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COMUNIDADES BACTERIANAS EM SOLOS DE MATA NATIVA E CULTIVADOS 

COM CANA-DE-AÇÚCAR  

 

 

RESUMO - Estudos sobre comunidades bacterianas associadas às culturas 
agrícolas são fundamentais no entendimento de como os microrganismos presentes 
nos solos podem influenciar no ambiente. Além disso, o conhecimento sobre a 
importância dos microrganismos na reciclagem dos elementos químicos do solo e sua 
influência sobre a emissão de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2), 
e alterações climáticas globais. Neste estudo foi comparada a população bacteriana em 
solos cultivados com cana-de-açúcar sob os sistemas de manejo cana crua (CC) e cana 
queimada (CQ) e solo sob mata nativa (MN), com as emissões de CO2 e características 
físico-químicas (pH, M.O e classe textural) de cada área. As populações microbianas 
dos solos foram analisadas pelas técnicas moleculares T-RFLP (“Terminal Restriction 
Fragment Length Polymorphism”) e sequenciamento do gene 16S rRNA. Observou-se 
que as comunidades bacterianas foram influenciadas pelas mudanças no uso da terra e 
nos tipos de sistemas de manejo adotados. As áreas estudadas apresentaram 
comunidades bacterianas distintas, sendo os filos Acidobacteria e Proteobacteria os 
grupos que foram mais abundantes em todas as amostras. Bactérias pertencentes aos 
filos Cyanobacteria e Nitrospira foram encontradas exclusivamente nas áreas CQ, por 
outro lado bactérias do filo Bacterioidetes aparecem apenas nas áreas de manejo 
mecanizado CC. Por fim, os resultados das duas técnicas sugerem que os solos sob o 
cultivo com cana-de-açúcar mostraram uma maior diversidade e riqueza, quando 
comparados com a MN. 
 

Palavras chaves: atributos do solo, ecologia bacteriana, gene 16S rRNA, Saccharum 
spp, T-RFLP. 
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BACTERIAL COMMUNITIES IN SOIL OF NATIVE FOREST AND CULTIVATED WITH 

SUGARCANE 

 

 

SUMMARY – Studies on bacterial communities associated with agriculture are 
fundamental in understanding how microorganisms in soil can influence the 
environment. Furthermore, knowledge about the importance of microorganisms in the 
recycling of chemical elements in soil and its effect on the emission of greenhouse 
gases such as carbon dioxide (CO2), and global climate change. This study compared 
bacterial populations in soils cultivated with sugarcane in the management systems (CC) 
and burnt cane (CQ) and native forest (MN), with CO2 emissions and physico-chemical 
(pH, organic matter and textural class) in each area. The soil microbial populations were 
analyzed by T-RFLP molecular techniques ("Terminal Restriction Fragment Length 
Polymorphism") and sequencing of 16S rRNA. It was observed that bacterial 
communities were influenced by changes in land use and the types of soil management. 
The areas studied showed distinct bacterial communities, being the phyla Proteobacteria 
and Acidobacteria groups that were most abundant in all samples. Bacteria 
Cyanobacteria belonging to the phyla and Nitrospira were found exclusively in the areas 
CQ, on the other bacteria of the phylum Bacterioidetes appear only in the areas of 
mechanized handling CC. Finally, the results of the two techniques suggests that soils 
under cultivation with sugarcane showed greater diversity and richness compared to 
MN. 

 
Keywords: soil attributes, bacterial ecology, 16S rRNA, Saccharum spp, T-RFLP. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o país considerado maior produtor de cana-de-açúcar do 

mundo, responsável por cerca de um quarto da produção mundial (FAO, 2010).  

Estima-se que no ano 2011/2012 a safra teve uma  produção anual de 571.5 

milhões de toneladas A região de maior produção no Brasil é a Sudeste, 

representando 62% da área plantada no Brasil (com Estado de São Paulo 

sozinho respondendo por 52% da área total), seguido pelo Nordeste, com 13% 

da área total (CONAB, 2012).  

Práticas agrícolas modificam os atributos físico-químicos do solo, 

proporcionando vantagens seletivas para algumas populações bacterianas 

sendo tais perturbações causa de desequilíbrios nas interações biológicas 

nestes ecossistemas (TORSVIK et al., 1998). Além disso, práticas agrícolas 

podem ser consideradas fontes de Gases de Efeito Estufa (GEE) induzindo 

emissões adicionais de CO2 do solo em áreas agrícolas (LA SCALA et al., 

2008; REICOSKY e LINDSTROM, 1993), e consequentemente reduzindo os 

estoques de carbono do solo. As comunidades microbianas podem também ser 

alteradas por elevadas emissões de CO2 atmosféricos, o que pode ter 

implicações para no equilíbrio do ecossistema, principalmente sobre a 

reciclagem de elementos essenciais (LESAULNIER et al., 2008).  

Assim nos ciclos biogeoquímicos as bactérias do solo são responsáveis 

pela reciclagem dos compostos orgânicos, além de influenciar na nutrição das 

plantas e fertilidade do solo (KIRK et al., 2004). Dessa forma a análise da 

diversidade dos microrganismos do solo tem sido foco de intensas pesquisas 

ao longo dos anos, tanto para correlacionar os microrganismos com a 

transformação de diferentes compostos, como para se avaliar a influência 

destes no desenvolvimento de práticas agrícolas mais adequadas e 

sustentáveis. 

A cana-de-açúcar tem sido cultivada em mais de 70 países sendo 

considerada uma das culturas mais importantes devido a seu valor energético, 

com uma área de cultivo global de mais de 20 milhões hectares (SOUZA et al., 

2012). Atualmente, o cultivo de cana está passando por um período de 

intensas mudanças nas práticas de manejo, devido à introdução da colheita 

mecanizada, pré-colheita sem queima. No entanto, a queima da cana, ainda é 
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frequentemente realizada em maior produção, e ela tem impactos profundos, 

destrói a matéria orgânica do solo, deixando-o exposto à erosão, afetando os 

microrganismos e causando poluição significativa (SOUZA et al., 2012). 

No manejo sem queima, onde a colheita é realizada geralmente por 

máquinas colhedoras de cana-de-açúcar, a parte foliar pode ser depositada 

anualmente sobre o solo e se decompor naturalmente. As condições 

ambientais (umidade, temperatura), a quantidade de palhada depositada e a 

constituição dessa palhada, interferem diretamente no processo de 

decomposição, agindo sobre a acumulação da palhada ao longo do tempo 

(CAMPOS, 2003). 

A prática da queima da palha antes da colheita está sendo eliminada 

gradualmente, principalmente no Estado de São Paulo, devido ao protocolo 

agroambiental de adesão voluntária que foi criado para eliminar esta prática na 

maioria das áreas em 2014 (GOLDEMBERG; COELHO; GUARDABASSI, 

2008). De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (2010), 

cerca de 55,8% das áreas de cana no Estado de São Paulo foram colhidas 

utilizando-se o sistema de colheita mecanizada crua durante a safra 2009/2010 

(FIGUEIREDO, 2012). 

Por outro lado, no Brasil dois diferentes sistemas de manejo de cana são 

atualmente praticados: a colheita manual da cana-de-açúcar após a queima de 

sua palhada (cana queimada) e a colheita mecanizada da cana sem queimada 

(cana crua), onde grandes quantidades de palha são deixadas sobre a 

superfície do solo, pós colheita. Considerando-se a influência que o manejo 

das culturas possa ter sobre as comunidades microbianas do solo e a 

influência dessas comunidades nos ciclos biogeoquímicos de diversos 

elementos,  é de grande importância a compreensão da relação da diversidade 

e  a estrutura das comunidades dos microrganismos encontrados no solo e as 

emissões de CO2 atmosféricos, especialmente nos sistemas de colheita da 

cana-de-açúcar. 

A análise da diversidade de comunidades bacterianas no solo foi 

tradicionalmente iniciada com o cultivo de microrganismos, porém essa técnica 

é limitada devido sua incapacidade de cultivar muitas espécies de bactérias em 

laboratório (TORSVIK e ØVREAS, 2002). Os avanços na área de biologia 

molecular e a possibilidade de se estudar o conjunto de genomas de um 
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ambiente (metagenoma) permitiram a investigação in situ da diversidade e da 

estrutura de comunidades de bactérias no solo (UPCHURCH et al., 2008). 

Métodos de análise de microrganismos independentes de cultivo, podem 

ser usados para a análise de um grande número de amostras e possibilitam 

meios para detectar diferenças na estrutura das comunidades microbianas. 

Estas técnicas são conhecidas como “DNA fingerprinting” (impressões digitais) 

são baseadas no princípio da separação de fragmentos de DNA por 

eletroforese como: a Eletroforese em Gel de Gradiente Desnaturante (DGGE), 

a Análise de Restrição do DNA Ribossomal Amplificado (ARDRA) e a Análise 

do Polimorfismo no Comprimento dos Fragmentos Terminais de Restrição (T-

RFLP). As técnicas “DNA fingerprinting” tem sido utilizadas com sucesso em 

inúmeros estudos para explorar a diversidade das populações microbianas em 

vários habitats (SCHÜTTE et al., 2008).  

As bibliotecas de DNA metagenômico são conhecidas pela investigação 

do conjunto de genomas encontrado na microbiota total do solo, essa técnica 

tem como objetivo compreender melhor a ecologia microbiana global, além de 

impulsionar processos biotecnológicos para demandas de novos aditivos, 

enzimas e biomoléculas. Destaca-se por ser um novo campo de pesquisa 

desenvolvido ao longo da última década para elucidar os genomas de 

organismos não cultiváveis (SCHMEISSER et al., 2007).  

Desse modo a utilização de técnicas moleculares como a clonagem e o 

sequenciamento de amostras do gene 16S rRNA contribuíram para o melhor 

entendimento da diversidade e da função das comunidades bacterianas em 

ambientes como solo, águas e biofilmes (TRINGE et al., 2005). O grande 

número de projetos realizados com bibliotecas de DNA metagenômico em 

diversos ecossistemas tem facilitado a compreensão da complexidade de 

comunidades microbianas ambientais (DELMONT et al., 2011). 

 

Objetivos  

Tendo como hipótese do trabalho que as mudanças do uso do solo no  

cultivo da cana-de-açúcar e que a ação do fogo no canavial provoca 

modificações nas propriedades do solo e consequentemente nas populações 

bacterianas do solo este trabalho teve por objetivos específicos: i) comparar e 

estimar, pelas técnicas moleculares a diversidade  bacteriana em solos 



4 
 

causada pelas  mudanças do uso da terra, no uso agrícola e no manejo em 

solos de cultivo de cana-de-açúcar sob os sistemas de manejos: colheita 

mecanizada (cana crua -CC), a colheita manual (cana queimada - CQ) ou no 

solo de uma Mata Nativa (MN); ii) relacionar os resultados microbiológicos com 

os atributos físico-químicos dos solos juntamente com a emissão de CO2 das 

áreas estudadas.  

 

II. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1. A cultura da cana-de-açúcar e emissões de CO2  

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma planta que cresce em todo o 

mundo em regiões entre 22° N e S do Equador, pertence à família Poaceae 

junto com os gêneros Zea e Sorghum. Seis espécies de Saccharum são 

reconhecidas: Saccharum.officinarum, Saccharum.sinense, Saccharum.barberi, 

Saccharum.eduli, Saccharum.spontaneum e Saccharum.robustum. O centro de 

origem está localizado nas regiões leste da Indonésia e da Nova Guiné 

(DANIELS ; ROACH, 1987; MARTINS, 2004). A importância da cana de açúcar 

pode ser atribuída à sua múltipla utilização, podendo ser empregada sob a 

forma de forragem para alimentação animal, ou como matéria prima para a 

fabricação de açúcar, álcool, rapadura, melado e aguardente.  Atualmente, a 

principal destinação da cana-de-açúcar cultivada no Brasil é a fabricação de 

açúcar e álcool (etanol), sendo no setor sucro-alcooleiro a principal parte do 

agro-negócio brasileiro, além de ser referência para os demais países 

produtores de açúcar e álcool (BRASIL, 2007). A cana-de-açúcar (S. 

officinarum L.) é considerada como opção promissora de produção de 

biocombustíveis e energia de origem renovável, o cultivo no Brasil ocorre em 

uma área estimada de 8.368,4 mil hectares, distribuída em vários Estados 

produtores (CONAB, 2012). 

O Brasil é o principal exportador de etanol, no ano safra 2012/2013 

segundo CONAB (2012) uma produção estimada em 23,49 bilhões de litros. 

Esta produção de etanol concentra-se na região Centro-Oeste e Sudeste com 

91,0% do total produzido, principalmente nos estados de São Paulo (50,53%).  
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Estimativas indicam que no Brasil a agricultura é responsável por 75 % 

das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) (CERRI; CERRI, 2007). A 

emissão de CO2 do solo é considerada, o segundo maior componente do ciclo 

global do carbono sendo, portanto, relevante nas variações climáticas (RETH; 

MARKUS; FALGE, 2005). Esta liberação de CO2 na atmosfera é atribuída ao 

metabolismo das raízes das plantas, aos processos de decomposição 

microbiana, a microflora e a fauna (RASTOGI; SINGH; PATHAK, 2002), e é 

influenciada por fatores como umidade e temperatura.  

