantes, há mais de 5 anos não haviam sido 

reformados e, portanto, foram notados: avançada degradação e alta compactação do solo, 

grande número de cupinzeiros e vegetação rala com pouca biomassa vegetal. As 

características físico-químicas do solo se encontram na tabela 2 no apêndice. 

 

 
Tabela 1. Áreas amostradas e coordenadas geográficas. 

 
Cultura Área Variedade Coordenadas Geográficas 

  CTC4 S 15˚ 20.241’, W 48˚ 54.253’ 

 Jalles Machado IAC91-1099 S 15˚ 19.945’, W 48˚ 53.781’ 

  CTC4 S 15˚ 15.432’, W 49˚ 00.963’ 

  IAC91-1099 S 15˚ 18.077’, W 48˚ 57.135’ 

Canavial  CTC4 S 17˚ 59.940’, W 49˚ 40.285’ 

 Goiasa IAC91-1099 S 17˚ 59.940’, W 49˚ 40.285’ 

  CTC4 S 18˚ 06.758’, W 49˚ 36.619’ 

  IAC91-1099 S 17˚ 57.586’, W 49˚ 42.086’ 

 F. Veterinária B. decumbens S 16˚ 36.078’, W 49˚ 16.292’ 

Pastagem    

 F. R.D.A. B. decumbens S 16˚ 52.379’, W 49˚ 11.143’ 
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Amostragem 

 
As coletas foram realizadas entre os meses de outubro de 2015 e março de 2016, 

na estação chuvosa. Os solos foram coletados utilizando-se um amostrador metálico e pás 

de jardinagem. Entre 300 a 500 gramas de solo foram coletadas da camada entre 5 a 20 

centímetros da superfície, e acondicionadas em sacolas plásticas previamente 

identificadas. As amostras foram armazenadas em geladeira a 4 ˚C até a realização dos 

experimentos. 

 

 
Contagem de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) 

 
Em triplicata, 2 gramas de solo foi pesado e adicionado em um erlenmeyer 

contendo 198 mLs de 0,1 % (g/v) de tampão fosfato. Por 1 hora, o erlenmeyer ficou sob 

agitação de 140 rpms a 30˚C em um “shaker”, posteriormente foi colocado em um 

ultrassom a 40 kHz por 10 minutos. Por fim, fez-se uma diluição seriada em tampão 

fosfato até 10-3 e então inoculou-se em placas contendo ágar Nfb (DOBEREINER et al., 

1976). Após 7 dias incubando a 30˚C, as unidades formadoras de colônia (UFCs) foram 

contadas (VIEIRA e NAHAS, 2005). 

 

Quantificação de Biomassa Microbiana do Solo (BMS) – Método Irradiação-Extração 

Como tratamento prévio, as amostras de solo foram deixadas em temperatura 

ambiente por 1 hora, para solos arenosos, ou por “overnight”, para solos argilosos; E 

peneirados, utilizando uma peneira granulométrica de 2,0mm (Granutest®). 

Posteriormente, a quantificação da BMS foi feita utilizando o método de fumigação- 

extração de acordo com Vance et al. (1987), utilizando o micro-ondas para fumegar 

(ISLAM e WEIL, 1998) e o carbono microbiano foi calculado utilizando as constantes 

propostas por Hu et al. (1999) e Ferreira et al. (1999). 

 

 
Análise Estatística 
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As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Statistica 7. Duas 

análises de variância, ANOVA, foram realizadas, uma para a contagem de UFC e outra 

para quantificação da BMS. Todas as análises foram realizadas considerando as 

interações ou efeitos significativos quando P<0.05. 

 

 
Resultados e Discussão 

 
O número médio de UFCs encontradas nas placas de solo de canavial foi de 131 

e em relação ao solo de pastagem, o número médio de UFCs, foi de 55 por placa (figura 

1). De tal forma que em solos de canaviais, a comunidade de micro-organismos fixadores 

de nitrogênio é cerca de 140% mais abundante do que em solos de pastagem. A 

comunidade diazotrófica de vida-livre foi escolhida para ser uma métrica de qualidade 

microbiológica do solo devido a importância da fixação de nitrogênio. O nitrogênio é 

quase sempre, o fator limitante do crescimento vegetal da maior parte das culturas 

(SANTI et al., 2013; RODRIGUES et al., 2016). 

 

 

 

 

Figura 1: Número de UFCs fixadoras de nitrogênio isoladas a partir de solo de canavial 

e de pastagem em placa contendo ágar Nfb. 
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Esta grande diferença na abundância de diazotróficos de vida-livre entre os solos 

de canavial e os solos de pastagem, pode ter várias explicações, dentre elas, a umidade 

do solo. Millon (2013) verificou que solos de canaviais tendem a serem mais úmidos do 

que solos de pastagem. Deste modo, a umidade aparenta ter papel decisivo na abundância 

de micro-organismos fixadores de nitrogênio (DRENOVSKY et al., 2004). Este resultado 

corrobora com os achados de Diallo e colaboradores (2004) que verificaram que a 

comunidade de diazotróficos de vida-livre aumentou na estação chuvosa quando 

comparada com a estação seca. 

Outro fator preponderante para explicar a grande abundância de micro- 

organismos fixadores de nitrogênio em solo de canavial é a utilização de fertilizantes 

nitrogenados e principalmente, dos fosfatados (COSTA et al., 2013; HUHE et al., 2016; 

YEOH et al., 2016; WANG et al., 2016). Porém, alguns estudos sugerem que os 

fertilizantes não tiveram efeitos na comunidade diazotrófica (TAULÉ et al., 2012; ORR 

et al., 2012). Entretanto, Reis-Junior et al. (2000), Coelho et al. (2008), Romero et al. 

