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15Capítulo 1 c O ecossistema solo

introdução

Ecossistema (grego oikos (οiκος) = casa + systema (σuστημα) = sis-

tema: sistema onde se vive) designa o conjunto formado por todos os

fatores bióticos e abióticos que atuam simultaneamente em determinada

região, considerando como fatores BIÓTICOS as diversas populações de

animais, plantas e micro-organismos, e ABIÓTICOS os fatores externos,

como a água, o sol, os fatores químicos e físicos do solo e o vento. São cha-

mados agroecossistemas quando, além desses fatores, atua ao menos uma

população (espécie) agrícola. A alteração de um único elemento costuma

causar modificações em todo o sistema, podendo ocorrer a perda do equilí-

brio existente. Todos os ecossistemas do mundo formam a biosfera.

Nesse contexto, o solo ou o ambiente edáfico pode ser considerado um

ecossistema, e cada tipo de solo em determinada região também representa

um ecossistema. Processos biológicos importantes para a manutenção da

vida no planeta ocorrem no solo, como a decomposição da matéria orgâni-

ca e a produção de húmus, a ciclagem de nutrientes, o controle biológico de

patógenos, a formação de agregados, a produção de metabólitos diversos,

como antibióticos, ácidos orgânicos, hormônios, alelopáticos, bem como

a produção de alimentos que mantém a sociedade humana, entre outros.

Há muitos anos, o solo tem sido tratado com mais ênfase, do pon-

to de vista agrícola e florestal, e seu processo de formação em relação

aos fatores abióticos, como material de origem, clima, tempo e relevo. Os

organismos, por outro lado, têm sido tratados como coadjuvantes nesse

´
,̃
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16 O EcOssistEma sOlO

processo. Isso se deve, pelo menos em parte, à dificuldade de se avaliar

acuradamente o papel dos organismos na formação do solo, pois isso se

dá por diversos processos e por inúmeras espécies de organismos (re-

dundância funcional). Assim, caracterizam-se os demais fatores (físicos

e químicos) e apenas assume-se o relevante papel dos organismos sem

atribuir-lhes uma avaliação.

Qualidade de solo, segundo a versão mais difundida de Doran & Parkin

(1994), é a capacidade de um solo de funcionar nos limites do ecossistema,

para sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e

promover a saúde vegetal e animal. São bem conhecidos e estabelecidos os

indicadores de qualidade física (textura, estrutura, agregação, densidade,

profundidade e porosidade – a qual está relacionada com a aeração e in-

filtração e disponibilidade de água) e química (pH, Capacidade de Troca

de Cátions (CTC), teor de matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes,

elementos tóxicos) do solo, por serem relativamente fáceis de avaliar.

Do ponto de vista biológico, têm sido considerados e utilizados como

indicadores da qualidade do solo: a biomassa e respiração microbiana e a

atividade de determinadas enzimas relacionadas a elementos importantes,

como o carbono (C) (e.g. celulase, b-glicosidase), fósforo (P) (e.g. fosfa-

tases), nitrogênio (N) (e.g. urease), e enxofre (S) (e.g. arilsulfatase). Essas

enzimas destacam-se entre as cerca de 50 identificadas e estudadas no solo.

A densidade de organismos específicos também é utilizada como

indicadora de qualidade do solo, embora seja avaliada por métodos bas-

tante laboriosos e limitados e nem sempre abrange todas as populações.

Isso ocorre principalmente no caso dos micro-organismos, cuja grande

limitação para avaliação se deve ao fato de a maior parte deles (>90%)

não ser passível de cultivo em condições controladas em laboratório (vide

capítulos 15 e 17). Igualmente laboriosa é a determinação da biomassa de

determinados organismos macroscópicos; no entanto, como representado

na figura 1.1, os componentes químicos, físicos e biológicos estão íntima

e diretamente relacionados, de modo que a alteração de qualquer um dos
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17Capítulo 1 c O ecossistema solo

componentes pelos diversos tipos de manejo, assim como pelo clima, pode

levar a alterações em menor ou maior grau nos demais, com reflexos na

qualidade do solo e na produção vegetal.

As plantas também representam um componente importante e ativo

no ecossistema solo, pois seu sistema radicular, assim como sua necromassa

depositada sobre a superfície do solo (serrapilheira), são o principal apor-

te de diversos compostos orgânicos que contribuem para a formação da

matéria orgânica do solo, a qual irá alimentar/nutrir os organismos hete-

rotróficos, além de possibilitar nichos específicos no solo para os diversos

organismos. A diversidade de compostos orgânicos e a qualidade e quan-

tidade de serrapilheira depositados estão diretamente relacionadas com a

diversidade vegetal, pois cada espécie apresenta composição e metabolismo

específicos, possibilitando a coexistência de comunidades com requeri-

mentos nutricionais distintos.