O fluxo de CO2 nos solos agrícolas é resultado de complexas interações 

entre o clima e as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. O 

manejo dos solos para as práticas agrícolas podem afetar as propriedades do 

solo e influenciar na liberação de CO2, e em consequência alterar o conteúdo 

de C no solo (SILVA-OLAYA, 2010; CHENG-FANG et al., 2010). A queima 

anual dos canaviais durante a colheita pode provocar periodicamente 

interferências nos ecossistemas, além de ocasionar a liberação de poluição 

atmosférica altamente prejudicial à saúde afetando todo entorno da região 

canavieira (SZMRECSÁNYI, 1994). Existem projeções de que 80% da área 

plantada na região Centro-Sul do país, onde está a maior parte da produção 

sejam colhidas sem queima até 2014 (GALDOS; CERRI; CERRI , 2009; 

MACEDO; NOGUEIRA, 2004). 

A queima do canavial usada para facilitar o corte manual da cana-de-

açúcar, libera para a atmosfera grande quantidade dos gases como o CO2, o 

N2O e o CH4, considerados gases do efeito estufa (GEE). O processo de 

queima eleva as concentrações atmosféricas desses gases, contribuindo para 

o aumento do efeito estufa adicional o que constitui um dos principais 

problemas ambientais atuais associados às mudanças climáticas (CAMPOS, 

2003). As atividades antrópicas, como  a queima de combustíveis fosseis, o 

desenvolvimento das cidades, as mudanças do uso dos solos, a utilização de 

defensivos químicos na agricultura e a poluição afetam a diversidade 

microbiana do solo. Entretanto, são necessários novos estudos para o melhor 

entendimento de como as mudanças na diversidade microbiana podem 

influenciar a reciclagem dos elementos nos  ecossistemas (KIRK et al., 2004). 

Quando a cana é colhida crua, na superfície do solo fica uma grande 

quantidade de palhada, que protege o solo da erosão impedindo a ação direta 
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dos ventos e o transporte de partículas (erosão eólica). A camada de palha na 

superfície do solo leva à formação de um microclima local, que impede 

alterações bruscas na temperatura e na umidade do solo. A formação desse 

ambiente possibilita o desenvolvimento de uma comunidade biológica especial, 

principalmente de fungos, que atuará na decomposição da palhada. Outra 

importante contribuição da implementação deste sistema de manejo no cultivo 

da cana é que ele pode funcionar como um mitigador de carbono, contribuindo 

para a redução do efeito estufa, uma vez que grande parte do carbono que 

seria liberado na atmosfera é incorporado à matéria orgânica do solo 

(CAMPOS, 2003).  

Os níveis de carbono orgânico nos solos são os resultados das 

complexas interações entre variáveis relacionas aos processos de produção e 

transporte do gás do solo para a atmosfera. Esse processo de perda de 

carbono do solo para a atmosfera é dominado pelo fluxo de CO2 para a 

superfície, resultante da atividade microbiana (oxidação química), respiração 

das raízes e da fauna (SILVA-OLAYA, 2010; PANOSSO, 2011). O processo de 

emissão de CO2 do solo, também conhecido como respiração do solo, é a 

segunda maior fonte de emissão de CO2 para a atmosfera, sendo a queima de 

combustíveis fósseis a principal responsável antrópica por essas emissões. 

Essas mudanças do uso da terra, como a conversão de áreas de florestas, 

cerrados e campos para áreas agrícolas ou pastagem, geralmente diminuem o 

teor de matéria orgânica nos solos tropicais e subtropicais devido às 

consequências de curtos e longos prazos dos distúrbios ocasionados pelas 

operações de preparo associados a baixos níveis de adição de material 

orgânico ao solo (PANOSSO, 2011).  

Em áreas agrícolas e florestas, a estratégia principal para o aumento do 

sequestro de carbono é minimizar a decomposição e a mineralização do 

carbono orgânico do solo, por meio de medidas que promovam a proteção 

desse carbono. Distúrbios no solo podem provocar perdas de matéria orgânica 

no solo devido ao aumento da aeração, a qual pode acelerar a atividade 

bacteriana do solo (PANOSSO, 2011).  
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2. Diversidade microbiana do solo  

 

O solo é um sistema que apresenta um ambiente heterogêneo com 

grande riqueza em diversidade microbiana (NACKE et al., 2011), apresenta 

grande quantidade de microrganismos que pertencem ao três domínios da 

vida, Bactéria, Archaea e Eukarya (FIERER et al.,2006). Os procariotos se 

dividem em duas partes na árvore da vida formando os domínios Archaea e 

Bacteria, sendo que o domínio Bacteria compreende 26 filos, 41 classes, 88 

ordens, 240 famílias e 1.194 gêneros (GARRITY et al., 2005). A estrutura de 

comunidades bacterianas no solo é influenciada por propriedades da 

vegetação, do clima e tipo do solo, comunidades microbianas são encontradas 

em  diferentes ambientes (CHAN et al., 2008). 

Os microrganismos do solo, componentes essenciais para o 

funcionamento sustentável dos ecossistemas, são fundamentais no processo 

de fragmentação e decomposição da matéria orgânica (MOREIRA; SIQUEIRA, 

2002). Um dos principais reservatórios de carbono orgânico da Terra é o solo, 

o número de microrganismos e suas biomassas coletivas variam entre os 

diferentes tipos e condições de solos, sendo o grupo das bactérias um dos 

mais numerosos (WHITMAN; COLEMAN; WIEBE, 1998). 

Durante muitos anos a diversidade microbiana do solo tem sido 

explorada, baseada no cultivo e isolamento de espécies microbianas (DANIEL, 

2005), os métodos de cultivo são tradicionais para a caracterização microbiana, 

mas somente uma pequena parcela variando de 0,1% a 1,0% de bactérias do 

solo são cultiváveis utilizando métodos padrão de cultivo (TORSVIK et al., 

1998).   

A diversidade microbiana do solo é frequentemente discutida, devido ao 

grande avanço dos estudos moleculares que favorecem a avaliação dos 

microrganismos em amostras ambientais (TIEDJE et al., 2001), a microbiota do 

solo apresenta uma elevada diversidade genética e funcional, caracterizada 

através de estudos com base no cultivo de microrganismos e de seu DNA 

(MORAIS, 2008). Essa microbiota influencia tanto na cinética da transformação 

da matéria orgânica do solo e formação de húmus, quanto na estocagem de 

carbono e nutrientes (MATSUOKA; MENDES; LOUREIRO, 2003). A estrutura e 

a funcionalidade das comunidades microbianas variam de acordo com as 
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propriedades do solo (pH, temperatura e teor de oxigênio), assim como o tipo 

de manejo e ocupação (HAYDEN et., 2010). Além dessas propriedades a 

matéria orgânica do solo, de origem principalmente de material vegetal, é uma 

importante fonte de energia para os microrganismos, principalmente para os 

envolvidos nos ciclos biogeoquímicos terrestres (RASCHE et al., 2011). 

As técnicas utilizadas pelo homem no solo agrícola como aragem e 

drenagem, alteração do pH ou aplicação de fertilizantes melhoram a fertilidade 

do solo. Por outro lado, o cultivo excessivo e contínuo do corte e queima, 

remoção dos resíduos da cultura e algumas práticas de irrigação promovem um 

declínio na qualidade do solo, que é geralmente acompanhado com perda da 

diversidade biológica (WAID, 1999). A composição das comunidades 

microbianas e a sua diversidade, podem ser usadas como indicadores da 

qualidade do solo, pois respondem rapidamente a essas mudanças ambientais. 

No entanto, ainda é difícil interpretar o processo de formação dessa 

composição, visto que pouco é conhecido sobre os papéis específicos dos 

organismos do solo (SMIT et al., 2001; JOHNSON; LEE; SCOW, 2003).  

De acordo com Ovreas (2000), a importância da análise da diversidade 

microbiana do solo está em: aumentar o conhecimento dos recursos genéticos 

em uma comunidade, entender padrões da distribuição relativa dos 

microrganismos, aumentar o conhecimento do papel funcional da diversidade, 

identificar diferenças na diversidade associada a distúrbios no manejo, 

entender a regulação da biodiversidade, e entender até que ponto o 

funcionamento e a sustentabilidade do ecossistema dependem da manutenção 

no nível específico da diversidade.  

O solo é um sistema complexo, que contém uma grande variedade de 

microhabitats, que podem ser caracterizados por propriedades físicas, 

químicas e biológicas. É um habitat onde alterações em variáveis ambientais 

(temperatura, umidade, porosidade e pH) são em parte, responsáveis pelas 

variações da diversidade de microrganismos (CURY, 2006; MARTINY et al., 

2006). Assim o desmatamento e o uso inadequado do solo podem prejudicar 

as comunidades e consequentemente, limitar suas atividades (DANIEL, 2005). 

E os distúrbios através de tratamentos agrícolas tais como manejo do solo, 

fertilização e proteção das plantas podem favorecer a certas espécies, 

resultando em redução de outras comunidades. Tratamentos agrícolas têm 
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sido relatado na influência das estruturas de comunidades microbianas do solo 

e diminuição da diversidade bacteriana do solo (HARTMANN; WIDMER; 2006). 

 

3. T-RFLP - Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism 

 

Os estudos sobre ecologia microbiana do solo têm avançado muito com 

a utilização de métodos moleculares independentes de cultivo, considerando-

se que mais de 99% dos microrganismos do solo não são cultiváveis (MALIK  

et al., 2008). A utilização de técnicas moleculares, independente de cultivo 

como a DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), o RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism),  o ARDRA (Amplified Ribosomal DNA 

Restriction Analysis),  o T-RFLP (Terminal Restriction Fragment Length 

Polymorphism) e  sequências de partes do gene 16S rRNA como marcador 

filogenético, conduziram a uma nova compreensão da comunidade bacteriana 

(UPCHURCH et al., 2008).  

O T-RFLP (Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism) é um 

método independente de cultivo, pelo qual se obtém se uma “impressão digital” 

genética da composição de uma comunidade microbiana (BLACKWOOD, et al., 

2003). A análise do T-RFLP é uma abordagem eficaz para a rápida avaliação e 

comparação molecular, possibilitando a análise de um grande número de 

amostras de um ou mais ambientes simultaneamente, a fim obter uma 

caracterização das estruturas das comunidades bacterianas (LIU et al., 1997; 

SILVA, 2010).  

A utilização de métodos baseados na amplificação de ácidos nucléicos 

por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), como a análise de T-RFLP, 

tornou possível a comparação de diferentes comunidades microbianas 

provindas de diversos ambientes (MARSH, 1999). T-RFLP já foi utilizado para 

caracterizar diferentes comunidades de microrganismos, na análise fúngica de 

genes ribossomais, em Bacteria e Archaea, em ambientes como solos de 

florestas, solos poluídos, sedimentos, estruturas de plantas, entre outros 

(THIES, 2007; SCHÜTTE  et al., 2008). Esse método é utilizado para amplificar 

a subunidade menor do gene que codifica o RNA ribossomal do DNA total de 

comunidades através da reação de polimerase em cadeia (PCR) em que um ou 

ambos os primers utilizados são marcados com um corante fluorescente. Os 
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incluído em cada linha de leitura (LIU et al., 1997; TIEDJE et al., 1999). As 

diferenças nos tamanhos das T-RFs marcados com o fluoróforo refletem as 

diferenças das sequências de 16S rRNA de populações filogeneticamente 

distintas que são convertidas em um eletroferograma, onde cada pico 

representa um T-RF (MENDES, 2009). 

Os eletroferogramas são importados por softwares como o GeneScanTM 

ou Gene MapperTM (ABI) e PeakScanner v1.0 (Applied Biosystems) ou um 

software tal como GelComparII (Applied-Maths). Estes programas calculam o 

tamanho do fragmento de restrição terminal, assim como a intensidade de 

fluorescência (altura ou área) do pico, os dados são processados pela 

conversão dos eletroferogramas em matriz, onde cada coluna é uma amostra e 

as linhas são um T-RF encontrado (MENDES, 2009; FORNAZARI, 2011). A 

característica atribuída a cada membro da comunidade é o comprimento do T-

RF do amplicon de PCR digerido com enzimas de restrição. Cada T-RF 

encontrado durante a análise de fragmentos é chamado de unidade 

taxonômica operacional (UTO).  

Os sítios nos quais as enzimas de restrição cortam a fita dupla de DNA 

não são necessariamente únicos para um grupo taxonômico particular. Desse 

modo, muitas sequências podem compartilhar o mesmo comprimento de T-RF, 

o que é chamado sobreposição de UTOs ou homoplasia de UTOs assim, há 

necessidade de se utilizar mais de uma endonuclease nas análises 

(FORNAZARI , 2011; THIES, 2007). A análise das comunidades pela técnica, 

baseia-se na presença de picos em um diagrama, caracterizando a amostra 

pelo número de picos e diversidade no comprimento dos fragmentos gerados, e 

a presença e as variações de comprimento dos fragmentos de DNA gerados 

estariam relacionadas a espécies diferentes (A. DICKIE; R. G. FITZJOHN, 

2007). 

 

4. Bibliotecas do gene 16S rRNA 

 

As bibliotecas do gene 16S rRNA correspondem a uma  metodologia 

molecular muito utilizada para estudar as comunidades bacterianas, e é 

realizada pela amplificação, clonagem e sequenciamento do gene 16SrRNA de 

amostras ambientais, sendo que a partir disso é possível identificar, pela 
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comparação de sequências dos genes ribossomais, genes de organismos que 

não podem ser cultivados pelas técnicas tradicionais. Essa técnica têm o 

potencial para determinar a composição e diversidade de comunidades 

microbianas do solo, o que é essencial para compreender o papel dessas 

comunidades, seus efeitos nos processos do ecossistema e a diversidade das 

comunidades resultantes de diferentes tipos de manejo agrícola e distúrbios 

naturais e humanos  (UPCHURCH et al., 2008).  