(2012) e Berthrong et al. (2014), constataram justamente o oposto, isto é, fertilizantes 

diminuem a abundância de micro-organismos fixadores de nitrogênio. 

Tamanho conflito de resultados sobre o efeito de fertilizantes nitrogenados na 

comunidade diazotrófica deve-se a diversidade metodológica utilizadas para mensurar o 

tamanho do efeito e a forma de coleta. Deste modo, Whang e colaboradores (2016), 

verificaram que a profundidade do solo afetou mais a diversidade e a abundância das 

comunidades diazotróficas do que os fertilizantes. Grande parte dos estudos são feitos 

com solo de subsuperfície ou de superfície. Portanto, estudos que contemplem solos mais 

profundos, são necessários para verificar o comportamento da comunidade de micro- 

organismos fixadores de nitrogênio do solo. 

Outro fator a ser considerado é a veracidade dos tratamentos utilizados nos 

estudos. Robinson e colaboradores (2011), notaram que fertilizantes nitrogenados 

solúveis, se transformam em nitrato que devido sua alta mobilidade, não fica retido no 

solo, contaminando corpos d’água. Sendo assim, solos sob o manejo convencional, nem 

sempre são ricos em compostos nitrogenados como se espera. Silva et al. (2013), 

verificaram que comunidade de micro-organismos diazotróficos são muito dinâmicos e 

que variam muito com o tempo. Em vista disso, estudos com recortes temporais maiores 



47 
 

 

são necessários para identificar melhor os componentes bióticos e abióticos que afetam a 

abundância de fixadores de nitrogênio no solo. 

Em relação a quantificação da biomassa microbiana do solo (BMS), o solo de 

pastagem apresentou em média, BMS 25% superior em relação ao solo de canavial (figura 

2). Esse fato pode ser explicado pela utilização de fertilizantes no manejo da cana-de- 

açúcar. Solos com altas concentrações de sulfato de amônio ou de ureia, canaviais, 

tendem a ter menor quantidade de BMS do que solos em que estes compostos não são 

aplicados, pastagens (SMOLANDER et al., 1994; FISK e FAHEY, 2001; LEE e JOSE, 

2003). Li et al. (2013) e Lin et al. (2004), em estudos de solo, notaram que a camada 

superficial do solo, isto é, a mais rica em substâncias nitrogenadas e mais ácida, 

apresentou menor BMS do que outras camadas. Entretanto, há estudos que concluíram 

justamente o oposto, isto é, fertilização nitrogenada aumenta a quantidade de BMS 

(ZHANG e ZAK, 1998; HARTMANN et al., 2006; LI et al., 2016). 

 

 

 

Figura 2: Quantidade de Biomassa Microbiana (BMS) presente em solos de canavial e 

de pastagem. 
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O canavial quando comparado com a pastagem, possui maior quantidade de 

serapilheira, colaborando assim, com a riqueza nutricional das camadas superficiais do 

solo. Roberts et al. (2015), notaram que serapilheira de algodão aumentou a biomassa 

microbiana do solo. No entanto, a presença de serapilheira afeta não somente a 

disponibilidade nutricional, mas também a temperatura, a umidade, a permeabilidade, 

retenção e escoamento superficial de água das camadas mais superficiais do solo 

(MILLON, 2013). Como os estudos geralmente, verificam o efeito da serapilheira apenas 

medindo ausência e presença da mesma, pouca importância se dá a constituição, assim 

como, da quantidade desta serapilheira. Deste modo, os resultados obtidos por estes 

estudos são inconclusivos e pouco robustos. 

A biomassa microbiana do solo possuí uma estreita relação com o carbono 

orgânico disponível no solo (SHEN et al., 2015). O carbono orgânico total aumenta 

quando há pouco preparo do solo para o plantio (VAN GROENIGEN et al, 2010; JIANG 

et al., 2011). Quando o preparo do solo é o convencional, com aração e nivelamento do 

solo, há uma ruptura de micro-nichos, alterando as relações e a distribuição dos micro- 

organismos do solo, não apenas no plano horizontal, mas também no vertical (LUPWAYI 

et al., 2012). O preparo do solo convencional é a prática agrícola que mais afeta a estrutura 

e a composição da comunidade microbiana do solo (CAESAR-TONTHAT et al., 2010; 

KIHARA et al., 2012). As usinas canavieiras utilizam um preparo do solo convencional 

e, portanto, pode ser um dos fatores importantes para explicar a diferença de quantidade 

de biomassa microbiana ser 25% inferior nos canaviais do que nos pastos amostrados. 

 

 
Conclusão 

 
Tínhamos a hipótese de que o solo de canavial apresentaria melhores 

características microbiológicas, isto é, maior número de micro-organismos diazotróficos 

de vida-livre e maior quantidade de biomassa microbiana, do que o solo de pastagem. 

Parte da hipótese mostrou-se verdadeira, o solo de canavial possuí cerca de 140% a mais 

de micro-organismos fixadores de nitrogênio de vida-livre. Entretanto, o solo de canavial 

possuí 25% menos quantidade de biomassa microbiana do que o solo de pastagem. 

Apesar dos resultados aparentemente serem contraditórios, o número de UFCs de 

diazotróficos de vida-livre ser maior em canavial e a quantidade de BMS ser maior em 

pastagem, eles são métricas que respondem a componentes bióticos e abióticos do 
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sistema, de forma diferente. Além disso, a comunidade diazotrófica de vida-livre é um 

componente funcional dentro de um universo que é a comunidade de micro-organismos 

do solo. Em uma mesma situação, populações ou comunidades funcionais específicas 

responderem de forma diferente do que a maioria dos micro-organismos respondem é 

comum. De tal forma, que esse comportamento diferente dos micro-organismos 

diazotróficos de vida-livre pode indicar que estes micro-organismos podem vir um dia a 

serem utilizados como bioindicadores de qualidade do solo. 