Biodiversidade

A biodiversidade é o maior indicador de qualidade do solo, pois garante

que determinado processo que ocorre no solo seja mediado por várias es-

pécies; isso é chamado de redundância funcional. Quanto mais importante

é o processo para a manutenção da sustentabilidade dos ecossistemas (e

da vida na Terra), maior redundância funcional ele terá. Essa redundância

funcional garante o poder de recuperação de um processo (resiliência), pois

se determinadas condições ambientais adversas eliminarem ou inativarem

alguns grupos de organismos que o executam, sempre existirão outras es-

pécies que poderão substituí-las na realização desse processo.

A assembleia geral das Nações Unidas declarou o ano de 2010 como o

Ano Internacional da Biodiversidade, com o propósito de aumentar a cons-

ciência sobre a importância da preservação da biodiversidade em todo o

mundo. A preocupação mundial com a biodiversidade teve seu marco im-
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18 O EcOssistEma sOlO

portante na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o De-

senvolvimento (Rio 92), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 , na

qual um dos principais resultados foi um texto de 34 páginas denominado

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB). No artigo 2 desse texto,

a diversidade biológica está definida como a variabilidade de organismos

vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas

terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos eco-

lógicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de

espécies, entre espécies e de ecossistemas. A conservação da biodiversidade,

assim como as ações para assegurar o desenvolvimento sustentado na agri-

cultura e em outros setores estão bem estabelecidas em outro documento

gerado nessa conferência: a Agenda 21.

O nosso planeta é habitado por milhões de espécies de animais,

plantas e micro-organismos (Tabela 1.1). Essa tabela considera a classi-

ficação de Woese et al. (1990), que dividem os organismos em 3 Domí-

nios, também chamados de super-reinos por outros autores: Archaea,

Bacteria e e Eucarya – os dois primeiros englobando os procariotos e o

último englobando os eucariotos, cujas diferenças são bem marcantes

(Tabela 1.2).

Grande parte dos organismos listados na tabela 1.1 vive no solo, onde

desempenham papel importante em vários processos naturais responsáveis

pela sustentabilidade dos ecossistemas. Esses processos são influenciados

pela complexidade, heterogeneidade, dinâmica e interação dos diversos e

inúmeros fatores físicos, químicos e biológicos do sistema edáfico, como

representado na figura 1.1, portanto, o estudo dos processos edáficos deve

ser realizado num contexto integrado, visando à aplicação do conhecimen-

to adquirido para o desenvolvimento de uma produção agrícola sustentável

e conservação dos ambientes naturais.

Nas regiões tropicais, geralmente o uso da terra está associado à in-

tensificação da agricultura e ao desmatamento. No entanto, conforme a

intensificação ocorre, a diversidade biológica acima do solo é reduzida,
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20 O EcOssistEma sOlO

os processos do solo são substituídos pelo uso de insumos químicos e

há aumento da mecanização. A biodiversidade abaixo da superfície do

solo pode ser afetada pela redução da diversidade acima do solo e ainda

pelo seu manejo, como a mecanização e o uso de pesticidas e fertilizantes.

Assim, assume-se que a consequente redução na comunidade biológica
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21Capítulo 1 c O ecossistema solo

do solo e a eventual extinção de espécies podem causar uma perda catas-

trófica de função, reduzir a habilidade dos sistemas agrícolas em superar

períodos de estresse e ocasionar efeitos ambientais indesejáveis. Portanto,

o efeito do manejo agrícola e florestal deve ser considerado não só em

relação ao aumento da produtividade, mas também aos seus efeitos na

biota do solo, a curto, médio e longo prazo.

O Brasil é considerado um país megadiverso, não apenas devido à ri-

queza de sua flora e fauna de vertebrados, mas também aos milhares de espé-

cies de organismos do solo, algumas das quais certamente são novas para a ci-

ência. Uma das razões de sermos um país megadiverso é devido às diferentes

classes de solo existentes em nosso território (ver capítulo 3), as quais, aliadas

às condições de clima e extensão, propiciam a formação de distintos biomas

(Figura 1.2). Um bioma é “um conjunto de vida (vegetal e animal) constituí-

do pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em es-

cala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilha-

da de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria” (IBGE

2004). São reconhecidos os seguintes biomas ocupando no território brasilei-
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ro: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. O bioma

continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia, e o de menor extensão,

o Pantanal, ocupam juntos mais da metade do Brasil, com 49,29% e 1,76%

do território brasileiro, respectivamente. Os biomas continentais brasileiros

são apresentados no Mapa de Biomas do Brasil (1: 5.000.000), resultado da

parceria entre o IBGE e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) (http://

www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomas.shtm). Assim,

como o Mapa de Vegetação do Brasil (1: 5.000.000), que lhe serviu de refe-

rência, o Mapa de Biomas do Brasil foi lançado em comemoração ao Dia

Mundial da Biodiversidade (22 de maio) em 2004. Segundo o IBGE, os no-

mes adotados foram os mais usuais e populares, em geral associados ao tipo

de vegetação predominante, ou ao relevo, como no caso do Bioma Pantanal,

que constitui a maior superfície inundável interiorana do mundo. O Bioma

Amazônia é definido pela unidade de clima, fisionomia florestal e localiza-

ção geográfica. O Bioma Mata Atlântica, que ocupa toda a faixa continental

atlântica leste brasileira e se estende para o interior no Sudeste e Sul do País,