A construção e sequenciamento de bibliotecas do gene 16S rRNA é uma 

abordagem independente de cultura, que estuda diversidade microbiana e tem 

sido um método padrão que avalia comunidades bacterianas em uma grande 

variedade de habitats (PISA et al., 2011). As bibliotecas de  genes  do 16S 

rRNA muitas vezes produzem imagens incompletas das comunidades 

bacterianas naturais, representando apenas uma amostragem da diversidade  

(JANSSEN, 2006). Por outro lado essa técnica de construção e 

sequenciamento das bibliotecas é uma ferramenta de alta sensibilidade no 

estudo de comunidades microbianas, que possibilita a comparação entre 

genótipos de microrganismos não cultiváveis, que representam 99% do total de 

espécies presentes em amostras ambientais (SCHLOSS; LARGET; 

HANDELSMAN, 2004; SCHLOSS et al., 2009).  

O conhecimento básico de bactérias do solo, como a descoberta de 

importantes antibióticos, veio a partir de investigações de culturas puras, essas 

ainda são muito importantes no desenvolvimento e no entendimento da 

fisiologia bacteriana, genética e ecologia. Começando na década de 1990, 

estudos em ecologia molecular utilizando técnicas independentes de cultivo 

(extração de DNA, reação de polimerase em cadeia - PCR, clonagem e 

sequenciamento) permitiram investigações da diversidade de comunidades 

microbianas do solo hoje, que antes não podia ser acessada a partir de cultivo 

e morfologia (HUGHES et al., 2001; JANSSEN, 2006).  

As bibliotecas de DNA metagenômico podem ser definidas como a 

análise funcional das sequências nucleotídicas de genomas microbianos 

existentes em uma determinada amostra ambiental (HANDELSMAN et al., 

1998). Essa técnica veio como uma ferramenta alternativa, no âmbito de 

elucidar os genomas de organismos não cultiváveis, tendo como objetivo 

compreender melhor a ecologia microbiana. Proporcionar recursos para a 
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descoberta de uma diversidade enzimática, compostos químicos e isolamento 

de genes para o uso em biotecnologia que não havia sido imaginado. 

Permitindo relacionar funções potenciais de microrganismos específicos dentro 

das comunidades do solo (SCHMEISSER, et al. 2007; FERRER, et al., 2009). 

A técnica de clonagem do gene 16S rRNA consiste na seleção e coleta 

de amostras do ambiente e na extração dos fragmentos de DNA. Os 

fragmentos de DNA extraídos são selecionados e unidos a outros fragmentos 

de DNA, denominados vetores de clonagem, geralmente um plasmídeo, 

formando uma molécula de DNA recombinante, com capacidade independente 

de replicação, essas moléculas de DNA são transformadas em uma bactéria 

hospedeira cultivável, como a Escherichia coli. Em seguida, a cultura de E. coli 

é cultivada em meio com ágar e os insertos são isolados e sequenciados. 

Essas sequências são comparativamente analisadas e a identificação 

filogenética pode ser inferida (MUYZER; SMALLA, 1998; GONÇALVES, 2011). 

Informações sobre as funções metabólicas e composições das espécies 

microbianas já podem ser comparadas entre metagenomas de diferentes 

ecossistemas. Estas comparações são importantes para a compreensão da 

adaptação microbiana e o papel dos microrganismos específicos em diferentes 

ecossistemas. É importante ressaltar que esta mina de ouro de informação 

biológica está se tornando cada vez mais acessível publicamente através de 

várias bases de dados, plataformas de anotação, e a mineração desses dados 

que podem auxiliar no fornecimento de respostas (DELMONT, et al 2011). 

A construção de bibliotecas de gene 16S rRNA permitem a identificação 

filogenética e determinar a abundância relativa de unidade taxonômica 

operacional (UTO) de uma comunidade (SANZ; KOCHLING, 2007; 

GONÇALVES, 2011). Apesar de que a grande maioria dos microrganismos 

presentes no solo pode não ser cultivadas sob condições de laboratório. Há 

uma vasta quantidade de informação contida nos genomas de microrganismos 

não cultiváveis, as bibliotecas de DNA metagenômico é uma das tecnologias 

mais utilizadas para acessar e investigar esse potencial (HANDELSMAN 2004; 

FERRER 2009). 
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Tabela 1 - Abreviações das áreas de amostragem de solo. 

 MATA NATIVA  

MN   

 CANA QUEIMADA  

CQSP  SEM PREPARO  

CQCN  CN 

CQCCAL  CN+ CAL  

CQCCG  CN+ CAL+ G  

 CANA CRUA  

PCCSP  SEM PREPARO C/ PALHADA  

CCSP  SEM PREPARO  

PCCCN  CN C/ PALHADA  

CCCN  CN 

PCCNCAL  CN+ CAL C/ PALHADA  

CCNCAL  CN+ CAL  

PCCNCG  CN+ CAL+ G C/ PALHADA  

CCNCG  CN+ CAL+ G  

Convencional (CN); Calcário (CAL); Gesso (G). 

 

Para a coleta do solo foram utilizados tubos de PVC previamente 

esterilizados, de 50 cm de comprimento por 5 cm de diâmetro, sendo 

introduzidos de forma vertical no solo. Após a coleta, os tubos foram vedados 

com fita adesiva para evitar deformação e perda das amostras. As amostras 

foram armazenadas e mantidas em caixas térmicas com gelo e enviadas 

imediatamente para o Laboratório de Bioquímica de Microrganismos e Plantas 

UNESP/FCAV, Jaboticabal-SP – a fim de se iniciar as análises moleculares. 

Uma alíquota de cada profundidade de 20 cm e 40 cm das amostras de 

solo coletadas, foi armazenada em ultra-freezer (Thermo Forma, Forma 

Scientific) a -80ºC para serem utilizadas na extração de DNA metagenômico e 

outra alíquota somente as amostras 20 cm, foi enviada para o Laboratório de 

Análises de Solo e Planta UNESP/FCAV, Jaboticabal-SP para a análise dos 

atributos físico-químicos. 

Foram realizadas análises físicas e químicas (Tabela 2 e 3) com uma 

amostra representante de cada triplicata na profundidade de 20 cm. Para as 

amostras representantes das áreas: o preparo convencional baseia-se nas 
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arações, gradagens e pelo excessivo tráfego de máquinas no solo, afetando as 

propriedades físicas do solo em sua estrutura da camada superficial, assim há 

uma aceleração na decomposição da matéria orgânica (REICOSKY; 

LINDSTROM, 1993), a calagem elimina a acidez do solo, fornece suprimento 

de cálcio e magnésio para as plantas estimulando o crescimento das raízes e 

assim uma maior exploração da água e dos nutrientes do solo (DIAS; 

ROSSETO, 2006), com a prática da gessagem do solo, acontece a melhoria da 

fertilidade do solo e possibilita o aprofundamento do sistema radicular, 

proporcionando também uma maior exploração dos nutrientes e água 

disponíveis no solo, quando aplicado o gesso no solo ele é capaz de reduzir os 

efeitos nocivos do alumínio, além de ser uma fonte de enxofre, aumentando a 

produtividade (SOUSA et al., 2001). 

 

Tabela 2. Caracterização química das amostras de solo utilizadas na pesquisa 

Análise Química do Solo 

Amostra pH        M.O   P  K  Ca  Mg  H+Al  SB  T  V  

                       em                        resina  
                      CaCl2 g/dm3           mg/dm3------------------------------------------mmolc/dm3----------------   %  

MN  4.0  20  6  1.6  6  4  64  11.6  75.6  15  

CQSP  4.6  11  7  1.1  12  3  25  16.1  41.1  39  

CQCN  4.6  11  7  1.1  12  3  25  16.1  41.1  39  

CQCCAL  6.1  11  9  0.9  40  12  11  52.9  63.9  83  

CQCCG  5.7  11  10  0.9  50  12  16  62.9  78.9  80  

PCCSP  4.7  12  5  0.4  15  4  25  19.4  44.4  44  

CCSP  4.7  12  5  0.4  15  4  25  19.4  44.4  44  

PCCCN  4.8  14  7  0.5  16  5  25  21.5  46.5  46  

CCCN  4.9  13  5  0.5  19  5  25  24.5  49.5  49  

PCCNCAL  5.1  14  6  0.6  22  7  22  29.6  51.6  57  

CCNCAL  5.1  14  6  0.6  22  7  22  29.6  51.6  57  

PCCNCG  5.3  14  5  0.5  28  7  22  35.5  57.5  62  

CCNCG  5.3  14  4  0.4  30  9  25  39.4  64.4  61  

SB (Soma de Bases); T (Capacidade de troca de Cátion); V (Saturação por 

base). Fonte: FIGUEIREDO, 2012. 
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Tabela 3. Teores de argila, silte e areia no solo das áreas estudadas.  

Análise Granulométrica de Solo 

Amostra  Argila     Silte        Areia  Classe Textural  

                      Fina     Grossa                                
--------------g /kg--------------------- 

MN  140  158  356  346  Arenosa  

CQSP  150  175  438  237  Arenosa  

CQCN  150  175  438  237  Arenosa  

CQCCAL  146  179  437  238  Arenosa  

CQCCG  148  175  437  240  Arenosa  

PCCSP  198  130  454  218  Média  

CCSP  198  130  454  218  Média  

PCCCN  192  120  462  226  Média  

CCCN  179  170  422  229  Média  

PCCNCAL  234  130  351  285  Média  

CCNCAL  234  130  351  285  Média  

PCCNCG  218  155  363  264  Média  

CCNCG  227  149  361  263  Média  

Fonte: FIGUEIREDO, 2012. 

 

  Os valores de emissões de CO2, umidade (volume %) e temperatura (C°) 

das áreas estudadas estão representados na Tabela 4, foram cedidos pelo 

Prof. Dr. Newton La Scala Jr. do Departamento de Ciências Exatas 

UNESP/FCAV, Jaboticabal-SP. As medidas das emissões de CO2 do solo e 

temperatura (20 cm de profundidade) foram tomadas 24 horas após o preparo, 

sendo o primeiro dia (03 de fevereiro de 2010), até o dia 27 de fevereiro de 

2010, totalizando 25 dias após preparo, com 18 dias de medições, utilizando-se 

dois sistemas portáteis LI-COR (LI-8100). A umidade do solo (% volume) foi 

determinada (12 cm de profundidade) utilizando-se um sistema portátil Time 

Domain Reflectometer (TDR) (HydroSense System, Campbell Scientific, Utah, 

USA) (FIGUEIREDO, 2012). As emissões acumuladas de C-CO2 do solo 

durante todo período de estudo foram estimadas pelo método da integral da 

área debaixo das curvas de emissão versus o tempo utilizando o software R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011). 
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Tabela 4. Total de emissão CO2, e taxas de umidade e temperatura das áreas 

estudadas.  

 
Amostra 

Total de emissão 
CO2 

(C-CO2 kg ha-1) 
Temperatura   

(C°) 
Umidade 

(% volume) 

MN 1378,6 ab 23,05 13,1 

CQSP 525,4 f 26,91 16,5 

CQCN 808,8 def 27,14 13,3 

CQCCAL 953,9 cde 27,46 13,3 

CQCCG 1093,5 bcd 27,19 14,0 

PCCSP 446,4 f 26,45 22,5 

CCSP 698,8 ef 27,36 16,8 

PCCCN 1485,1 a 27,23 12,8 

CCCN 944,5 cde 27,24 11,9 

PCCNCAL 1266,9 abc 27,57 13,2 

CCNCAL 1081,8 bcd 27,72 11,7 

PCCNCG 1550,2 a 27,67 12,3 

CCNCG 1065,0 bcde 27,93 12,5 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. Fonte: FIGUEIREDO, 2012. 

 

3. Extração de DNA Metagenômico do Solo  

 

O DNA total da população de bactérias das amostras de solo, foi 

extraído com três repetições de cada ponto amostral com as profundidades (20 

cm e 40 cm), totalizando 6 extrações para o ambiente de MN, 24 para o 

ambiente de CQ e 48 para o ambiente CC, totalizando 78 extrações. A 

extração de DNA total de solo foi realizada com o Kit Power Soilt TM DNA 

(MoBIO, Carlsbad, CA, Catálogo nº 12888-100), de acordo com o protocolo 

determinado pelo fabricante, como descrito: uma amostra de 250 mg de solo foi 

pesada em uma balança analítica TC-403 (Denver Instrument Company) e 

adicionada ao tubo PowerBead de 2 ml; foi agitada em vortex levemente e 

adicionados 60 μl da solução C1 invertendo o tubo várias vezes; o tubo foi 

preso ao Adaptador MoBIO Vortex e agitado em vortex por 10 min à velocidade 

máxima; após esta agitação, uma centrifugação  a 10.000 x g por 30 s foi 

realizada; o sobrenadante (aproximadamente 450 μl) foi transferido para um 
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novo tubo e então foram adicionados 250 μl da solução C2 e agitado em vortex 

por 5 s; após essa etapa, incubou-se a 4 ºC por 5 min; após o tempo de 

incubação todas as amostras preparadas como descrito acima foram 

centrifugadas a 10.000 x g por 1 min e então 600 μl do sobrenadante de cada 

uma foram transferidos para um novo tubo; foram adicionados 200 μl da 

solução C3 e agitados por 5 s; após essa etapa, foram incubadas novamente a 

4 ºC por 5 min. Após o tempo de incubação, uma nova centrifugação a 10.000 

x g por 1 min foi realizada para cada amostra. Transferiram-se 750 μl do 

sobrenadante a um novo tubo; adicionando-se 1200 μl da solução C4 e agitado 

por 5 s. O volume total foi transferido para a coluna (com filtro) contendo o tubo 

coletor, que vem junto ao Kit, sucessivamente por três vezes coletando 675 ul 

de cada vez e centrifugando a 10.000x g por 1 minuto. A seguir 500 ul da 

solução C5 foram colocados na coluna e centrifugados a 10.000 x g por 30 s; 

descartado o sobrenadante centrifugou-se novamente o tubo por mais 1 min a 

10.000 x g; após essa etapa, a coluna foi transferida para um novo tubo e 

foram adicionados 100 μl da solução C6 no centro da coluna; centrifugado a 

10.000 x g por 30 s e obtendo-se o DNA extraído das amostras. 