Trabalhos envolvendo ecologia microbiana de solo ainda carecem de 

delineamentos experimentais mais robustos. A maior parte dos estudos são feitos coletado 

a camada superficial do solo e apenas em época de crescimento de uma determinada 

cultura vegetal. Análises com um recorte temporal e que envolva camadas mais profundas 

do solo, são necessárias para determinar o comportamento da microbiota do solo, frente 

os múltiplos fatores bióticos e abióticos, sendo as análises múltivariadas as mais 

adequadas. Os dados produzidos por trabalhos de metagenômica estão dando uma melhor 

acurácia em relação a estrutura e diversidade desta comunidade de micro-organismos. 
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ABSTRACT: Since 1970s, Brazil experiences the substitution of grasslands by 

sugarcane fields. It is well reported that sugarcane fields is a bigger threat to 

macrobiodiversity and to soils health then grasslands are. This study aims to find out the 

effect of this substitution on soil microbial communities. Using the Illumina® Miseq 

technology, we sequenced the V3 and V4 parts of 16S rRNA isolated from 16 points of 

grasslands soil and 32 points of sugarcane field soils. The data were analyzed using the 

software Mothur to generates the OTUs, to calculate α and β diversity and to generate 

the graphs, R to do the statistical analysis and Mega7 to generate an OTU dendogram. 

We demonstrated the difference of α and β diversity among the areas and between 

sugarcane fields and grasslands. Sugarcane fields had a higher α-diversity and more 

numbers of TM7 and non-identified bacteria. Grasslands had more number of 

Actinobacteria, Chloroflexi and Planctomycetes phyla. 

KEY-WORDS: soil prokaryotes, microbial ecology, microbial diversity, land-use 

system. 
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Introdução 

 
No Brasil, o fenômeno de substituição de áreas destinadas a pastagem pelo cultivo 

de cana-de-açúcar não é recente, vem sendo reportado desde a década de 70 com o avanço 

da fronteira agrícola (FIORIO et al., 2000; SEPLAN, 2006; IEA, 2008; SILVA e 

MIZIARA, 2011; ADAMI et al., 2012; IEA, 2012; POLLO et al., 2013). Essa substituição 

de culturas é nociva tanto para a biodiversidade da macrofauna (BLACK; OKWAKOL, 

1997; BENITO et al., 2004; DECAENS et al., 2004; D’ANUNCIAÇÃO, 2012; 

LAVELLE et al., 2014; FRANCO et al., 2016), quanto para as características físico- 

químicas do solo (PORTUGAL et al., 2010; MILLON, 2013; MELLO et al., 2014; 

SILVA; CASTRO, 2015; FRANCO et al., 2015; YOULTON et al., 2016; SILVA- 

OLAYA et al., 2016). 

Entretanto, pouco se sabe sobre o efeito na microbiota do solo que por si só, é 

subestimada e desconhecida, tendo apenas, menos de 1% das espécies conhecidas 

(ROSELLÓ-MORA e AMANN, 2001; TORSVIK; OVREAS, 2002; VENTER et al., 

2004; ROESCH et al., 2007). Contudo, é sabido que os micro-organismos desempenham 

papel crucial na regulação da fertilidade do solo, na saúde vegetal e na ciclagem de 

elementos essenciais (FIERER et al., 2012; MAHAJAN; BALACHANDRAN, 2012; 

BITAS et al., 2013). Deste modo, conhecer as consequências da substituição de pastagens 

por monoculturas, como a da cana-de-açúcar, pode ser essencial para mitigar a perda de 

fertilidade e por consequência, a diminuição da produtividade da área, além de auxiliar 

na busca de soluções frente a perda de biodiversidade. 

A caracterização de comunidades de micro-organismos através da extração direta 

e amplificação via PCR de DNA total de amostras ambientais vem revolucionando o 

estudo da ecologia microbiana (NESME et al., 2016). Muito se evoluiu desde 1980, ano 

em que Torsvik (1980) realizou a primeira extração direta e purificação de DNA de 

amostras de solo, até atualmente, quando em 2015, Delmont e colaboradores (2015) 

conseguiram montar genomas completos de comunidades microbianas. Isto só foi 

possível com o avanço da capacidade de sequenciamento (ABBASIAN at al., 2015), 

sequenciamentos de segunda geração e terceira geração (LIU et al, 2012; BUTLER et al., 

2012; MERRIMAN et al., 2012; SOLOMON et al., 2014), e o desenvolvimento de 

ferramentas computacionais para processar e analisar uma quantidade extensa de dados 

(SCHLOSS et al., 2009; CAPORASO et al., 2010). 
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Em vista disso, nosso objetivo foi determinar o efeito da substituição de pastagens 

por canaviais na microbiota associada ao solo. Para tal, um sequenciador de segunda 

geração, Illumina MiSeq, sequenciará as porções V3 e V4 do 16S rRNA e os dados serão 

processados e analisados com o uso dos softwares Mothur de bioinformática e R de 

estatística e deste modo, a abundância e a diversidade serão aferidas e comparadas. 