Produtividade vegetal

Componentes Químicos:
Macro e micronutrientes e
outros elementos em
compostos orgânicos e
inorgânicos

Componentes Físicos (partículas
minerais e orgânicas arranjadas em
agregados, e determinando a estrutu-
ra com suas relações hídricas e de
aeração)

Componentes Biológicos (biodiversidade e atividade / trilhões de
Indivíduos por m2, até 10 toneladas de organismos por ha, 10 mil
espécies bacterianas por 100 g de solo, até 1.000 espécies de
invertebrados por m2)

Clima

Manejo químico: e.g. fertilizantes orgânicos e inorgâ-
nicos, calagem, fungicidas, pesticidas, herbicidas

Manejo biológico: e.g. inoculantes,
biofertilizantes/moléculas bioativas,
Controle biológico

Manejo físico: e.g. plantio direto, convencional

Químicos:
micronutrientes e

Figura 1.1. ecossistema solo: complexidade e dinâmica das relações entre os diversos
componentes
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é definido pela vegetação florestal predominante e relevo diversificado. O

Pampa, restrito ao Rio Grande do Sul, define-se por um conjunto de vege-

tação de campo em relevo de planície. A vegetação predominante dá nome

ao Cerrado, segundo bioma do Brasil em extensão, que se estende desde o

litoral maranhense até o Centro-Oeste, e ao Bioma Caatinga, típico do clima

semiárido do sertão nordestino. Os tipos de vegetação que ocorrem em todo

o território brasileiro estão descritos no capítulo 6.

Conteúdo deste livro

Neste livro descrevem-se as características biológicas e funcionais de orga-

nismos do solo, e também abordam-se os métodos de sua avaliação. Apesar

de não tratar de todos os grupos listados na tabela 1.1, estão incluídos os

mais importantes relacionados à produção vegetal e representatividade nos

ecossistemas, tanto do ponto de vista de densidade como de diversidade.

Figura 1.2. distribuição dos diferentes biomas no território brasileiro
Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=169

Bioma amaZônia

Bioma Cerrado

Bioma
Caatinga

Bioma mata
atlântiCa

Bioma
pantanal

Bioma
pampa
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Além disso, dedica-se uma parte de seu conteúdo à abordagem conceitual

e à descrição do ambiente físico e da vegetação que dá sustentação à comu-

nidade de organismos do solo, incluindo tipos de manejo, aspectos pedoló-

gicos, físicos e químicos do solo.

Todos os temas abordados no livro foram objeto de estudo do projeto

BIOSBRASIL e podem ser aprofundados em outras publicações do projeto

listadas no site: www.biosbrasil.ufla.br, incluindo livros (Moreira et al.,

2006; 2008 a e b; 2010, 2011).

O Capítulo 2 (Uso de imagens de satélite para o estudo do uso da terra

e sua dinâmica) mostra a aplicação de imagens de satélite aos estudos dos

sistemas de uso da terra e sua dinâmica frente aos tipos de manejo dessas

áreas. O uso de uma série de imagens geradas em diferentes períodos para

uma mesma região possibilita a obtenção de informações sobre o histórico

do uso da terra em diferentes áreas e, com isso, subsidiar os estudos dos

efeitos do manejo sobre a biodiversidade do solo.

No Capítulo 3 (Solos: tipos, suas funções no ambiente, como se formam

e sua relação com o crescimento de plantas) revela-se a importância do solo

na vida do homem e das outras formas de vida no planeta; descrevem-se os

conceitos relacionados à formação e os elementos usados na caracterização

dos solos; revisam-se os métodos usados na caracterização dos solos, com

vistas à sua classificação, elaboração de mapas de distribuição de solos, reco-

nhecimento de sua aptidão agrícola e necessidades de conservação.

No Capítulo 4 (Física do Solo) descrevem-se a textura e a estrutura do

solo e como elas afetam as relações hídricas e da atmosfera edáfica, tão im-

portantes não só para os organismos em geral, mas também para as plantas.

A fertilidade e o manejo do solo são tratados no Capítulo 5, que tem

como foco a importância do solo no desenvolvimento e produção das plan-

tas, apresentando, de maneira concisa, os elementos químicos necessários

para que as plantas completem o seu ciclo vital; descreve as fontes e as

principais funções dos macro e micronutrientes, bem como o seu manejo

nos sistemas agrícolas. O texto discorre também sobre a reação das plantas
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quanto a valores baixos de pH (solos ácidos), e os procedimentos adotados

para adequar o pH do solo para aumentar seu potencial produtivo. Final-

mente, os autores revisam a dinâmica dos nutrientes nos solos amazônicos

e como se processa a ciclagem de nutrientes nas florestas daquele bioma.