Para a analise qualitativa do DNA, uma alíquota de 5 μl da suspensão 

do DNA total obtido, foi adicionada a 3μl de tampão de carregamento (0,025% 

de azul de bromofenol e 50% de glicose) e submetida à eletroforese em gel de 

agarose 1% (p/v) em tampão TSB 1X (BRODY; KERN, 2004). (TSB 20X: para 

1L de solução estoque; foram dissolvidos 8 g de NaOH em 600 mL de água 

destilada; ajustado o pH = 8.0 com Ácido Bórico na forma sólida; completando 

o volume para 1 L. No momento do uso este era diluído para uso em 1X). O gel 

foi submetido a um campo elétrico de 80 V por aproximadamente 60 min 

corado com Gelred (Uniscience) e então a imagem foi documentada em um 

aparelho fotodocumentador de gel (UV Transilluminator Crystal BioGlow Model 

ZT-21). 

As amostras de DNA foram quantificadas em espectrofotômetro, modelo 

NANODROP 2000C (THERMO SCIENTIFIC), adotando-se a relação de 1,0 de 

densidade ótica a 260 nm (DO260), a concentração do DNA das amostras 

variou na quantificação pelo espectrômetro, de 20ng.μl-1 a 100 ng.μl-1.  
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4. Amplificação do gene 16S rRNA para o domínio Bacteria 

 

O DNA extraído e quantificado de cada uma das amostras foi 

amplificado com os primers 27f (5’ AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG 3’)  e 

1492r (5’ ACC TTG TTA CGA CTT 3’)  do gene 16S rRNA que amplificaram 

regiões do genoma de tamanho esperado, com aproximadamente 1500 pb. 

Nas reações de amplificação do gene 16S rRNA, para utilização nas técnicas 

de T-RFLP e na clonagem dos fragmentos para sequenciamento (biblioteca 

16S rRNA ) estes mesmos primers foram utilizados (AMANN; LUDWIG; 

SCHLEIFER, 1995).  Porém para a detecção de fluorescência na análise de T-

RFLP, a extremidade 5’ do primer 27f foi marcada com 6-carboxyfluorescein 

(FAM). Segundo Moeseneder  et al. (2001) estas regiões da subunidade menor 

do rRNA apresentam maior heterogeneidade.  

Foram realizadas duas reações de amplificação do gene 16S rRNA uma 

para cada técnica. A amplificação foi feita em solução contendo: 2,5 μl de 

tampão para PCR 10X (200 mM Tris-HCl pH 8.4 e 500 mM KCl.); 1,0 μl de 

MgCl2 50 mM; 0,5 μl de dNTP 10 mM; 0,25 μl de BSA 1 ng.μl-1; 0,2 μl de 

Platinum® Taq Polimerase 5 U (Invitrogen); 0,5 μl de cada primer a 5 pmol; 1-5 

ng da amostra de DNA metagenômico para técnica T-RFLP; 20 ng da amostra 

de DNA metagenômico para técnica clonagem dos fragmentos para 

sequenciamento  e água ultrapura (Milli-Q) esterilizada para um volume final de 

25 μl. As reações de amplificação foram realizadas em termociclador modelo 

GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems) nas seguintes condições: 

94ºC por 3 min, 35 ciclos de 94ºC por 30 s, 59ºC por 45 s e 72ºC por 1 min; e 

uma extensão final de 72ºC por 15 min. 

Uma alíquota de 5 μl do produto de amplificação foi submetida a 

eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) em tampão TSB 1X (BRODY; KERN, 

2004), utilizando como padrão molecular 2 μl de Low mass DNA Ladder 

(Invitrogen Technology) foi analisada posteriormente em fotodocumentador e 

quantificada em espectrofotômetro conforme descrito anteriormente. 
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5. Purificação dos Produtos de PCR 

 

Após a obtenção do produto da PCR foram realizadas as purificações 

dos produtos da PCR a serem analisados pelas técnicas de T-RFLP e na 

clonagem dos fragmentos para sequenciamento (biblioteca 16S rRNA ). Para 

isto foi utilizado o Kit GFXTM PCR DNA and Gel Band Purification (GE 

Healthcare, Catálogo nº 28-9034-70), seguindo as instruções do fabricante. 

Brevemente, foram adicionados ao produto de PCR 100 μl de Capture buffer 

type 2 e a mistura transferida para uma coluna GFX (com filtro), sendo 

centrifugada a 16.000 x g por 30 s. O filtrado foi descartado, na coluna GFX 

adicionaram-se 500 μl de Wash buffer type 1 e após a centrifugação a 16.000 x 

g por 30 s, o filtrado foi descartando A coluna foi transferida para um novo tubo 

e para a eluição do DNA, foram adicionados 20 μl do Elution buffer type 4 no 

centro da membrana. A mistura foi incubada por 1 min à temperatura ambiente 

e centrifugada a 16.000 x g por 1 min para recolher o DNA purificado. Uma 

alíquota de 5 μl do produto de amplificação foi submetida a eletroforese em gel 

de agarose 1% (p/v) em tampão TSB 1X (BRODY; KERN, 2004), utilizando 

como padrão molecular 2 μl de Low mass DNA Ladder (Invitrogen Technology) 

foi analisada posteriormente em fotodocumentador e quantificada em 

espectrofotômetro conforme descrito anteriormente. 

 

Parte I – Análise das estruturas bacterianas pela técnica de T-RFLP  

 

1. Reação de Restrição dos Produtos de PCR para Análise de T-RFLP 

 

Posteriormente a extração das amostras, amplificação dos produtos da 

PCR marcados e purificação, foi realizada uma reação de restrição com as 

endonucleases HhaI (GCG^C) e MspI (C^CGG), gerando fragmentos terminais 

de restrição (T-RFs), essas enzimas apresentam melhores resultados para uso 

em T-RFLP (MARSH et al., 2000). Nas reações foram utilizados 0,06 μl da 

endonuclease 10U (Invitrogen); 1,5 μl do Buffer React 10X; 0,15 μl de BSA 1 

ng.μl-1; 60 ng do produto de PCR purificado e água ultrapura (Milli-Q) 

esterilizada para um volume final de 15 μl. As reações de restrição foram 

realizadas em termociclador modelo GeneAmp PCR System 9700 (Applied 



24 
 

Biosystems) nas seguintes condições: 37ºC por 3 h e 68ºC por 10 min para 

inativação da endonuclease. 

 

2. Precipitação dos Produtos de Digestão 

 

Após a reação de restrição os produtos digeridos foram precipitados 

para análise de fragmentos em sequenciador automático. Para a precipitação 

foram adicionados 2 μl de tampão Acetato de Sódio/EDTA e 60 μl de etanol 

absoluto a 15 μl do produto da digestão. A mistura foi agitada levemente no 

vórtex e centrifugada a 12.000 x g por 15 min, descartando o sobrenadante. 

Foram adicionados 150 μl de etanol 70% recém-preparado e centrifugou-se a 

12.000 x g por 5 min. O sobrenadante foi eliminado e o precipitado foi seco em 

concentrador (Concentrador 5301, Eppendorf) a 45ºC por aproximadamente 10 

minutos. As amostras foram armazenadas em freezer a -20ºC até a análise dos 

fragmentos. 

 

3. Análise do Polimorfismo dos Fragmentos Terminais de Restrição 

(T-RFLP) do Gene 16S rRNA de bacteria 

 

A análise dos Fragmentos Terminais de Restrição (T-RFs) foi realizada 

na EMBRAPA Meio Ambiente Jaguariúna-SP, pelo Laboratório de 

Microbiologia Ambiental em um sequenciador automático ABI PRISM 3500 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems).  As amostras dos amplicons dos gene 

16S rRNA digeridas foram ressuspendidas em HiDi formamida e submetidas a 

eletroforese em um sequenciador, o padrão de comprimento utilizado foi 

GeneScanTM – 600LizTM Size Standard (Applied Biosystems).  

 

4. Processamento dos Dados 

 

 Após a realização da análise de T-RFLP no sequenciador automático os 

dados obtidos foram primeiramente analisados pelo programa GenMapper v 

4.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA) para a avaliação da qualidade das 

corridas no sequenciador e uma matriz foi exportada para o programa Excel 

(Microsoft), onde as planilhas de dados foram organizadas para realização das 
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análises estatísticas e de riqueza pelos programas Canoco 4.5 (Biometris, 

Wageningen, Holanda) e pelo programa Primer5 (Plymounth Marine 

Laboratory, Primer-E, Reino Unido) foi realizada análise de Shannon-Wiener 

(H’) de todas as amostras de T-RFLP. Todas as análises foram realizadas com 

as duas enzimas MspI e HhaI .  

As análises dos Componentes Principais foram geradas pelo programa 

Canoco 4.5 (Biometris, Wageningen, Holanda). A análise de similaridade 

ANOSIM foi realizada para avaliar a diferença na composição das 

comunidades e para avaliar a porcentagem de dissimilaridade a análise de 

SIMPER (ambos os testes calculados com base no coeficiente de similaridade 

de Bray-Curtis) foi realizada utilizando o programa Primer5 (CLARKE, 1993). 

 

Parte II - Análise da diversidade por sequenciamento parcial do gene 16S 

rRNA 

 

1. Seleção de amostras 

 

Para a construção das bibliotecas do gene 16S rRNA, foram 

selecionadas amostras DNA de 4 áreas distintas, da camada 0-20 cm. Para 

comparação das áreas uma amostra da Mata Nativa (MN), duas amostras da 

Cana Queimada sendo uma com tratamento convencional (CQCN) a outra 

convencional mais adição de calcário (CQCCAL) e uma amostra da Cana Crua 

sem palhada com o tratamento convencional (CCCN). As amostras foram 

escolhidas para as comparações das mudanças do uso da terra, uso agrícola e 

manejo. No total foram obtidas quatro bibliotecas, para se comparar a 

diversidade encontrada em cada área. 

 

2. Clonagem dos Produtos de PCR 

 

Após a extração das amostras, amplificação dos produtos da PCR e 

purificação, foi realizada a clonagem dos produtos da PCR do gene 16S rRNA 

de Bacteria em vetor pGEM®-T Easy (Figura 5), de acordo com as instruções 

do fabricante do Kit pGEM®-T Easy Vector (Promega, Catálogo nº A3600). A 

reação de ligação do produto de PCR purificado ao vetor foi realizada da 
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seguinte maneira: 1 μl de T4 DNA Ligase (3U/μl); 5 μl de tampão T4 Ligase 1X; 

aproximadamente 100 ng do produto de PCR purificado e 54 ng do vetor 

pGEM®-T. A quantidade necessária em ng do produto de PCR a ser utilizado 

na clonagem foi realizada considerando a fórmula (Figura 6)  abaixo. 

 

Figura 5. Mapa do vetor de clonagem pGEM-T Easy (Promega ®) 

 

 

Figura 6. Cálculo da quantidade do produto de PCR para ser utilizado na 

clonagem. 

 

A taxa molar inserto/vetor utilizada foi de 3:1. A reação foi incubada a 4ºC 

durante a noite para a obtenção de uma maior eficiência de ligação. 

 

3. Preparo das Células Competentes de Escherichia coli 

 

As células competentes utilizadas neste trabalho foram cedidas pelo 

Laboratório de Biologia Celular e Molecular, CENA-USP da Drª Siu Miu Tsai e 

previamente preparadas conforme protocolo descrito a seguir. Células 

competentes de E. coli DH5� foram preparadas quimicamente utilizando o 

método de Cloreto de Cálcio (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). Células de uma 

colônia isolada de E. coli, crescidas anteriormente em placa de Petri contendo 
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meio Luria Bertani – LB (1% de Triptona; 0,5% de extrato de levedura; 0,25% 

de NaCl; 4% de agar), foram inoculadas em 10 ml de meio LB líquido, o qual foi 

incubado a 37ºC por 16 h, sob agitação constante de 200 rpm (New Brunswick 

Scientific – C24 Incubator Shaker, Edison NJ, USA). Após o crescimento da 

cultura, 100 μl foi adicionado a 25 ml de meio LB líquido para a reinoculação, 

mantendo-se o frasco incubado a 37ºC por aproximadamente 4 h, sob agitação 

constante de 200 rpm, até atingir uma absorbância de 0,5 a 600 nm. As células 

foram transferidas para tubo de 50 ml e incubadas no gelo por 10 min. O tubo 

foi centrifugado a 3500 rpm, por 15 min a 15ºC em uma em centrífuga 

refrigerada (Eppendorf, modelo 5804 R). O sobrenadante foi descartado e foi 

adicionado 1/2 volume de uma solução gelada e esterilizada de CaCl2/Glicerol 

(50 mM de CaCl2 e 10% de glicerol). As células foram incubadas no gelo por 15 

min e centrifugadas a 3500 rpm, por 15 min a 15ºC. As células foram 

gentilmente ressuspendidas em 1/5 do volume da solução gelada de 

CaCl2/Glicerol. Alíquotas de 100 ml foram transferidas para microtubos e 

armazenadas a -80ºC. 