 

 
Material e Métodos 

 
Coleção de Amostras 

 
As coletas foram realizadas no período chuvoso, entre os meses de outubro de 

2015 e março de 2016. Quarenta e oito amostras de solo, 32 oriundas de canaviais das 

cidades de Goiatuba-GO e Goianésia-GO e 16 amostras provenientes de pastagens de 

fazendas das cidades de Goiânia-GO e Hidrolândia-GO (tabela 2). As áreas escolhidas 

compartilham características de solo semelhantes (tabela 2 – apêndice), predominando 

Latossolo Vermelho-Amarelo, manejos semelhantes e, no caso da cana-de-açúcar, 

variedades semelhantes, CTC4 e IAC91-1099, sendo a mesma espécie de forrageira, 

Brachiaria decumbens, nos dois pastos amostrados. Em cada ponto amostral, cerca de 50 

gramas de solo foram coletados utilizando um amostrador metálico, excluindo a camada 

superficial do solo, os primeiros 5 centímetros, e coletando até 20 centímetros de 

profundidade. As amostras foram armazenadas em sacos plásticos estéreis e previamente 

identificados, acondicionados à 4˚C até seu sequenciamento (tabela 1 – apêndice). 

 

 
Tabela 2: Características das áreas de coleta. 

 
Cultura Área Variedade Coordenadas Geográficas 

  CTC4 S 15˚ 20.241’, W 48˚ 54.253’ 

 Goianésia 

(Jalles) 

IAC91-1099 S 15˚ 19.945’, W 48˚ 53.781’ 

CTC4 S 15˚ 15.432’, W 49˚ 00.963’ 

Canavial  IAC91-1099 S 15˚ 18.077’, W 48˚ 57.135’ 

  CTC4 S 17˚ 59.940’, W 49˚ 40.285’ 

 Goiatuba 

(Goiasa) 

IAC91-1099 S 17˚ 59.940’, W 49˚ 40.285’ 

 CTC4 S 18˚ 06.758’, W 49˚ 36.619’ 

  IAC91-1099 S 17˚ 57.586’, W 49˚ 42.086’ 

 Goiânia B. decumbens S 16˚ 36.078’, W 49˚ 16.292’ 
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Pastagem (Vet)   

 
Hidrolândia 

(FRDA) 

B. decumbens S 16˚ 52.379’, W 49˚ 11.143’ 

 

 

 

 

 

 

 

Sequenciamento de DNA de alto-rendimento de genes de RNA ribossômico 

 
Uma grama de solo foi utilizada para extrair o DNA total do solo utilizando o kit 

de extração PowerSoil® DNA Isolation Kit da MO BIO, seguindo as orientações do 

fabricante. A extração foi realizada em até 72 horas após a amostragem em campo. A 

quantificação do DNA foi determinada utilizando QUBIT® 2.0 da Life Tecnhologies, 

tendo uma razão de absorbância 260/280nm entre 1,8 e 2,0 e em uma concentração de 

50ng/μL. A integridade do material genético foi aferida por gel de agarose a 1% e 

armazenados a -20˚C até o sequenciamento. As amostras foram enviadas ao Laboratório 

Multiusuário Centralizado de Genômica Funcional Aplicada à Agropecuária e 

Agroenergia da ESALQ-USP em Piracicaba-SP e as regiões V3 e V4 do 16S rRNA foram 

sequenciadas com a utilização do sequenciador Illumina® MiSeq. Os primers utilizados 

foram os universais para bactérias e archaeas, Uni340F (5′-CCTACGGGRBGCASCAG- 

3′), Bakt_341F (5′-CCTACGGGNBGCASCAG′) e Bakt_805R 

(GACTACHVGGGTATCTAATCC) (HERLENMANN et al., 2011; TAKAHASHI et 

al., 2014) 

 

 
Análises obtidas após o sequenciamento dos genes rRNA 

 
As análises de metagenômica dos genes do 16S rRNA foram realizadas utilizando 

o software Mothur (ver. 1.39.5; https://www.mothur.org/) (SCHLOSS et al., 2009). Uma 

análise primária de controle de qualidade dos reads foi realizada seguindo o protocolo do 

desenvolvedor (https://www.mothur.org/wiki/MiSeq_SOP). Usando os algoritmos 

disponíveis no Mothur: Bellerophon, Pintail, CCode, UCHIME, ChimeraSlayer e 

ChimeraCheck, o pipeline chimera.seq foi utilizado para identificar e excluir sequências 

quiméricas. As sequências de alta qualidade foram agrupadas em OTUs (operational 

taxonomic units) utilizando o Mothur (LING et al., 2014). OTUs que alcançaram 97% de 

http://www.mothur.org/)
http://www.mothur.org/)
https://www.mothur.org/wiki/MiSeq_SOP
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similaridade de nucleotídeos foram utilizados para calcular diversidade alfa (Chao1, 

Shannon, Simpson, ACE e Fisher). As medidas de diversidade beta filogenética, como 

análise de distância não ponderada, UniFrac que gerou o dendograma de OTUs, a análise 

de coordenadas principais (PCoA) e a análise de escalonamento multidimensional não 

métrico (NMDS), foram realizadas usando as calculadoras jclass e thetayc, para OTUs 

de cada amostra, também utilizando o software Mothur. 

A análise de variância molecular (AMOVA) e o teste de homogeneidade 

molecular (HOMOVA) também foram realizados para verificar a diversidade genética 

dos reads de cada tratamento. O teste de homogeneidade de variância molecular 

(HOMOVA), isto é, um teste não-paramétrico análogo ao teste de Bartlett, utilizado para 

determinar se a diversidade genética de cada comunidade se diferente (STEWART; 

EXCOFFIER, 1996). Assim como, o teste de análise de variância molecular (AMOVA), 

utilizado para verificar se a diversidade genética dentro de duas ou mais comunidades é 

maior do que a diversidade das comunidades combinadas (HARTL; CLARK, 1997). 

O banco de dados utilizado como referência foi o SILVA (PRUESSE et al., 2007; 

QUAST et al., 2013) para criar o gráfico de composição de filos (com OTUs com uma 

abundância superior a 2%). Análises de variância (ANOVA) e teste de Tukey foram 

realizadas para testar as diferenças entre as diversidades alfa entre cada localidade 

amostrada. Para verificar a diferença das diversidades alfa entre pastagem e canavial, teste 

T de Student foi aplicado. A normalidade dos dados foi aferida através do teste de 

Shapiro-Wilk. Todos os testes estatísticas foram realizados no software R versão 3.4.2, 

assim como a plotagem dos gráficos de diversidade. O dendograma de diversidade beta 

foi gerado utilizando o software MEGA7.0.26. 