No Capítulo 6 (Tipos de vegetação nos biomas brasileiros e seu inventá-

rio florístico) enfatizam-se as plantas como um elo importante entre biodiver-

sidade acima e abaixo da superfície do solo. O texto ressalta a importância do

inventário florístico na determinação do potencial do estoque vegetal no que

diz respeito, entre outras, à produção de alimentos para o homem e animais,

fármacos, vestimentas e no fornecimento de madeira para fins diversos. Com

o objetivo principal de fornecer subsídios às atividades de inventário florístico,

o texto apresenta conceitos botânicos e procedimentos metodológicos deta-

lhados aplicáveis a inventários florísticos e caracteriza detalhadamente os tipos

fitofisionômicos da região amazônica e dos demais biomas brasileiros.

No Capítulo 7 (Macrofauna) tem-se como foco os invertebrados vi-

síveis a olho nu, geralmente com diâmetro do corpo maior que 2 mm, que

vivem pelo menos uma fase da vida no solo. O texto ressalta a importância

desses animais na decomposição da matéria orgânica e como modeladores

da estrutura do solo, e descreve também os principais grupos representan-

tes da macrofauna no solo. Os autores mostram detalhadamente os méto-

dos utilizados no levantamento da biodiversidade relativa à macrofauna de

solo e utilizados no inventário da macrofauna realizado na região do Alto

Rio Solimões, no âmbito do projeto BiosBrasil.

Diversos organismos podem ser utilizados como bioindicadores, mas

os besouros escarabeídeos e as formigas, abordados no Capítulo 8 (Formigas

e besouros como indicadores de impactos ambientais) destacam-se em inú-

meros estudos relacionados ao uso do solo, devido à sua grande diversidade e

inúmeras funções ecológicas essenciais à manutenção dos ecossistemas.

No Capítulo 9 (Moscas-das-frutas) são abordados aspectos impor-

tantes sobre as moscas-das-frutas, com ênfase na região Amazônica. As

moscas-das-frutas, pertencentes à ordem Diptera, Família Tephritidae,
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vivem apenas sua fase de pupa no solo. Neste capítulo descrevem-se os

principais aspectos morfológicos e de sua biologia, incluindo o ciclo de

vida e sua diversidade na Amazônia. Discute-se também a maneira como

as moscas afetam os frutos, metodologia de captura de indivíduos adultos

e as principais estratégias de controle.

No Capítulo 10 (Mesofauna) abordam-se os invertebrados de solo

que medem entre 0,2 a 2 mm de diâmetro. Há informações sobre a im-

portância de tais organismos na decomposição da matéria orgânica, bem

como sua ação benéfica à estrutura e fertilidade do solo. São apresentados

os conhecimentos sobre os membros dos principais grupos da mesofauna

no solo. Descrevem-se e ilustram-se técnicas utilizadas para acessar a bio-

diversidade relativa a esse grupo de organismos no solo.

No Capítulo 11 ressaltam-se a grande diversidade dos micro-or-

ganismos dos três domínios (Archaea, Bacteria e Eucarya) e enfatiza-se

a importância funcional, do ponto de vista agrícola e ambiental, de al-

guns grupos. Neste capítulo destacam-se ainda os Filos não cultiváveis,

cuja detecção identificação só podem ser obtidas por métodos inde-

pendentes de cultivo, pela busca de genes específicos desses grupos no

altamente diverso DNA extraído do solo.

No Capítulo 12 (Nematoides) há uma visão geral dos nematoides

nos ecossistemas terrestres. O autor lembra que se trata do grupo de

animais multicelulares mais abundantes e um dos mais diversificados

do planeta, que vivem em comunidades, que representam todos os elos

da cadeia alimentar do solo, e que podem ser encontrados em altas po-

pulações em qualquer ambiente onde haja disponibilidade de carbono

orgânico. O texto apresenta informações sobre o habitat, distribuição e

preferência alimentar dos nematoides. Aborda também aspectos de sua

morfologia, biologia e classificação. Descreve as funções dos nematoi-

des de vida livre e dos parasitas habitantes do solo, bem como o uso de

informações dos nematoides como indicadores de alterações ambien-

tais. Finalmente, ilustra os procedimentos necessários à obtenção de in-
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formações úteis para as análises das comunidades de nematoides como

bioindicadores.