 

4. Transformação de E. coli 

 

A transformação das células foi realizada usando protocolo de 

transformação através de choque térmico (SAMBROOK; RUSSEL, 2001) com 

plasmídeo comercial pGEM T-Easy de concentração conhecida. A eficiência foi 

estimada em 108 transformantes por μg de DNA. O vetor contendo o inserto foi 

inserido em células competentes de E. coli DH5�  através de choque térmico 

(SAMBROOK; RUSSEL, 2001). O processo de transformação foi realizado da 

seguinte maneira: 2 μl do produto de ligação e 50 μl de células competentes 

foram adicionados em microtubo, sendo misturados gentilmente e incubados 

no gelo por 30 min. Em seguida, o microtubo foi incubado a 42ºC em banho-

maria por 50 s e novamente incubado em gelo por mais 2 min. Foram 

adicionados 450 μl de meio SOC (Solução:  2 g de bacto-triptona, 500 mg de 

extrato de levedura, 1 mL de NaCl 1 M, 250 mL de KCl, 1 mL de MgCl 2 M, 1 

mL de glicose 2 M, completando-se com 100 mL de água filtrada) à 

temperatura ambiente e incubado por 2 h a 37ºC, sob agitação de 200 rpm. 
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As células competentes transformadas foram cultivadas em placas de 

Petri contendo meio LB sólido, acrescido de ampicilina, X-Gal e IPTG (todos 

em concentração final de 100 μg.ml-1). A cultura com as células foi incubada 

em estufa a 37ºC por 16 h e, após este período, as placas foram armazenadas 

a 4ºC para facilitar a visualização e a seleção das colônias azuis/brancas. 

 

5. Seleção dos Clones e Lise do DNA 

 

Apenas as colônias brancas, as quais devem conter vetor/inserto, foram 

selecionadas para a continuação do trabalho. As colônias foram coletadas com 

auxílio de palitos estéreis e transferidas para microplaca 96-well, contendo 50 

μl de TE (Tris 10 mM pH 8; EDTA 1 mM pH8). Para a lise do DNA das células 

em suspensão, a placa foi submetida a 95ºC por 10 min. em termociclador 

modelo GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems). As placas 

contendo o DNA extraído foram mantidas a -20ºC até posterior utilização. 

 

6. PCR de Inserto  

 

Nas reações de amplificação da região do vetor contendo o inserto do 

gene 16S rRNA de Bacteria, foram utilizados os primers M13f (5’ GCC AGG 

GTT TTC CCA GTC ACG A 3’) e M13r (5’ GAG CGG ATA ACA ATT TCA CAG 

G 3’) (HUEY; HALL, 1989). A amplificação foi feita em solução contendo: 3,0 μl 

de tampão para PCR 10X; 1,8 μl de MgCl2 50 mM; 0,6 μl de dNTP 10 mM; 0,15 

μl de Platinum® Taq Polimerase 5 U (Invitrogen); 1,2 μl de cada primer; 1 μl da 

amostra de DNA extraído das colônias e água ultrapura (Milli-Q) esterilizada 

para volume final de 30 μl. As reações de amplificação foram realizadas em 

termociclador modelo GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems) nas 

seguintes condições: 95ºC por 5 min, 30 ciclos de 95ºC por 30 s, 52ºC por 30 s 

e 72ºC por 1 min; e 72ºC por 10 min. Uma alíquota de 5 μl do produto de 

amplificação foi analisada em gel de agarose 1% (p/v) em tampão TSB, 

utilizando como padrão molecular 2 μl de Low mass DNA Ladder (Invitrogen 

Technology). O gel foi submetido a um campo elétrico de 80 V por 

aproximadamente 30 min e posteriormente fotodocumentado e quantificado em 

espectrofotômetro. 
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7.  Purificação e PCR de Sequenciamento  

 

Após a verificação da amplificação, os produtos de PCR foram secos em 

concentrador (Concentrador 5301, Eppendorf) e foram encaminhados à 

empresa Macrogen localizada em Seul na Coréia do Sul 

(http://dna.macrogen.com/eng/), que realizou a purificação, a reação de 

sequenciamento e a precipitação das amostras.  A reação de sequenciamento 

foi feita utilizando o primer M13f (5’ GCC AGG GTT TTC CCA GTC ACG A 3’) 

(HUEY; HALL, 1989). O sequenciamento dos clones foi realizado em 

sequenciador automático, modelo ABI 3730xl DNA Analyzer (Applied 

BiosystemsTM). 

 

8. Análise das Sequências 

  

 Os eletroferogramas gerados pelo sequenciamento foram analisados 

no site Ribossomal Database Project II (RDP II) versão 10 

(http://rdp.cme.msu.edu/), para edição e remoção de sequências com baixa 

qualidade (COLE et al., 2009). O nível de exigência mínima foi de 400 bases 

com qualidade Phrap acima de 20 (1 erro a cada 100 bases lidas), para 

posteriores análises. A análise comparativa das bibliotecas foi realizada através 

do programa Library Compare (limiar de confiança de 95%) do site RDP, que 

possui um sistema de classificação taxonômica (RDP Hierarchy) que segue a 

proposta do Manual Bergeys (GARRITY; BELL; LIBURUN, 2004) no qual os 

principais níveis taxonômicos são: Domínio, Filo, Classe, Ordem, Família, 

Gênero e Espécie.   

 A comparação da diversidade das sequências foi realizada utilizando o 

software MOTHUR (SCHLOSS et al., 2009). Uma matriz de distância foi gerada 

e as sequências foram agrupadas em unidades taxonômicas operacionais 

(UTOs) considerando-se uma distância evolutiva de 0,03 (97% de 

similaridade), através do algoritmo de “furthest neighbor”, onde todas as 

sequências dentro de cada UTO são no máximo 3 ou 5% distante 

evolutivamente uma das outras.    

Pelo software MOTHUR foram avaliados estimadores de riqueza não-

paramétricos como Chao 1 (CHAO, 1987) e ACE (Abundance-based Coverage 
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Estimator) (CHAO; LEE, 1992), e índices de diversidade como Shannon e 

Simpson, os quais utilizam diferentes aproximações matemáticas para estimar 

a diversidade, dando medidas quantitativas da maior ou menor diversidade 

encontrada nas amostras. Outro método utilizado para estimar a riqueza de 

UTOs na comunidade, foi o estimador Jackknife (COLWELL; CODDINGTON, 

1994) baseado na frequência observada de UTOs raras.  

Com o software MOTHUR também obtivemos o índice de cobertura 

estimada (ICE), a análise de cluster com base em 1000 repetições, que foi 

realizada para comparar a composição das bibliotecas com base na UTOs 

encontradas nas diferentes amostras, o diagrama de Venn que foi elaborado 

para comparar as UTOs únicas e compartilhadas entre as bibliotecas e a 

construção das curvas de rarefação. Essas curvas na maioria das vezes se 

desenvolvem rapidamente no início, onde as espécies mais comuns são 

encontradas, e começam a atingir o platô quando apenas espécies mais raras 

continuam a ser reconhecidas. Por fim, a análise de S-Libshuff (SINGLETON et 

al., 2001) foi realizada para observar se houve diferenças estatísticas entre as 

quatro bibliotecas. 

 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Caracterização do solo 

 

As diferenças observadas entre os valores dos atributos químicos dos 

solos, considerando a proximidade e origem física das amostras estudadas, 

podem ser atribuídas, inicialmente, a adição dos corretivos no solo como 

calcário e gesso. Os valores de pH dos solos estudados estiveram entre 4,0 e 

6,1 (Tabela 2) sendo esses caracterizados como ácidos. A amostra de solo MN 

apresentou o pH mais baixo (pH 4.0) quando comparada aos solos sob o 

cultivo de cana-de-açúcar. Por outro lado as áreas que receberam tratamento 

com calcário tiveram sua acidez corrigida, apresentando valores de pH mais 

elevados quando comparados aos outros tratamentos. De maneira geral a 

calagem favorece a atividade microbiana aumentando o pH, a disponibilidade 

de nutrientes aos microrganismos (BUNEMANN; SCHWENKE; VAN ZWIETEN, 
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2006) e contribui com a melhoria da fertilidade do solo e a fixação biológica do 

N (CANTARELLA; TRIVELIN; VITTI, 2007). 

 Nos estudos de Silveira et al. (2006) foram realizadas análises de DNA 

metagenômicos em um Latossolo Vermelho sob o cultivo intensivo de eucalipto 

e em floresta nativa no Estado de São Paulo - Brasil, os valores de pH do solo 

de floresta foram mais ácidos quando comparados em relação ao solo 

cultivado. O pH do solo não pode alterar diretamente a estrutura da 

comunidade bacteriana, uma vez que um grande número de características dos 

solos (disponibilidade de nutrientes, solubilidade dos cátions característica do 

carbono, regime de umidade do solo e salinidade) são direta ou indiretamente 

relacionados com o pH, porém o pH pode funcionar como uma variável nas 

condições do solo (LAUBER et al., 2009). Por outro lado, estudos 

microbiológicos sugerem que a riqueza e a diversidade de espécies são 

fortemente influenciadas pelo pH (FIERER;  JACKSON, 2006; HARTMAN et 

al., 2008; JESUS et al., 2009).  

Quanto ao teor de matéria orgânica (MO) esta foi maior para a área de 

MN quando comparadas às áreas de CQ e CC. Solos com teores elevados de 

matéria orgânica tendem a manter a população microbiana mais estável ao 

longo do ano, o tipo e a quantidade de matéria orgânica no solo influência 

fortemente a diversidade funcional nos ecossistemas do solo e a abundância 

microbiana (DE FEDE et al., 2001; GRAYSTON et al., 2001). 

Segundo Ripoli e Ripoli (2004) com a queima da cana-de-açúcar o solo 

sofre um aquecimento à cerca de 160 a 200ºC nas camadas mais superficiais 

oxidando boa parte da matéria orgânica nessa camada, contribuindo para o 

processo de erosão, deixando-o exposto ao impacto das chuvas e ocasionando 

no solo a perda de nutrientes essenciais para desenvolvimento.  

Considerando-se as características granulométricas (Tabela 3) das 

amostras de solo, observa que nas áreas de CC obtivemos valores maiores de 

teor de argila quando comparado com as outras áreas, sendo esse classificado 

como de textura média enquanto os outros solos apresentam textura arenosa 

das áreas de MN, CQ. Em solos onde a prática da queima da palha anterior a 

colheita ocorre são constatados efeitos imediatos e diretos nas propriedades 

físicas e químicas do solo, afetando diretamente a atividade microbiana 

(BLAIR, 2000: ARE et al., 2009;). Atividades agrícolas intensas em solos 
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arenosos, como aqueles associados ao preparo convencional, são prejudiciais 

ao meio ambiente, pois tais atividades podem causar perda de M.O, nutrientes 

e argila e a lixiviação de fertilizantes para as camadas mais profundas 

(REATTO et al., 2001).  

As emissões de CO2 do solo (Tabela 4) foram superiores na MN 

(p<0,001), isso certamente está relacionado à presença de vegetação na área 

onde a respiração das raízes passa a ser um componente adicional da emissão 

de CO2. Por outro lado, quando se comparam as áreas com o cultivo de cana-

de-açúcar desprovidas de vegetação, nas amostras da CQ e CC é possível 

verificar que as diferenças nas emissões de CO2 em cada um dos sistemas de 

manejo, estão relacionadas com o preparo do solo e aplicação de calcário ou 

gesso. As taxas maiores de emissão CO2 do solo observadas nas parcelas de 

CC com revolvimento do solo (preparo convencional) podem estar relacionadas 

à presença de palhada sobre a superfície do solo, uma vez que grande 

quantidade de C é adicionada ao sistema, após as operações de preparo, 

ficando assim disponível à degradação microbiana. Consequentemente ocorre 

um aumento na atividade microbiana e nas taxas de emissões. As emissões 

nas parcelas sem preparo CQSP, CCSP e PCCSP foram as mais baixas em 

relação às outras parcelas durante todo o período estudado, que sugere que 

quanto menor o revolvimento do solo pelo preparo convencional, menor a taxa 

de emissão de CO2 desses solos.  

 Nos valores de umidade do solo (% de volume) (Tabela 4), das amostras 

PCCSP e CCSP indicam que com a remoção da palhada da cana-de-açúcar, 

houve uma redução da umidade do solo seguido por um aumento nas 

emissões de CO2 apresentado na parcela sem preparo (FIGUEIREDO, 2012). 