 

 
Resultados e Discussão 

 
Os dados brutos vieram do sequenciamento com 7.500.465 reads e após o pré- 

tratamento que excluiu sequências mal alinhadas, ambíguas e duplicadas, 2.476.991 

sequências foram utilizadas nas análises seguintes, representando 33% dos reads totais. 

Após utilizar o pipeline chimera.vsearch, quase 7% das sequências foram excluídas, 

restando assim 2.312.700 reads que foram agrupados em 237.540 OTUs que obtiveram 

o Good’s covarage acima de 99%. O valor menor de 7% de sequências quiméricas é 

semelhante a vários outros estudos do gênero que também utilizaram os mesmos 
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algoritmos (ASHELFORD et al., 2005; MYSA et al. 2014; SINCLAIR et al., 2015), 

sendo ainda, inferior ao estudo-modelo utilizado como exemplo no protocolo do Mothur 

(https://www.mothur.org/wiki/MiSeq_SOP). 

O resultado do teste não paramétrico de homogeneidade de variância molecular 

(HOMOVA) foi significante, tendo o p<0,01, ou seja, nessas comunidades existem 

subpopulações que diferem geneticamente das populações dominantes, e, portanto, 

ressaltam a peculiaridade genética de cada comunidade microbiana. Já o teste a análise 

de variância molecular (ANOVA), p<0,01, indicou que a diversidade genética entre as 

comunidades microbianas associadas a solo de pastagem e as comunidades microbianas 

associadas a solo de canavial são diferentes entre si. 

A diversidade alfa foi estimada para cada ponto amostral utilizando os índices de 

Chao1, ACE, Shannon, Simpson e Fisher (figura 3). Há uma diferença entre as 

estimativas de diversidade alfa de canaviais e pastagens (tabela 3), tanto utilizando o 

índice Chao1 (p<0,05) quanto utilizando o índice ACE (p<0,05) [figura 4]. Analisando 

as médias, é possível verificar que canaviais são quase 17% mais ricas em espécies de 

procariotos de solo do que pastagens. Os resultados são corroborados pelo meta-estudo 

de McDaniel e colaboradores (2014), no qual verificaram maior atividade microbiana em 

solos agriculturáveis em que ocorria rotação de culturas do que em solos agriculturáveis 

com uma monocultura persistente. Já, Hartmann et al. (2014), não notaram diferenças na 

diversidade alfa entre diversas culturas, o que reforça o papel do manejo nas diferenças 

entre a diversidade alfa dos pontos amostrados. 

Charlop-Powers e colaboradores (2016), não constataram diferenças entre as 

estimativas de diversidade alfa entre diversos pontos de solo de parques urbanos com 

diferentes ecótipos. Deste modo, é possível crer que a diversidade alfa da microbiota do 

solo é afetada mais pelo manejo aplicado ao solo do que pelas espécies vegetais ou até, 

pelas características físico-químicas do solo. Por outro lado, a quantidade de matéria 

orgânica disponível no solo parece ter papel central nas estruturas das comunidades 

microbianas locais (NAVARRETE et al., 2015), e se o influxo de matéria orgânica é alto 

em um sistema, pode ser que seu efeito nas comunidades microbianas sobreponha aos 

demais (CHAVEZ-ROMERO et al., 2016). O efeito climático-temporal também é 

associado ou a homogeneidade, ou as diferenças da diversidade alfa entre pontos 

diferentes (ZIFCAKOVA et al., 2016; GILL et al., 2017). Isto é, um delineamento 

https://www.mothur.org/wiki/MiSeq_SOP
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experimental que não privilegie uma amostragem em diversas épocas sazonais, pode levar 

à uma falsa homogeneidade da diversidade alfa ou então, áreas amostradas distantes e 

que sofrem com fenômenos climáticos diversos, como pode ser o caso deste estudo, 

podem ser os responsáveis pelas diferenças nas estimativas de diversidade alfa. Estudos 

já verificaram o forte efeito climático nas comunidades microbianas de solos do Cerrado 

(VIANA et al., 2011; MENDES et al., 2012). 

 

 
Tabela 3: Resultados dos índices de diversidade alfa, Chao1 e ACE, em pastagens e 

canaviais. 

 

 Média Pastagem Média Canavial p-value 

Chao1 22164,53 26508,00 0,02787 

ACE 37,88281 45,62250 0,02483 

 

 
Figura 3: Estimativas de diversidade alfa, utilizando diferentes índices. 

 

 
 

Utilizando todas métricas de diversidade alfa e todas combinações entre as áreas 

amostradas (Vet x FRDA x Goiasa x Jalles), a única diferença notada foi utilizando índice 

de Shannon entre as duas áreas de canaviais amostradas, Goiasa e Jalles (figura 4). De 

forma que a diversidade alfa entre as duas áreas de canaviais amostradas, são mais 
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diferentes do que a diversidade das áreas amostradas de pastagens, quando comparadas 

entre si. Tal diferença, pode representar um ambiente mais estressante para as 

comunidades microbianas. Segundo Werner e colaboradores (2014), comunidades que 

sofrem com perturbações ambientais, tendem a ter estimativas de diversidade alfa mais 

oscilantes entre si do que comunidades menos expostas a perturbações. 

 

 

 

 
Figura 4: Resultado da análise de variância (ANOVA) entre as áreas amostradas. 