No Capítulo 13 (Controle microbiano de pragas) há ilustrações

metafóricas sobre a patologia de insetos. O foco do capítulo é sobre o

potencial do uso de inimigos naturais entre os micro-organismos (fun-

gos, bactérias, vírus e nematoides) para o controle biológico de insetos

na agricultura. Apresenta conceitos inerentes ao controle microbiano

de insetos, bem como informações sobre o ciclo das relações patógeno-

-ambiente-hospedeiro e princípios de epizootiologia. Como exemplos de

controle microbiano de pragas, o autor apresenta informações sobre oito

programas de controle biológico de insetos implantados com sucesso no

Brasil. Ressalta também a necessidade de estudos de prospecção para a

busca de potenciais agentes que possam ser incorporados a programas de

manejo integrados de pragas.

No Capítulo 14 (Fungos do solo) destaca-se a alta diversidade e a gran-

diosidade da importância dos fungos como decompositores da matéria or-

gânica. Ressalta-se também a relevância desses organismos, entre outras,

como simbiontes, patógenos, agentes de controle biológico, como alimen-

tos, como agentes de fermentação na indústria de alimentos e produção de

álcool, e como fonte de princípios farmacológicos. De maneira objetiva, são

apresentadas as características gerais dos fungos, aspectos de sua biologia e

classificação, enfatizando sua origem polifilética. Descrevem-se as caracte-

rísticas principais dos organismos pertencentes aos reinos Fungi, Chromis-

ta e Protozoa. Dedica-se parte de seu conteúdo aos microfungos do solo,

principalmente sobre suas várias funções ecológicas como componentes da

biota do solo, bem como sobre os vários tipos de interações com as plantas

e outros organismos do solo. De maneira sucinta, descrevem-se os métodos

utilizados para o isolamento e cultivo de fungos de solo.

O Capítulo 15 (Fungos micorrízicos) foi elaborado com um texto de

fácil entendimento e com ilustrações que contribuem para a fácil assimilação

de seu conteúdo. São descritos os diversos tipos de associações dos fungos

Miolo Ecossistema Solo.indd 27 6/14/13 4:30 PM



28 O EcOssistEma sOlO

micorrízicos com as plantas, ressaltando, entre esses, os fungos ectomicor-

rízicos e principalmente os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), que

estabelecem simbiose com a maioria das espécies vegetais. Apresenta sucinta-

mente aspectos da morfologia e da reprodução dos FMAs. Também, de ma-

neira objetiva, descreve as técnicas utilizadas na extração de esporos do solo e

na visualização de estrutura dos fungos nos tecidos das raízes. Aborda as con-

dições em que ocorrem as micorrizas arbusculares e, finalmente, demonstra

como as plantas e os fungos beneficiam-se dessa associação mutualística.

No Capítulo 16 (Leveduras encontradas em solos e sua aplicação bio-

tecnológica) há vários recursos didáticos, como figuras e tabelas, que fa-

cilitam o entendimento de seu conteúdo. Descreve as características dos

grupos de fungos leveduriformes, seu habitat, morfologia e biologia, prin-

cipalmente daqueles encontrados no solo. Uma das tabelas apresenta refe-

rências sobre a origem de vários isolados, com aplicações biotecnológicas,

coletados no solo. O texto inclui informações sobre procedimentos usa-

dos no isolamento, cultivo e caracterização de leveduras do solo, e sobre os

principais usos desses organismos em processos biotecnológicos.

No Capítulo 17 (Bactérias fixadoras de nitrogênio que nodulam legu-

minosas-BFNNL) aborda-se o único processo microbiano com aplicação

biotecnológica altamente bem-sucedida na agricultura. Relata-se que a di-

fusão e a expansão de seu uso para outras espécies de Leguminosae, uma

família importante nos ecossistemas tropicais, deve ter alta prioridade em

programas que visem ao aumento da produtividade agrícola de maneira

sustentável tanto do ponto de vista ecológico como econômico. As BFNNL

são situadas no contexto da ampla diversidade de procariotos.

Finalmente, no Capítulo 18, são abordadas as bactérias fixadoras de

N
2

associativas, cuja importância foi revelada pelos estudos pioneiros da

Dra. Johanna Döbereiner, eminente cientista brasileira. Além da fixação

biológica de N
2
, essas bactérias também são capazes de realizar outros pro-

cessos promotores de crescimento vegetal, e a metodologia para sua detec-

ção no ambiente é relativamente simples.
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Esperamos que este livro possa contribuir para a formação dos recur-

sos humanos que, no futuro, irão participar das tomadas de diversas deci-

sões sobre a agricultura e ecossistemas naturais em nosso país, e que eles

considerem que o manejo adequado da biota do solo nos agroecossistemas

não representa apenas uma alternativa de reduzir os custos de produção,

mas também a melhor maneira de conservar o meio ambiente.
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Épossível coletar informação sobre um objeto ou uma área geográfica

a partir de uma grande distância utilizando instrumentos especializa-

dos (sensores), colocados a bordo de aeronaves ou satélites. Sob condições

controladas, esses sensores podem fornecer informações sobre localização

geográfica, altitude, propriedades da vegetação, tipo de uso da terra, tem-

peratura da superfície, umidade do solo, profundidade do oceano, entre

outras (Jensen, 2000).