Solos sem preparo com cultivo de cana-de-açúcar apresentaram os maiores 

valores de umidade, por outro lado o restante das amostras não houveram 

diferenças na umidade . A umidade do solo pode tanto favorecer como inibir a 

produção de CO2, o conteúdo de umidade do solo afeta os processos de 

respiração, alto conteúdo de umidade proporciona ótimas condições para 

atividade microbiana. A atividade microbiana incrementa o consumo do 

oxigênio microbiano e a produção e emissão de CO2 do solo (SILVA-OLAYA, 

2010). A umidade do solo é um fator importante que influencia a produção e a 

difusão de CO2, incluindo a entrada de oxigênio no solo (REICHSTEIN; 



33 
 

TENHUNEN; ROUPSARD, 2002; XU; BALDOCCHI; TANG, 2004; TANG; 

BALDOCCHI, 2005 

Os resultados das medidas da temperatura do solo (Tabela 4) 

apresentaram valores semelhantes para todos os sistemas de colheita e 

manejos estudados durante todo período do experimento, com médias entre 

26,4 a 27,9 °C. O valor médio da Mata Nativa foi de 23°C o que pode ser 

devido à presença de extensa vegetação no local. A temperatura do solo e o 

regime de umidade são de extrema importância, uma vez que eles influenciam 

na atividade de decomposição microbiana em escalas milimétrica afetando o 

ciclo do carbono orgânico (RODRIGO et al., 1997). Um incremento na 

temperatura do solo acelera a decomposição da matéria orgânica, a oxidação, 

a atividade microbiana e das raízes, assim como altera os processos de 

mineralização do C (JABRO et al., 2008; SILVA-OLAYA, 2010). 

 

Parte I – Estrutura das comunidades microbianas 

 

1. Análises dos componentes principais 

 

Os resultados de testes estatísticos aplicados aos resultados da técnica 

de T-RFLP com as duas enzimas HhaI e MspI estão apresentados na Tabela 5. 

Pela análise de ANOSIM revelou-se diferenças estatísticas significativas 

entre as populações do solo MN e os solos sob cultivo de cana-de-açúcar, 

entretanto todos os solos com tal cultivo não apresentaram diferenças 

significativas entre as comunidades presentes. Na Cana Crua com palhada e 

sem palhada o teste de ANOSIM mostrou que não há diferenças significativas 

entre as comunidades microbianas desses solos, com valores de r=0.0 e 0.016 

(p<0.05) para as enzimas MspI e HhaI, respectivamente, provando que os 

resultados com ambas endonucleases foram similares, o que confere robustez 

na análise. Quando o valor de r dá zero, quer dizer que a hipótese é nula, ou 

seja, não há diferença entre as amostras. As populações do solo da CQ e da 

CC também não apresentaram diferenças significativas entre as comunidades 

presentes. 

O teste de SIMPER é um teste estatístico que avalia a diferença entre 

grupos, expressando os resultados em valores percentuais de dissimilaridade, 
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onde quanto maior esses valores mais diferentes são os dois ambientes, pois o 

valor indica dissimilaridade. Portanto, comparando os resultados dos dois 

índices podemos ver que um valor confirma o outro, podemos visualizar que as 

amostras que apresentaram uma maior dissimilaridade foram MN quando 

comparada com as amostras que apresentam o cultivo de cana-de-açúcar, e a 

relação com menor dissimilaridade foram as amostras Cana Crua c/ palhada X 

Cana Crua s/ palhada com valores baixos de dissimilaridade, ou seja, mais 

parecidas, o que corrobora os dados do ANOSIM.  A amostra de CQ 

apresentou valores baixos de dissimilaridade com as amostras de CC 

confirmando valores obtidos pelo ANOSIM. 

 

Tabela 5. Índices de dissimilaridade das estruturas bacterianas pelos testes de 

ANOSIM e SIMPER obtidos usando a técnicas de T-RFLP. �

 

aANOSIM testa a diferença entre amostras. Valores de “r” são expressos, todos 

com p<0,001. Valores > 0,75 são estatisticamente diferentes; >0,5 possuem 

sobreposição, mas ainda são claramente diferentes; e <0,5 não apresentam 

diferença estatística. 
bSIMPER, quanto maior a porcentagem maior a dissimilaridade entre as 

amostras. 

 

De modo geral, a Análise de Componentes Principais (PCA) das 

comunidades bacterianas realizada com os dados de T-RFLP revelaram que as 

amostras foram separadas de forma distinta no gráfico de ordenação (Figura 7. 

A), formando grupos definidos para cada ambiente analisado; a variabilidade 

das amostras foi explicada 100% nos dois primeiros eixos plotados. As 

 
Ambientes 

ANOSIMa SIMPERb 

MspI HhaI MspI HhaI 

Mata Nativa X Cana Queimada  0,623 0,851 18,97% 40,74% 

Mata Nativa X Cana Crua c/ palhada  0,627 0,949 20,11% 44,28% 

Mata Nativa X Cana Crua s/ palhada  0,574 0,925 19,14% 42,63% 

Cana Queimada X Cana Crua c/ palhada  0,161 0,228 15,22% 17,70% 

Cana Queimada X Cana Crua s/ palhada  0,235 0,251 15,15% 17,89% 

Cana Crua c/ palhada X Cana Crua s/ palhada  0,016 0,000 13,27% 14,14% 
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amostras analisadas quanto tratamentos (Figura 8 A e B) apresentam-se 

distribuídas de forma mais dispersa, sugerindo assim que os tratamentos tem 

uma menor influência na diversidade das estruturas bacterianas. Comparando 

as duas áreas é possível notar que as amostras da CC apresentaram certo 

nível de semelhança entre tratamentos maior que na CQ onde as amostras 

estão mais dispersas (Figura 8 A e B). Essa diferença estrutural de 

comunidades microbianas pode estar relacionada com a ocorrência da queima 

da cana, que afeta gravemente a atividade biológica do solo, diminuindo a 

matéria orgânica. Assim gerando uma dispersão maior das estruturas 

bacterianas nas amostras de CQ quando comparado com as amostras de CC. 

Os aspectos físico-químicos e particularmente a textura dos solos pode afetar a 

dinâmica de distribuição de macro e micro nutrientes e a manutenção da 

estrutura e diversidade microbiana. 

 

Figura 8.  Análises de Componentes Principais com os diferentes tratamentos 

nas áreas de cana-de-açúcar, realizado com as triplicatas e nas duas 

profundidades das amostras. 

 

O índice de Shannon-Wiener (H’) indica a diversidade de uma 

comunidade baseada na distribuição e no número de espécies. O índice foi 
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calculado com os resultados do T-RFLP e as médias foram comparadas pelo 

teste de Tukey (SAS, 1996) obtendo-se F significativo ao nível de 5%. A 

diversidade estimada pelo índice de Shannon (H') não apresentou diferença 

estatística entre as amostras pelo teste de Tukey (Tabela 6): MN 20 cm e 40 

cm; CQSP 20 cm e 40cm; CQCN 20 cm e 40 cm; PCCSP 20 cm e 40 cm; 

PCCNCAL 20 cm e 40 cm; CCNCAL 20 cm e 40 cm; CCNCG 20 cm e 40 cm, 

nas demais amostras os valores são diferentes entre si. Essa diferença entre 

as demais amostras pode ser explicada devido à diferença das estruturas das 

comunidades em função da profundidade do solo amostrado, pela análise dos 

componentes principais estes dados podem ser confirmados, onde as amostras 

se apresentam mais agrupadas conforme a profundidade.  

Quanto maior o índice de Shannon, maior a diversidade, os índices de 

diversidade de Shannon revelaram as maiores diversidades nas amostras 

CQSP 40 cm e CQCN 40 cm e as menores diversidades nas amostras PCCCN 

20 cm e PCCNCG 20 cm. Na maior profundidade as ações de manejo do solo 

podem afetar a comunidades microbianas em uma escala menor que aquela 

observada na porção superficial 0-20 cm. Quanto à comparação na diversidade 

de amostras da MN e CQ, deve-se observar que as amostras de MN foram 

coletadas na periferia da mesma, em pontos não muito distantes da área de 

cultivo. 

 

 Tabela 6. Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) das amostras de T-

RFLP 

 
Amostras 

 
Shannon 

 
Letras 

 
Amostras 

 
Shannon 

 
Letras 

MN 20 cm 4,335 a CCSP 40 cm 4,223 a 

MN 40 cm 4,386 a PCCCN 20 cm 4,098 b 

CQSP 20 cm 4,306 a PCCCN 40 cm 4,110 ab 

CQSP 40 cm 4,437 a CCCN 20 cm 4,166 ab 

CQCN 20 cm 4,297 a CCCN 40 cm 4,341 a 

CQCN 40 cm 4,420 a PCCNCAL 20 cm 4,232 ab 

CQCCAL 20 cm 4,289 a PCCNCAL 40 cm 4,188 ab 

CQCCAL 40 cm 4,286 ab CCNCAL 20 cm 4,191 ab 

CQCCG 20 cm 4,299 ab CCNCAL 40 cm 4,300 ab 

CQCCG 40 cm 4,272 a PCCNCG 20 cm 4,067 b 

PCCSP 20 cm 4,213 a PCCNCG 40 cm 4,207 a 
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PCCSP 40 cm 4,326 a CCNCG 20 cm 4,253 ab 

CCSP 20 cm 4,128 b CCNCG 40 cm 4,310 ab 

Comparação entre as médias de Shannon realizada pelo teste de Tukey 

(P<0,05). Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem 

estatisticamente entre si e letras diferentes indicam que as amostras se 

diferenciam entre si. 

 

2. Relação das Comunidades Microbianas com os Atributos dos Solos 

 

Os atributos químicos e físicos do solo podem estar correlacionados com 

a variação das comunidades estudadas (FIERER e JACKSON, 2006; 

HARTMAN et al., 2008; JESUS et al., 2009). Para avaliar a relação das 

comunidades microbianas estudadas com os atributos físico-químicos do solo e 

a emissão de CO2 nas áreas estudadas foi realizada a análise de redundância 

(RDA) (Figura 9). Pela RDA é possível correlacionar a estruturas microbianas 

com o ambiente por somas ponderadas das pontuações de ambos. Assim é 

possível determinar quais fatores ambientais são mais significativos para 

explicar a variação na composição da comunidade microbiana (RAMETTE, 

2007). 

Os resultados das análises químicas do solo (Tabela 2) mostram que as 

áreas são diferentes entre si. A área de cana queimada (CQ) apresentou 

maiores teores de fósforo (P), potássio (K) e as áreas que tiveram a correção 

com calcário maiores teores magnésio (Mg) e menores valores de matéria 

orgânica (M.O). Já a área cana crua (CC) apresentou valores de M.O maiores 

que na área queimada e menores valores para P e K. No trabalho de 

Razafimbelo et al. (2006) realizado no município de Pradópolis estado de São 

Paulo, foi avaliando em um solo do tipo Latossolo Vermelho, áreas de cana-de-

açúcar com 6 anos de cultivo com e sem queima, obtiveram também  o 

aumento dos teores de matéria orgânica em áreas sobre o manejo de cana 

crua. A área de MN apresentou altos teores de M.O e H+Al e menor valor de 

pH.  

A análise de Redundância (RDA) foi realizada com as amostras de 20 

cm de profundidade foram avaliadas. A análise foi realizada entre a média das 
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triplicatas dos dados de T-RFLP de cada amostra e os atributos químico-físicos 

dos solos. 

Nos resultados da análise de redundância (Figura 9) foi apresentado a 

presença de agrupamentos distintos para os três ambientes estudados, onde 

as amostras de MN apresentam valores maiores de M.O, H+Al e areia grossa. 

As amostras de solo de CQ estão mais correlacionadas com K, Mg, SB, Ca, 

Silte, V e pH um pouco mais ácido. Quando analisamos as emissões de CO2 é 

possível notar que ela esta mais relacionada com a CC, embora exista uma 

correlação com a CQ. As amostras de CC estão também correlacionadas com 

argila e areia fina. Os vetores referentes aos demais parâmetros estão nos 

sentido oposto, o que indica que a CC tem menores valores dos outros fatores. 

Estas considerações foram realizadas quando não se colocou a emissão maior 

do CO2 obtida na MN. Deve-se ressaltar que no ambiente MN as emissões são 

resultantes do conjunto solo/planta, enquanto que nos solos cultivados com 

cana considera-se apenas o solo sem a cobertura vegetal. Os valores 

estatísticos gerados pela RDA revelam quais variáveis tem maior contribuição 

com a variabilidade dos dados. As variáveis que foram estatisticamente 

significativas (p<0.05) são: K, H+Al e M.O com valores 0,002; 0,026; 0,042 

respectivamente. Indicando que essas variáveis são as que mais se 

correlacionaram com a variação das amostras.  

No trabalho de Panosso  et al. (2011) foi caracterizado a variabilidade 

espacial e temporal da emissão de CO2 de um solo Latossolo Vermelho com 

cultivo de cana-de-açúcar sobre os sistemas de manejo CQ e CC, no nordeste 

do Estado de São Paulo e sua relação com as propriedades físicas e químicas, 

foi observado na correlação das variáveis do solo com os componentes 

principais, que a área de cana crua apresentava uma correlação maior para o 

teor de argila, e na área de cana queimada uma correlação com fósforo 

disponível (P) e soma de bases (SB). Esses resultados são condizentes com 

os obtidos no presente trabalho. 
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nas amostras de CC variou entre 165 e 202 e para as amostras de MN variou 

entre 141 e 149. 