 

 
 

Analisando a diversidade beta, análise de principais coordenadas (PCoA) [figura 

5] e escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) [figura 6], é possível notar 

um agrupamento dos pontos amostrados de cada região, isto é, comunidades de uma 

mesma região são mais similares entre si. O mesmo pode ser afirmado para as 

comunidades de canaviais e pastagem, isto é, comunidades microbianas de solo de 

canaviais são mais semelhantes entre si quando comparadas com comunidades 

microbianas de solo de pastagens. 
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Figura 5: Análise de principais coordenadas (PCoA). 
 

 

 
 

 

Figura 6: Análise de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS). 

 

 
 

As diferenças entre as comunidades microbianas de solo de cultivo da cana-de- 

açúcar e das comunidades microbianas de solo de pastagens de forrageiras são 

confirmados com o dendrograma (figura 7). Nele podemos aferir que os pontos amostrais 
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de pasto se separaram dos de cana e, as amostras de canavial misturaram entre si no 

dendograma, enquanto as amostras de pastagem ficaram mais heterogêneas, dando para 

perceber uma separação entre as amostras coletas em Goiânia-GO (1 a 8) das coletadas 

em Hidrolândias-GO (9 a 16). A diversidade beta estar correlacionada a espécie vegetal 

diferentemente da diversidade alfa, corrobora com outros estudos (LANGE et al., 2014; 

PROBER et al., 2015). 

No gráfico de composição de filo (figura 8), foram consideradas as OTUs acima 

de 2% e nele, podemos ver uma dominância dos filos Acidobacteria e Proteobacteria. 

Contudo, há nas amostras oriundas de pastagem uma maior presença dos filos 

Actinobacteria, Chloroflexi e Planctomycetes. Já nas amostras de canaviais, há um 

aumento das bacterias TM7 e das que não foram classificadas. A dominância dos filos 

Acidobacteria, Proteobacteria, Actinobacteria e Chloroflexi no solo já é conhecida 

(JANSSEN, 2006; FIERER et al., 2007; LAUBER et al., 2008; LAUBER et al., 2009; 

RAMIREZ et al., 2010; ROUSK et al., 2010; FIERER et al., 2012; DE QUADROS et al., 

2012). 

Como ressaltou Rampelotto et al. (2013), a dominância dos filos Proteobacteria 

e Acidobacteria em vários estudos com diferentes tipos de tratamento, indica não apenas 

a abundância, mas também que tais filos sofrem pouco efeito do manejo do solo. 

Entretanto, vale ressaltar que principalmente o filo Proteobacteria é um filo grande e 

metabólica, fisiológica e morfologicamente diverso, e, portanto, grandes flutuações 

podem estar ocorrendo a nível de gênero e espécie e que não estão sendo medidas (SPAIN 

et al., 2009). 
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Figura 7: Dendrograma das OTUs, evidenciando as similaridades de cada ponto 

amostral. 
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Figura 8: Gráfico de Composição de Filo das amostras de solo de pastagens e de 

canaviais. 
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Particularmente o filo Proteobacteria é importante pois suas espécies estão 

envolvidas na ciclagem de carbono, nitrogênio e enxofre. Já o filo Acidobacteria é 

associado a ambientes pobres em termos nutricionais e com pH baixos. Entretanto, ao filo 

é associado a capacidade de adaptar a condições adversas do solo (WARD et al., 2009). 

A quantidade de membros do filo Acidobacteria achada por este estudo é corroborado 

por outros tantos (BARNS et al., 1999; SAIT et al., 2006; BARNS et al., 2007; NACKE 

et al., 2011; NAETHER et al., 2012). 

Solos do Cerrado possuem alto níveis de alumínio, manganês, ferro e outros 

metais (OLIVEIRA; MARQUIS, 2002), o que justifica a grande quantidade de 

actinobacterias encontrada. O filo Actinobacteria é conhecido por terem predileção por 

solos ricos em metais, sendo abundantes em solos contaminados por metais traços 

(GREMION et al., 2003; SCHIMIDT et al., 2005). Diferentemente de outros estudos, o 

filo Firmicutes, muito associado a pastagens (RAMPELOTTO et al., 2013) e abundantes 

no rumem de bovinos (LENG et al., 2011; PITTA et al., 2014). Os gêneros Bacillus e 

Clostridium deste filo, comumente associados a solo, são conhecidos por sua capacidade 

de esporulação e, portanto, podem ter sido encontrados em pequeno número devido as 

condições ambientais, estando estes, em sua forma de resistência. 

Apesar do constante avanço nas metodologias de caracterização da 

ecologia microbiana, há de se frisar as limitações metodológicas. A amostragem como 

foi feita pode apresentar um viés atenuante do efeito que pretendemos mensurar. A 

camada mais superficial do solo, 0 a 5cm, é a camada mais susceptível a alterações 

ambientais ambientas (RAMPELOTTO et al., 2013) e, sendo justamente esta camada 

descartada na amostragem do presente estudo. Além disto, a amostragem foi realizada 

apenas no período chuvoso, sendo assim, impossível verificar o efeito sazonal, mesmo 

sabendo que o mesmo, fortemente, impacta as comunidades microbianas de solo (VIANA 

et al., 2011; MENDES et al., 2012). Mesmo a escolha do protocolo de extração, PCR e 

purificação, assim como a escolha dos primers enviesa a amostragem (INCEOGLU et al., 

2010; CLAESSON et al., 2010; KARKIDE et al., 2010; PETRIC et al., 2011). Por si só, 

as metodologias atuais de extração do DNA total do solo subestimam a diversidade 

microbiana, dificilmente extraindo 60% do DNA realmente presente nas amostras 

(LUNA et al., 2006) e destes, há uma estimativa de se perder 30% no processo de 

purificação (HOWELER et al., 2003). 