Neste capítulo trataremos do uso de imagens de satélites aplicadas ao

estudo do uso da terra e sua dinâmica. Esse conhecimento adquire grande

importância na avaliação da biodiversidade do solo, uma vez que o uso da

terra e seu histórico afetam a biota do solo. Analisando as imagens de satéli-

te da área de estudo, é possível extrair informações sobre o histórico do uso

em diferentes áreas e, com isso, subsidiar as análises sobre os organismos

do solo que vivem em diferentes ambientes e os efeitos dos diversos usos da

terra sobre a biodiversidade do solo.

sensoriamento remoto

Sensoriamento Remoto é a ciência e a arte de obter informação sobre um

objeto, área ou fenômeno pela análise de dados adquiridos sem o contato

com o objeto sob investigação (Lillesand et al., 2004). Compreende a de-

tecção, aquisição e análise da energia eletromagnética emitida ou refletida

pelos objetos terrestres e registrada por sensores remotos (Moraes, 2004).
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Em sensoriamento remoto, a compreensão das interações entre a

energia eletromagnética e os objetos terrestres é a base para a identificação

dos objetos, de suas características.

energia eletromagnética

A principal fonte eletromagnética que fornece energia para todos os pro-

cessos físico-químicos e biológicos que ocorrem na Terra é o Sol. Porém,

qualquer corpo que possua temperatura acima de zero grau absoluto (0

Kelvin) emite energia eletromagnética.

A energia eletromagnética, também denominada radiação eletromag-

nética, se propaga na forma de ondas, como ilustrado na figura 2.1, sendo

caracterizada pelo seu comprimento, l.

Figura 2.1. a propagação da energia eletromagnética na forma de ondas se assemelha
à propagação de ondas na superfície da água, sendo seu comprimento,l, dado pela
distância entre dois pontos semelhantes.

Existem diferentes formas de energia eletromagnética, que variam

de acordo com seus comprimentos de onda. O conjunto dessas radiações

compõe o espectro eletromagnético, apresentado na figura 2.2.

Na figura 2.2, as radiações eletromagnéticas são apresentadas em in-

tervalos ou faixas de comprimento de onda (l) e também em intervalos ou

faixas de frequência (f), sendo:
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l
f = —c , em que:

f é expressa em ciclo.s-1 ou Hz;

c é a velocidade da luz, igual a 300.000.000 ms-1; e

l é o comprimento de onda, expresso em m.

A faixa do espectro eletromagnético correspondente ao visível é com-

posta pelo conjunto das radiações eletromagnéticas que podem ser detec-

tadas pelo sistema visual humano. A sensação de cor que é produzida pela

luz está associada a diferentes comprimentos de ondas.

interação da radiação solar com
os objetos da superfície da terra

A energia eletromagnética que atinge um objeto – energia incidente – pode ser

total ou parcialmente refletida, transmitida ou absorvida pelo objeto (Fi-

gura 2.3). A quantidade de energia que será refletida, absorvida ou transmitida

dependerá das propriedades do objeto e da energia eletromagnética incidente.

Figura 2.2. espectro eletromagnético. Fonte: modificado de Moreira (2001).
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Os objetos apresentam diferentes comportamentos espectrais, ou seja,

interagem de maneira diferenciada com a energia eletromagnética inciden-

te. E esse comportamento diferenciado é que permite o reconhecimento de

diferentes objetos através do sensoriamento remoto.

Para exemplificar, é apresentado na figura 2.4 o padrão do comporta-

mento espectral de uma folha verde da vegetação, dado pela sua reflectân-

Figura 2.4. espectro de reflectância de uma folha verde da vegetação.
Fonte: modificado de Moreira (2001).

Figura 2.3. representação ilustrativa da energia eletromagnética incidente em um obje
to sendo parcialmente refletida, absorvida e transmitida.
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cia, ou seja, pela porcentagem do fluxo de radiação incidente que é refletido

pela folha. Pode-se observar que a folha verde, devido à sua estrutura inter-

na, reflete mais energia eletromagnética na faixa do infravermelho próxi-

mo. Por outro lado, radiações eletromagnéticas de alguns comprimentos de

onda são pouco refletidas devido à sua absorção pela clorofila e pela água.

sistemas sensores

Os sensores ou sistemas sensores são dispositivos capazes de detectar e re-

gistrar a radiação eletromagnética de determinadas faixas do espectro ele-

tromagnético de forma a gerar informações que possam ser interpretadas.

Na figura 2.5 são apresentadas as partes componentes de um sistema sensor.

Figura 2.5. partes componentes de um sistema sensor. Fonte: modificado de Moreira (2001).