A diferença da riqueza de UTOs na área de CQ não foi grande quando 

comparada com a riqueza na área de CC, mas quando comparada a MN 

apresentou uma diferença maior. Supõe-se que essa diferença entre a riqueza 

de UTOs dos grupos, possa ser devido ao uso dos diferentes tratamentos do 

solo nas áreas com cultivo de cana-de-açúcar, por exemplo, a arações 

utilizadas no preparo do solo, podem causar perturbações para as 

comunidades microbianas do solo enquanto as comunidades das áreas da MN 

ficam mais conservadas.  

 

 

Figura 10 - Riqueza de Unidades Taxonômicas Operacionais (UTOs) 

detectadas com as técnicas de T-RFLP.  Valor das UTOs de cada amostra foi 

realizado com a média das amostras triplicatas para as duas profundidades (20 

cm e 40 cm). 

 

Parte II - Sequenciamento parcial do Gene 16S rRNA  

 

1. Análise dos dados  

 

  O objetivo da construção das bibliotecas do gene 16S rRNA  foi 

comparar as possíveis diferenças das comunidades bacterianas presentes nos 

solos: 



42 
 

a) solo de Mata Nativa 20 cm (MN);  

b) solo de Cana Queimada convencional 20 cm (CCCN);  

c) solo de Cana Queimada convencional mais calcário 20 cm (CQCCAL);  

d) solo de Cana Crua convencional 20 cm (CQCN). 

  As quatro amostras selecionadas nos solo acima especificado foram 

amplificadas com os primers específicos para o gene 16S rRNA.  Duzentos e 

oitenta e oito clones transformantes de cada uma das amostras foram 

sequenciados totalizando 1152 entre as quatro bibliotecas. 

As sequências obtidas foram submetidas a análise no site do RDP, 

obtendo-se 261, 260, 234 e 229 sequências,  para o estudo da diversidade 

bacteriana nas  bibliotecas: MN, CQCN, CQCCAL e CCCN respectivamente. 

As sequências foram alinhadas pelo site do RDP e analisadas pelo software 

MOTHUR. Obteve-se 949 sequências distribuídas entre as bibliotecas das 

amostras de solo estudadas. O tamanho mínimo das sequências dos incertos 

com qualidade Phred acima de 20 foi de 400 pares de bases, o que possibilitou 

a utilização de 252, 254, 226 e 217 sequências com qualidade para o estudo 

das bibliotecas MN, CQCN, CQCCAL e CCCN, respectivamente (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Riqueza de UTOs e índices de diversidade calculados a partir das 

bibliotecas de 16S rRNA. 

 
 

Bibliotecas NS NU 

 
 

ICE 

 
Estimativas de Riqueza de OTUs 

 
Índices de Diversidade 

 
ACE 

 
Chao1 

 
Jackknife 

 
Simpson 

 
Shannon 

 
MN 252 117 

 
91,6% 

 
182,52 

 
151,07 

 
171,00 

 
0,0127 

 
4,46 

 
CQCN 254 185 

 
71,2% 

 
1138,58 

 
463,08 

 
497,00 

 
0,0045 

 
5,06 

 
CQCCAL 226 173 

 
58,8% 

 
477,57 

 
420,02 

 
455,40 

 
0,0028 

 
5,05 

 
CCCN 217 166 

 
64,9% 

 
401,05 

 
358,38 

 
381,10 

 
0,0027 

 
5,02 

NS – número de sequencias; NU – número de UTOs determinado pelo 

programa MOTHUR; ICE- Índice de cobertura estimada.  
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2. Análise das comunidades microbianas dos solos baseadas em UTOs 

  

 Frequentemente a diversidade e a estrutura de comunidades 

microbianas são analisadas em função da ocorrência de Unidades 

Taxonômicas Operacionais (UTOs) (SCHLOSS et al., 2009). As sequências 

foram analisadas pelo software MOTHUR, considerando-se uma distância 

evolutiva de 0,03 através do algoritmo de furthest neighbor.  

 O número de UTOs (NU) encontradas na biblioteca variou desde 117 a 

185 para MN e CQCN, respectivamente, sendo tais valores na biblioteca 

CQCCAL de 173 e CCCN de 166 (Tabela 7). Para a verificação quanto às 

diferenças entre as bibliotecas, foram realizadas análises estatísticas usando o 

programa S-Libshuff (SCHLOSS; LARGET; HANDELSMAN, 2004). Através 

deste programa as quatro bibliotecas foram comparadas revelando que essas 

populações são estatisticamente diferentes entre si (P < 0,05), sugerindo assim 

que a ação dos diferentes tratamentos ou as características de cada uma das 

áreas estudadas influencia as comunidades bacterianas presentes. 

Como um dos tratamentos envolveu a modificação do pH pela adição de 

calcário na amostra CQCCAL, tem-se uma constatação de que os resultados  

recentemente  encontrados (FIERER; JACKSON, 2006; HARTMAN et al., 

2008; JESUS et al., 2009) confirmam que a riqueza e a diversidade de 

espécies são fortemente influenciadas pelo pH. Lauber et al. (2009) afirma que 

apenas o pH do solo não teria influência nas comunidades  uma vez que um 

grande número de características dos solos (disponibilidade de nutrientes, 

solubilidade dos cátions característica do carbono, regime de umidade do solo 

e salinidade) são direta ou indiretamente relacionados com o pH e não podem 

alterar diretamente a estrutura da comunidade bacteriana, porém o pH pode 

funcionar como uma variável que fornece uma integração nas condições do 

solo. Isto se confirma pela análise dos resultados obtidos com os outros 

tratamentos realizados onde se observou uma diferença significativa entre as 

comunidades bacterianas influindo nas estruturas destas comunidades. 

O software MOTHUR permitiu determinar o número de unidades 

taxonômicas operacionais (UTOs), e esse resultado foi utilizado no cálculo do 

índice de cobertura estimada (ICE) e também para a construção da curva de 

rarefação (3% distância evolutiva). O ICE das bibliotecas de clones de genes 
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16S rRNA (Tabela 7) indica qual a porcentagem da diversidade coberta pelas 

sequências. A amostra MN apresentou uma grande cobertura, com 91,6%, 

seguida das bibliotecas CQCN, CCCN e CQCCAL. 

 O desenho de curvas de rarefação é uma forma de saber se a 

amostragem foi suficiente para revelar a diversidade total de uma comunidade 

(ROESCH, et al., 2007). A riqueza das UTOs em cada biblioteca estudada foi 

avaliada através de curvas de rarefação, esta metodologia tem sido 

considerada uma solução para os índices de diversidade dependentes do 

tamanho da amostra (HUGHES et al., 2001). A Figura 11 apresenta que a 

amostra de solo da MN está próxima de alcançar sua assíntota na curva de 

rarefação, indicando que o esforço amostral para a construção das bibliotecas 

foi representativo. Por outro lado as amostras das áreas cultivadas com cana 

não atingiram tal estabilização indicando que o número de sequências 16S 

rRNA não representou adequadamente a riqueza das comunidades 

bacterianas havendo assim necessidade de mais análises para se confirmar a 

real composição da populações nessas áreas. Mesmo que as curvas de 

rarefação dos solos sob plantio de cana não tenham atingido um nível de 

estabilidade, tais resultados revelaram uma diferença na riqueza de filotipos 

entre suas comunidades bacterianas, diferenciando-as, de modo que as 

bibliotecas CQCN, CQCNAL e CCCN revelaram maior riqueza de UTOs 

quando comparadas com a biblioteca MN (Tabela 7 e Figura 11), evidenciando 

a ocorrência de comunidades distintas quanto aos valores de riqueza e 

diversidade, considerando-se principalmente alterações causadas pelo 

revolvimento e consequente oxigenação do solo.  
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rarefação, onde a maior riqueza em UTOs foi nas amostras de solo cultivadas 

com cana-de-açúcar. Por outro lado, os valores obtidos com os índices de 

diversidade de Shannon e Simpson revelaram uma diversidade menor nas 

amostras de solo da MN quando comparados com as amostras de solo das 

áreas cultivadas com cana. Segundo Torsvik et al. (1998), a diversidade de 

espécies consiste de dois componentes, riqueza e equitabilidade de espécies. 

Normalmente sequências com similaridade >97% são consideradas da mesma 

espécie, >95%, do mesmo gênero e >80%, do mesmo filo (SCHLOSS; 

HANDELSMAN, 2005). 

Comparando os resultados das bibliotecas com os dados obtidos pela a 

técnica de T-RFLP, é possível notar que nas duas técnicas as amostras com 

CQ foram as que apresentaram os maiores valores de diversidade  pelo índice 

de Shannon e valores maiores de riqueza no número de UTOs obtidas, em 

relação as outras amostras das áreas de MN e CC. Do mesmo modo, os 

valores obtidos com os métodos não-paramétricos ACE, CHAO1 e Jackknife 

para a estimativa de riqueza de UTOs revelaram uma interpretação semelhante 

à obtida com os índices de diversidade. 

O diagrama de Veen (FAUTH et al., 1996) foi construído para verificar as 

intersecções e particularidades entre os ambientes, identificando o número de 

UTOs únicas e compartilhadas entre as áreas estudadas. Através da análise 

dos diagramas de Venn (Figura 12), foi possível notar uma maior riqueza de 

UTOs na biblioteca CQCN, que apresentou 96 UTOs únicas e 48% 

compartilhadas, a amostra MN é a que teve menor riqueza de UTOs sendo 23 

únicas e 80% compartilhadas. 
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3. Análise da Diversidade das Comunidades  

 

Com a finalidade de revelar quais filos e classes compõem a 

comunidade bacteriana nos ambientes estudados, as sequências de cada 

biblioteca foram classificadas através da ferramenta de classificação do 

Ribosomal Database Project II (The Classifier http://rdp.cme.msu.edu/classifier). A 

confiabilidade desse programa apresenta os mais altos níveis taxonômicos. Os 

resultados das comparações obtidos em nível de filo são os mais confiáveis do 

que aqueles obtidos em qualquer outro nível (CANNAVAN, 2007). 

Através da classificação no RDP com as 949 sequências, observou-se a 

presença de 12 filos na comunidade bacteriana dos solos: Acidobacteria, 

Actinobacteria, Armatimonadetes, Bacteroidetes, Chloroflexi, Cyanobacteria, 

Firmicutes, Gemmatimonadetes, Nitrospira, Planctomycetes, Proteobacteria e 

Verrucomicrobia. (Figura 14). Dini-Andreote et al. (2010) avaliaram a 

composição das comunidades bacterianas em um solo sob cultivo de cana, na 

região de Piracicaba estado de São Paulo, as amostras de solo foram 

coletadas durante três estágios de crescimento das plantas, obtiveram os filos: 

Proteobactéria, Actinobacteria, Firmicutes e Acidobacteria, sendo os 

representantes mais dominantes. E os filos menos frequentes  foram: 

Chloroflexi, Thermomicrobia, Nitrospira, Bacteroidetes, Planctomycetes, 

Verrucomicrobia e Gemmatimonadetes. 
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apenas 23,1% de organismos desse filo e os subgrupos Gp1 e Gp2 foram os 

mais frequentes nas quatro amostras.  

No trabalho de Bruce et al. (2010), por meio de bibliotecas de clones do 

gene 16S rRNA em solos de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro - 

Brasil, revelou-se que os grupos mais frequentes no solo pertenciam ao filos: 

Acidobacteria (29 - 54%) e Proteobacteria (16-38%). Dentre os organismos do 

filo Acidobacteria os subgrupos Gp1 e Gp2 foram os mais frequentes, 

representando mais de 70% das sequências. Segundo Dunbar et al. (2002) a 

frequência do filo Acidobacteria nos solos oscilou em valores de 20% a 60% 

dependendo das condições do solo, portanto, os valores obtidos nesse trabalho 

foram condizentes com a literatura.  

A maioria das sequências dos organismos que compõem o filo 

Acidobacteria tem origem de amostras ambientais amplamente distribuídas 

pelo planeta. Este filo é geralmente encontrado abundantemente em análises 

do gene 16S rRNA de amostras ambientais marinhas, nos mais diversos tipos 

de solo, animais, aerossóis e fontes termais (BARNS et al., 2007). Embora em 

muitos solos o filo das acidobactérias represente o mais abundante, o 

conhecimento sobre sua diversidade, distribuição e função nos solos ainda é 

bastante incompleto (KIELAK et al., 2009). As acidobactérias são 

metabolicamente versáteis, tendo a capacidade de degradar compostos de 

celulose e outros comumente encontrados em solos de floresta (WARD et al., 

2009). 

Neste trabalho foram identificados no filo Acidobacteria onze subgrupos, 

os subgrupos Gp1 e Gp2 os mais frequentes (Tabela 8). Foi observado que o 

subgrupo Gp1 prevaleceu com valores de 41.4% na  MN e de 43,4% na CCCN, 

já o subgrupo Gp2 mostrou valores de 39,5% na CQCN e com 37,3% na 

CQCCAL . O filo Acidobacteria contém 26 subgrupos de similaridade de 

sequência de genes rRNA, rotulados de 1 a 26 (BARNS et al., 2007). 

Atualmente o filo possui quatro espécies cultiváveis conhecidas: 

Acidobacterium capsulatum, Holophaga foetida e Geotrix fermentans e 

Terriglobus roseus (HUGENHOLTZ, 1998; KOCH et al., 2008 ). No trabalho de 

Jones et al. (2009) eles coletaram uma ampla gama de solos todos recolhidos 

nas Américas do Norte e do Sul, e notaram que os subgrupos mais abundantes 
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foram Gp1, Gp2, Gp3, Gp4 e Gp6 em todos os solos estudados. Esses 

resultados corroboram com subgrupos encontrados nesse trabalho.  