70 
 

 

Ademais, inúmeros estudos associam alterações na estrutura das comunidades 

microbianas com perturbações ambientais. Efeitos do desmatamento (NAVARRETE et 

al., 2015), efeito da agricultura (CHAER et al., 2009), efeito de diferentes manejos 

agrícolas (DEGENS et al., 2001; STEENWERTH et al., 2005; GREGORY et al., 2009; 

ZHANG et al., 2010), efeito do fogo (BANNING; MURPHY, 2008; VELASCO et al., 

2009; ALLISON et al., 2010), além das próprias características físico-químicas dos solos 

na diversidade e riqueza das comunidades de micro-organismos (KUAN et al., 2007; 

GRIFFITHS et al., 2008). Potencialmente, a substituição de pastagens pela monocultura 

da cana-de-açúcar, tem a capacidade de gerar todas essas perturbações na microbiota de 

solo. Entretanto, as próprias estruturas comunitárias, possuem grande capacidade de 

resiliência e adaptação a modificações ambientais (GRIFFITHS; PHILIPPOT, 2013). 

Lauber e colaboradores (2013), verificaram que áreas que a mais tempo são 

dedicadas a agricultura, possuem maior diversidade microbiana. Deste modo, como todas 

as áreas por nós amostradas, possuem um longo histórico como canaviais ou como 

pastagens, de no mínimo 10 anos e, portanto, as comunidades microbianas, seguramente, 

estão bem adaptadas as condições atuais. Deste modo, este estudo aferiu as consequências 

a longo prazo da substituição de culturas, sendo estas consequências minoradas pela 

capacidade de resiliência das populações microbianas. Para a averiguação do efeito 

imediato da substituição de pasto por cana-de-açúcar na microbiota de solo, a amostragem 

deve ser feita em áreas que em devem passar por esse processo, de tal modo que as 

consequências mais drásticas e imediatas poderiam ser aferidas. 

Devido sua importância na manutenção basal dos ecossistemas, ciclando 

nutrientes no solo, a diversidade microbiana é sempre abordada pelo escopo funcional. 

Mudanças na composição das comunidades microbianas, quase sempre, levam a uma 

alteração das taxas dos processos ecossistêmicos prestados pelos micro-organismos 

(ALLISON; MARTINY, 2008; TARDY et al., 2014). Paula et al. (2014), verificou que 

comunidades microbianas de solo de pastagem possuem bem menos diversidade e riqueza 

de genes ligados aos ciclos biogeoquímicos do que comunidades microbianas de solo da 

floresta Amazônica. Griffiths e Philippot (2013) lembram que os serviços ecossistêmicos 

microbianos estão intimamente ligados a diversidade funcional e minimamente a riqueza 

e diversidade total de espécies. Sendo assim, seria importante trabalhos subsequentes a 

este para averiguar o efeito da substituição de pastagem por canaviais na diversidade 
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funcional microbiana e no importante papel de ciclagem de nutrientes que os micro- 

organismos desempenham. 

 

 
Conclusão 

 
1. Os testes de AMOVA e de HOMOVA evidenciaram diferenças na diversidade 

genética das comunidades microbianas de solo de pastagem e de comunidades 

microbianas de solo de canavial; 

2. Entre as áreas amostradas, utilizando todas as métricas de diversidade alfa, 

apenas Shannon foi significante para a diferença entre as riquezas das duas áreas de 

canaviais, Goiasa e Jalles. Reforçando a teoria de que apenas a diversidade beta é afetada 

pela diversidade vegetal, sendo a diversidade alfa sofrendo efeito de outras variáveis; 

3. Os índices chao1 e ACE de diversidade alfa foram significantemente diferentes 

entre as riquezas locais de canaviais e pastagens. Segundo as médias de diversidade alfa, 

canaviais são mais ricos que pastagens; 

4. Tanto os gráficos de PCoA e NMDS, quanto o dendograma das OTUs de cada 

ponto amostrado, evidenciam que a diversidade beta de cada área amostrada é diferente 

entre si, assim como a diversidade entre as áreas de canaviais e pastagens; 

5. O gráfico de composição de filos evidencia a diferença da estrutura das 

comunidades microbianas de solo de pastagens e canaviais. Os filos Acidobacteria e 

Proteobacteria, dominam e, portanto, sofrem pouca influência do efeito do manejo de 

cada cultura. Nos solos de pastagem, os filos Actinobacteria, Chloroflexi e 

Planctomycetes são mais abundantes que os solos de canaviais, que por sua vez, possuem 

mais abundância de bactérias TM7 e que não foram identificadas; 

6. Por fim, estudos sobre a diversidade funcional seriam necessários para se medir 

mais objetivamente, o efeito da substituição das pastagens por canaviais. 
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Conclusão Geral 

 
 

A microbiologia do solo é uma área do conhecimento que ainda carece de 

metodologias que possibilitem ampliar o escasso conhecimento sobre diversidade e 

ecologia microbiana do solo. Ainda assim, as metodologias empregadas na microbiologia 

do solo evoluíram bastante e conseguiram contornar os problemas associados ao cultivo 

de micro-organismos em ambiente laboratorial através das metodologias independentes 

de cultivo. Mesmo as metodologias independentes de cultivo sofrem com a 

heterogeneidade e complexidade do solo. 

A hipótese de que o solo de canavial apresentaria melhores características 

microbiológicas, isto é, maior número de micro-organismos diazotróficos de vida-livre e 

maior quantidade de biomassa microbiana, do que o solo de pastagem, foi parcialmente 

constatada. Isto é, o solo de canavial detinha cerca de 140% a mais de micro-organismos 

fixadores de nitrogênio de vida-livre, porém havia 25% menos quantidade de biomassa 

microbiana do que o solo de pastagem. Apesar dos resultados da quantidade de micro- 

organismos diazotróficos e biomassa microbiana de solo parecerem contraditórios, eles 

são métricas diferentes, isto é, a comunidade diazotrófica de vida-livre é um componente 

funcional dentro de um universo que é a comunidade de micro-organismos do solo. 