Satélites ficam em órbita em torno da Terra adquirindo e enviando

informações para diversas finalidades (Figura 2.6). Alguns satélites levam

consigo sensores que adquirem e registram informações sobre a superfície

da terra, formando imagens (Figura 2.7). Esses sensores são denominados

sensores imageadores. Satélites como o Landsat, Spot e Ikonos carregam

sensores imageadores.
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O primeiro satélite da série Lan-

dsat (Figura 2.8) foi lançado em 1972.

Desde então, sete satélites foram lan-

çados. O último foi o Landsat 7, lan-

çado em abril de 1999, mas parou de

obter imagens da Terra. O Landsat 5,

lançado em março de 1984, parou de

funcionar em 2011. O satélite ficava a

705 quilômetros de altitude. O tempo

de revisita, ou seja, período em que o

satélite pode obter duas imagens da

mesma área era de 16 dias.

O satélite Ikonos (Figura 2.9) foi

lançado em setembro de 1999 e está a

uma altitude de 681 quilômetros. Seu

tempo de revisita é de aproximada-

mente 3 dias.

Há diversos satélites imageado-

res em funcionamento atualmente.

Informações sobre satélites e seus

produtos podem ser encontrados em

diversos endereços na Internet.Figura 2.7. representação ilustrativa
do imageamento realizado por
um sistema sensor.
Fonte: http://www.spotimage.fr

Figura 2.6. representação ilustrativa da
órbita de um satélite em torno da terra

Figura 2.8. satélite landsat Figura 2.9. satélite iKonos
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imagem

As imagens são representações da su-

perfície da terra formadas a partir das

informações adquiridas e registradas

pelos sensores a bordo dos satélites.

Essas imagens são compostas por

pequenos quadrados, denominados

pixels. Se ampliarmos uma parte da

imagem, como na figura 2.10, pode-

mos observar seus pixels.

Cada pixel da imagem do sen-

sor ETM+ do satélite Landsat 7 re-

presenta uma área quadrada de 30

metros de lado na superfície da Terra.

Na imagem Ikonos, cada pixel repre-

senta uma área quadrada de 4 metros de lado.

Observando, na figura 2.11, as imagens ETM+ e Ikonos da mesma

área, nota-se que as imagens com pixel maior são melhores para visualizar

Figura 2.10. ampliação de imagem para
visualização do pixel.

Figura 2.11. imagens
etm+ e ikonos em
diferentes escalas.
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áreas de maior extensão, em imagens de menor escala (imagens da parte

superior da figura). As imagens de pixel menor são mais adequadas para

a visualização de detalhes, em imagens de maior escala (imagens da parte

inferior da figura).

identificação dos elementos da superfície

Observando as imagens, podemos distinguir diferentes elementos da super-

fície da Terra e traçar seus limites. Esses elementos diferem entre si por suas

cores, formas, tamanhos e texturas. As cores são resultado de composições

coloridas de imagens e resultam da interação da energia eletromagnética

com os objetos terrestres. A textura, que pode ser lisa a rugosa, é resultado

do agrupamento de pequenos alvos na superfície, que não são identificados

isoladamente. Na figura 2.12, verificamos que o rio apresenta textura lisa e

a floresta e a cidade, texturas rugosas. Outras informações também podem

nos auxiliar a identificar os elementos da superfície, como a localização.

Por exemplo, pontos claros na terra são casas e edifícios, caracterizando a

ocupação urbana; no rio, o ponto claro é um barco.

Figura 2.12. delimitação de elementos da superfície terrestre em imagem ikonos.
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dinâmica temporal

As imagens de satélite também permitem o estudo da dinâmica de uma re-

gião, ou seja, das mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Na figura 2.13,

observa-se a expansão da ocupação das terras na comunidade de Nova Alian-

ça, no município de Benjamin Constant, AM, no período entre 1986 e 2001.

Considerando que as áreas de floresta são aquelas que apresentam

padrão de cor verde mais escura nessas imagens, observa-se, no período

de 1994 a 2001, o avanço do desflorestamento. As áreas desflorestadas são

ocupadas com atividades agrosilviculturais ou encontram-se em descanso,

em processo de regeneração da vegetação. Os pontos coloridos sobre a ima-

gem referem-se aos pontos visitados em campo em 2004, pelas equipes do

projeto BiosBrasil.

As imagens de satélite, ao fornecerem informações diversas sobre a

superfície da terra, são importantes ferramentas para o conhecimento dos

territórios, seu planejamento e gestão.