 

Tabela 8. Distribuição dos organismos, ao nível taxonômico de classes dentro 

do filo Acidobacteria. 

Classes MN CQCN CQCCAL CCCN 

Acidobacteria Gp1 41,40% 13,60% 19,00% 43,40% 

Acidobacteria Gp2 31,90% 39,50% 36,90% 24,50% 

Acidobacteria Gp3 16,40% 13,60% 9,50% 9,40% 

Acidobacteria Gp4 - 9,90% 8,30% 1,90% 

Acidobacteria Gp5 2,60% 1,20% 3,60% 7,50% 

Acidobacteria Gp6 4,30% 9,90% 13,10% 9,40% 

Acidobacteria Gp7 0,90% 6,20% 3,60% 3,80% 

Acidobacteria Gp13 - 4,90% 1,20% - 

Acidobacteria Gp15 0,90% - - - 

Acidobacteria Gp17 - - 1,20% - 

Acidobacteria Gp18 - - 1,20% - 

Não classificado 1,70% 1,20% 2,40% - 

(-) subgrupos não encontrados. 

 

Alguns estudos realizados com membros deste filo Acidobacteria 

sugerem que estes microrganismos podem ser fatores importantes, e a chave 

dos processos em diversos ecossistemas, particularmente em comunidades de 

solo (HUGENHOLTZ et. al, 1998; DUNBAR et al., 2002; KIELAK et al., 2010).

 O filo Acidobacteria é de interesse ecológico devido a sua elevada 

abundância em solos no total das comunidades de bactérias, juntamente como 

resposta ao pH, carbono, manejo do solo e elevada taxa de dióxido de carbono 

atmosférico um dos fatores do aquecimento global (GANS et al., 2012). Por 

outro lado a abundância dos membros do subgrupo Gp 1 do filo de 

Acidobacteria parece a ser controlado pelo pH do solo (SAIT; DAVIS; 

JANSSEN, 2006). 

No trabalho desenvolvido por Sait, Davis e Jassen (2006) os autores 

notaram que o pH do meio de cultivo influenciou fortemente o desenvolvimento 

de colônias de membros do subgrupo Gp1 do filo Acidobacteria. 

Significativamente um número maior de colônias deste subgrupo teria maior 
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diferentes ambientes e contando com aproximadamente 528 gêneros descritos 

(GARRITY; BELL; LIBURUN, 2004). Possui cinco subdivisões: 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Deltaproteobacteria, 

Epsilonproteobacteria e Gammaproteobacteria. Os microrganismos que fazem 

parte deste filo são considerados eficientes na degradação de hidrocarbonetos, 

incluindo componentes aromáticos, alifáticos e outros (ATLAS, 2005). 

Nas populações dos diferentes solos avaliadas a classe predominante 

dentro do filo Preoteobacteria foi a Alphaproteobacteria em todas as 

bibliotecas, com valores de 75% em MN, 52,2% em CQCN, 71,7% em 

CQCCAL e 66,1% em CCCN. Segundo Axelrood et al. (2002) a classe  

Alphaproteobacteria é abundante em camadas superiores do solo, 

relacionando esta abundância com a quantidade de matéria orgânica existente 

nessas camadas. Uma variedade de estratégias metabólicas é encontrada na 

classe, incluindo organismos com capacidade de realizar a fotossíntese, 

fixação de nitrogênio e oxidação de amoníaco (WILLIAMS; SOBRAL; 

DICKERMAN, 2007).  

Neste estudo, foram identificadas sequências da subdivisão 

Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Deltaproteobacteria e 

Gammaproteobacteria, nas quatro bibliotecas com exceção de sequências do 

filo Deltaproteobacteria na biblioteca CCCN. Representantes dessa classe 

Deltaproteobacteria nas duas bibliotecas de CQ estiveram presentes em um 

número maior de 18,8% e 11,3% respectivamente, e na MN com 3,1%.  As 

bactérias da classe Deltaproteobacteria são conhecidas como mixobactérias, 

gram-negativas que ocorrem em vários os lugares, são adaptadas para 

ambientes aeróbios do solo, com a mudança de disponibilidade de nutrientes. 

Elas são caracterizadas por uma forma de vida incomum pois se movimentam 

por deslizamento ou rastejando sobre as superfícies, e tem um estilo de vida 

predatório. São capazes de se alimentar e se defender contra microrganismos 

usando exoenzimas (por exemplo, proteases, lipases, nucleases, glucanases), 

elas lisam diferentes macromoléculas biológicas, bem como microrganismos 

inteiros tais como bactérias e leveduras (DAWID, 2000; THOMAS  et al., 2008). 

O filo Firmicutes formou o terceiro grupo mais abundante (Figura 14) nos 

solos sob MN ou cultivado de cana-de-açúcar, sendo que a maioria das 

sequências pertencia às classes Bacilli e Clostridia. Essas bactérias foram 
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detectadas em todas as amostras de solos com valores de que variaram de 5% 

para as amostras MN, 10,8% para CQCN, 6,4% para CQCCAL e 16,6% para 

CCCN.  

Nos estudos de O’neill et al. (2009), a abundancia do filo Firmicutes 

recuperados da superfície de solos antropogênicos (Terra preta de Índio) na 

região Amazônica,  especialmente aos solos adjacentes,  podem representar 

uma efêmera ecologia dos microrganismos adaptados a um rápido crescimento 

quando os nutriente se tornam disponíveis e a formação de esporo quando os 

nutrientes são escassos ou a umidade é limitada. Assim pode-se hipotizar que 

num primeiro momento representantes do filo Firmicutes cresceriam em função 

da matéria orgânica disponível no solo e em um segundo momento com a 

escassez de nutrientes, formariam esporos. Quando é feita a extração do solo 

o DNA total é quantificado inclusive o dos esporos. 

O quarto filo mais abundante nas quatro bibliotecas estudadas foi 

Verrucomicrobia, a maioria das sequências são pertencentes às classes 

Spartobacteria e Subdivision 3, que foram detectadas em todas as amostras de 

solos com valores menores que 10%  no total das sequências obtidas. Este filo 

está presente em comunidades microbianas do solo, água doce e marinha; e 

recentemente encontrados como extremófilos acidófilos em fontes termais 

(LEE et al., 2009) 

As bibliotecas CQCN e CQCCAL apresentaram os mesmos 11 filos, a 

MN apresentou 8 filos e CCCN 10 filos. Representantes dos filos Cyanobacteria 

e Nitrospira foram encontrados somente nas bibliotecas CQCN e CQCCAL, e 

os organismos do filo Bacteroidetes foram encontrados na biblioteca da 

amostra de CCCN com 0,4%. O filo Cyanobacteria engloba bactérias que 

possuem estrutura típica de células gram-negativas, fotoautotróficas, utilizam o 

CO2 como fonte de carbono e H2O como agente redutor (WOESE et al., 1985; 

GARRITY e HOLT, 2001). Existem algumas espécies de vida livre e outras são 

capazes de realizar a fixação biológica do nitrogênio atmosférico contribuindo 

para a fertilidade do solo. (RAI, 1990; ADAMS, 2000).  

Uma pequena parcela de 0,4% do filo Nitrospira também foi encontrado 

nas bibliotecas CQCN e CQCCAL. Segundo Garrity e Holt (2001), este filo, que 

possui apenas uma família, engloba bactérias gram-negativas metabolicamente 

diversificadas, sendo a maioria aeróbica e quimiolitotrófica, incluindo algumas 
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espécies nitrificadoras e redutoras de sulfato. Esse grupo de bactérias é 

atuante no ciclo de nitrogênio em ambientes aquáticos através da oxidação do 

nitrato, porém, indivíduos desse grupo têm sido encontrados em amostras de 

solos (DUNBAR et al., 1999). O filo Bacteroidetes encontrado no solo CCCN, é 

composto por bactérias gram-negativas que não formam endósporos, grupo 

dividido em três classes: Bacteroidetes, Flavobacteria e Sphingobacteria. A 

classe encontrada foi Sphingobacteria presente em ambientes marinhos, de 

água doce, sedimentos e solos (LYDELL et al., 2004). 

Os microrganismos não classificados estiveram presentes em grande 

número em todas as bibliotecas, representando 14,9% das sequências de MN, 

13,1 % em CQCN, 20,5% em CQCCAL e 17,5 % em CCCN (Figura 15). Os 

estudos de Silveira et al. (2006), comparando por análise metagenômica 

amostras de solos sob arboreto de eucalipto e uma solo de floresta no Estado 

de São Paulo, revelaram que 7 a 15% das sequências obtidas eram bactérias 

não classificadas taxonomicamente, segundo o autor isto era esperado uma 

vez que a diversidade bacteriana no solo é muito alta e ainda desconhecida.  

 As diferenças entre os grupos taxonômicos das seguintes bibliotecas 

foram comparadas pelo RDP II através do programa Library Compare (Figura 

16 e 17). A biblioteca MN em relação à CCCN (Figura 16 A) apresentou 

diferença significativa nos membros dos filos de Firmicutes e Acidobacteria. No 

filo Firmicutes a classe Bacilli esteve presente com 14,4% do total das 

sequências na biblioteca CCCN e 2,7% na MN. Nos representantes das 

acidobactérias as bibliotecas apresentaram diferenças significativas nos 

subgrupo Gp1 e Gp2 que estavam com maior abundância na MN. 

Por outro lado a MN comparada com CQCCAL (Figura 16 B) os filos em 

comuns não apresentaram diferenças significativas. A biblioteca que se 

apresentou mais distinta uma da outra foi a MN quando comparada com CQCN 

(Figura 16 C), obtiveram diferenças significativas dentro de quatro filos em 

comum (Gemmatimonadetes, Armatimonadetes, Acidobactérias e Firmicutes), 

reforçando o resultado apresentado pela análise de agrupamento das 

bibliotecas, gerado pelo MOTHUR (Figura 13).  
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A biblioteca CQCAL em relação à CCCN (Figura 17 B) apresentou 

diferença significativa nos membros dos filos de Firmicutes e Acidobacteria. No 

filo Firmicutes a classe Clostridia não esteve presente no total das sequências 

e na biblioteca CCCN e 0,9% na CQCCAL. A classe Bacilli esteve presente 

com 14% do total das sequências na biblioteca CCCN e 5,1% na CQCCAL. 

Nos representantes do filo Acidobacteria as bibliotecas apresentaram 

diferenças significativas no subgrupo Gp1, que estavam com maior abundância 

na CQCCAL.  

As bibliotecas CQCN e CCCN (Figura 17 C) apresentaram diferenças 

significativas dentro do filo Verrucomicrobia. A classe Spartobacteria foi mais 

abundante na biblioteca CCCN com 4,4% do total das sequencias, enquanto na 

CQCN com 2,3% e mostrou ser similar à frequência encontrada em solos 

estudados por Janssen (2006) que obtiveram de 4 a 9% desta classe nos seus 

resultados. Por outro lado a classe Subdivision 3 do filo de Verrucomicrobia 

esteve presente com 1,2% na CQCN e 0,4% na CCCN, sendo que organismos 

pertencentes a esta classe ainda não foram caracterizados (ISLAM et al., 

2008). Dos organismos não classificados do filo Verrucomicrobia, foi 

encontrado na biblioteca CCCN 6,1% e apenas 0,4% na CQCN. 

Considerando as mudanças do uso terra as bibliotecas da mata nativa 

em relação as com cultivo de cana-de-açúcar (Figura 18 A) apresentaram 

diferença significativa nos membros dos filos de Firmicutes e Acidobacteria. Por 

outro lado na mudança do uso agrícola (Figura 18 B) as bibliotecas com cultivo 

de cana-de-açúcar apresentaram diferença significativa nos membros dos filos 

de Firmicutes, Verrucomicrobia e Acidobacteria entre si. 
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riqueza de UTOs os solos com cultivo de cana-de-açúcar mostraram maior 

riqueza quando comparado com solo da mata nativa. 

Pelo sequenciamento das bibliotecas, verificou-se nesse estudo que: os 

solos com cultivo de cana-de-açúcar mostraram maior diversidade bacteriana 

quando comparados com solo sob a Mata Nativa; existem diferenças entre a 

diversidade nas comunidades bacterianas encontradas em solos com colheita 

manual e queimada e colheita mecanizada da cana-de-açúcar; alguns grupos 

bacterianos apareceram apenas em solos cultivados com cana-de-açúcar com 

colheita manual e queima; a mudança no subgrupo do filo Acidobacteria das 

áreas onde tiveram queima e sem queima, pode estar relacionada com as 

mudanças do uso da terra e do uso agrícola.  

Desta forma pode-se sugerir que as diferenças encontradas na 

microbiota dos solos onde se cultiva cana-de-açúcar com colheita mecanizada 

ou manual com queima, provavelmente estão relacionadas as mudanças do 

uso agrícolas e do manejo. Essas ações fazem com que ocorram alterações 

em populações nos solos, que podem ter um papel essencial na reciclagem 

dos elementos químicos do solo, influência sobre as emissões de gases do 

efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO2), reduzindo os estoques de 

carbono do solo e acelerando possíveis alterações climaticas globais por conta 

do efeito estufa ampliado na atmosfera. Estudos metagenômicos posteriores, 

considerando organismos específicos que aparecem ou desaparecem da 

população bacteriana dos solos submetidos a diferentes manejos serão 

importantes para a definição de procedimentos agrícolas, no futuro, que 

perturbem o mínimo possível o ambiente. 
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