Utilizando as métricas de diversidade alfa, apenas Shannon foi significante para a 

diferença entre as riquezas das duas áreas de canaviais. Reforçando a teoria de que apenas 

a diversidade beta é afetada pela diversidade vegetal, sendo a diversidade alfa sofrendo 

efeito de outras variáveis. Os índices chao1 e ACE de diversidade alfa foram 

significantemente diferentes entre as riquezas locais de canaviais e pastagens. Segundo 

as médias de diversidade alfa, canaviais são mais ricos que pastagens. Os gráficos de 

PCoA e NMDS e o dendograma das OTUs de cada ponto amostrado, evidenciam que a 

diversidade beta de cada área amostrada é diferente entre si, assim como a diversidade 

entre as áreas de canaviais e pastagens. 

O gráfico de composição de filos evidencia a diferença da estrutura das 

comunidades microbianas de solo de pastagens e canaviais. Os filos Acidobacteria e 

Proteobacteria, dominam e, portanto, sofrem pouca influência do efeito do manejo de 

cada cultura. Nos solos de pastagem, os filos Actinobacteria, Chloroflexi e 

Planctomycetes são mais abundantes que os solos de canaviais, que por sua vez, possuem 
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mais abundância de bactérias TM7 e que não foram identificadas. Por fim, estudos sobre 

a diversidade funcional seriam necessários para se medir mais objetivamente, o efeito da 

substituição das pastagens por canaviais. 
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Apêndice 

Tabela 1: Detalhamento das amostras: 
 

Área Amostrada Tipo de Cultura Nome da Amostra 

Vet Pastagem 1 

Vet Pastagem 2 

Vet Pastagem 3 

Vet Pastagem 4 

Vet Pastagem 5 

Vet Pastagem 6 

Vet Pastagem 7 

Vet Pastagem 8 

FRDA Pastagem 9 

FRDA Pastagem 10 

FRDA Pastagem 11 

FRDA Pastagem 12 

FRDA Pastagem 13 

FRDA Pastagem 14 

FRDA Pastagem 15 

FRDA Pastagem 16 

Jalles Canavial A 

Jalles Canavial B 

Jalles Canavial C 

Jalles Canavial D 

Jalles Canavial F 

Jalles Canavial G 

Jalles Canavial H 

Jalles Canavial I 

Jalles Canavial K 

Jalles Canavial L 

Jalles Canavial M 

Jalles Canavial N 

Jalles Canavial O 

Jalles Canavial P 

Jalles Canavial Q 

Jalles Canavial R 

Goiasa Canavial GA 

Goiasa Canavial GB 
Goiasa Canavial GC 

Goiasa Canavial GD 

Goiasa Canavial GE 

Goiasa Canavial GF 

Goiasa Canavial GH 

Goiasa Canavial GI 

Goiasa Canavial GJ 

Goiasa Canavial GK 

Goiasa Canavial GM 

Goiasa Canavial GN 

Goiasa Canavial GO 

Goiasa Canavial GP 

Goiasa Canavial GQ 

Goiasa Canavial GR 
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Tabela 2: Características Físico-Químicas do Solo: 
 

Amostra Argila Silte Areia B Cu 
(Mehl) 

Fe 
(Mehl) 

Mn 
(Mehl) 

Zn 
(Mehl) 

M.O. pH P 
(Mehl) 

K Ca Mg H+Al Al CTC M V Ca/ 
Mg 

Mg/ 
K 

Ca/ 
K 

Ca/ 
CTC 

Mg/ 
CTC 

K/ 
CTC 

 % % % mg/dm
3
 mg/dm

3
 mg/dm

3
 mg/dm

3
 mg/dm

3
 % (CaCl2) mg/dm

3
 mg/dm

3
 cmolc/d 

m3 

cmolc/d 

m3 

cmolc/d 

m3 

cmolc/d 

m3 

cmolc/d 

m3 

% % - - - % % % 

Goiânia - Vet 46,0 25 29  3,0 25 42 3,6 3,4 4,7 2,7 30,0 1,0 0,47 5,3 0,00 6,80 0,0 22,6 2,1 6,1 13,0 14,6 6,9 1,1 

Hidrolândia - FRDA 30,0 23 47  4,0 162 81 2,9 2,9 5,0 1,2 85,0 1,2 1,00 3,5 0,50 5,90 17,1 40,9 1,2 4,6 5,5 20,3 16,9 3,7 

Goiatuba - Goiasa         3,1 5,7 13,1  3,8 1,00   8,66         

Goiatuba - Goiasa         3,4 5,2 9,4  1,7 1,10   7,36         

Goiatuba - Goiasa         2,7 4,9 4,0  2,1 1,00   7,67         

Goiatuba - Goiasa         3,4 5,2 4,3  3,0 1,20   7,95         

Goianésia - Jalles 35,3        21,0 6,7 5,7 11,3 2,8 1,12 1,9 0,00 6,00 0,0 66,5 2,6      

Goianésia - Jalles 44,9        21,3 4,9 9,5 4,1 2,6 1,08 3,1 0,12 6,90 3,1 54,2 2,4      

Goianésia - Jalles 60,5        29,4 4,6 13,0 7,7 1,4 0,66 5,2 0,47 7,40 17,8 28,5 2,2      

Goianésia - Jalles 56,0        23,4 5,9 5,4 5,6 3,0 1,67 1,3 0,00 6,10 0,0 77,8 1,9      

 