Figura 2.13. expansão da ocupação das terras observada em imagens de sensores dos
satélites landsat em diferentes épocas.
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No projeto BiosBrasil, foram utilizadas imagens dos sensores ETM+

Landsat-7 para mapeamento do uso e cobertura da terra em escala 1:50 000

de parte do município de Benjamin Constant, AM, o que subsidiou a se-

leção dos locais (janelas amostrais) para coleta e análise de dados sobre

biodiversidade do solo. Selecionados esses locais, imagens Ikonos foram

utilizadas para a realização de um mapeamento mais detalhado, em escala

1:10 000, que permitiu a identificação dos vários usos da terra e sua distri-

buição nas áreas amostrais, denominadas de “janelas amostrais” no âmbito

do projeto. Os resultados desse trabalho podem ser encontrados em Fidal-

go et al. (2005).
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introdução

Osolo, material solto e macio encontrado na superfície da crosta

terrestre, é muito importante para a vida na Terra. À medida que

nos aproximamos das grandes cidades, os indivíduos que lá habitam têm

pouco ou nenhum contato com os solos, o que os torna insensíveis com

relação à sua dependência direta a esse recurso natural, ou mesmo insen-

síveis quanto ao fato de que, sem os produtos deles advindos, a sobrevi-

vência do homem na Terra seria muito difícil, se não impossível.

Mesmo com os grandes avanços da ciência nos mais diversos cam-

pos do conhecimento, o nosso grau de dependência com relação aos

solos irá aumentar no futuro, e não diminuir. Eles continuarão a forne-

cer e suprir quase tudo o que comemos e vestimos, além de uma gran-

de porcentagem de medicamentos, que podem ser derivados de plan-

tas cultivadas ou que crescem naturalmente sob determinados tipos de

solos e de clima, bem como derivados de alguns organismos que neles

habitam. Também será crescente o fornecimento de energia proveniente

das plantas cultivadas que crescem no solo, uma vez que o suprimento

de petróleo é finito e irá diminuir sensivelmente no próximo século.

Atualmente, esse fato já é bastante evidente no Brasil, onde a cultura da

cana-de-açúcar está em crescente expansão, sobretudo na Região Su-

deste, ocupando diferentes tipos de solos, a fim de produzir álcool com-

bustível, cada vez mais utilizado nos veículos nacionais, em substituição

aos derivados do petróleo.
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No entanto, o uso dos solos de maneira inadequada pode causar da-

nos ao meio ambiente e à vida na Terra. Se mal utilizados, perdem pro-

gressivamente sua capacidade de produzir alimentos, fibras e energia, ne-

cessitando cada vez mais de investimentos em adubos e corretivos a fim de

manter produtividades antes obtidas. Com isso, os custos para produzir

alimentos tornam-se bem mais elevados, que, em última análise, refletem-

-se no aumento dos preços dos produtos alimentícios. Além disso, seu mau

uso pode levar à contaminação das nascentes de rios e lagos, e mesmo do

próprio solo, reduzindo a qualidade de vida do homem na Terra.

Para se utilizar o solo de maneira adequada, é necessário conhecê-lo.

Este texto oferece noções sobre as características gerais dos diferentes tipos

de solos brasileiros, sobre sua importância na vida das pessoas e como in-

terferem no crescimento das plantas.

o que é solo?

Solo é o material solto e macio que cobre a superfície da Terra, como uma

casca cobre uma laranja. Ao contrário da casca, que tem uma superfície rela-

tivamente uniforme quando observada a olho nu, os solos variam muito na

superfície da Terra, tanto com relação à sua espessura (da superfície do solo em

contato com a atmosfera até a rocha que lhes deu origem), quanto em relação

às suas características, tais como cor, quantidade e organização das partículas

de que são compostos (argila, silte e areia), fertilidade (capacidade em suprir

nutrientes, água e favorecer o crescimento das plantas), porosidade (quantida-

de e arranjamento dos poros), entre outras características. São constituídos de

água, ar, material mineral e orgânico, contendo ainda organismos vivos. Ser-

vem como um meio natural para o crescimento das plantas, e é acima deles que

construímos nossas casas, edifícios, estradas, etc. É acima deles que vivemos.

Existem diferentes tipos ou classes de solos na natureza (classes de

solos é o termo técnico para se referir aos diferentes tipos de solos). Assim
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como uma floresta é formada por árvores individuais, os solos na superfície

da Terra também são formados por corpos de solos individuais, embora a

transição entre os diferentes tipos ou corpos de solos seja gradual na maio-

ria das vezes, formando uma superfície contínua na paisagem, o que não

ocorre em uma floresta, pois conseguimos facilmente separar uma árvore

da outra. Semelhantes às florestas que são formadas por diferentes espé-

cies de árvores com características tão diferentes, que podemos separá-las

pelo tamanho, tipo de folha e casca, dureza e resistência da sua madeira,

etc, os solos também podem ser separados na paisagem por suas caracte-

rísticas, tais como: cor, fertilidade, quantidade e tipo de partículas mine-

rais que os formam, tipo de organização dessas partículas formando os

agregados ou torrões do solo, quantidade de água presente, entre muitas

outras características.

funções do solo no nosso ambiente

Os solos têm cinco papéis básicos ou funções no nosso ambiente. Primei-

ro, o solo sustenta o crescimento das plantas, principalmente fornecendo

suporte mecânico, água e nutrientes para as raízes que, posteriormente,

distribuem para a planta inteira e são essenciais para sua existência. As

características dos solos podem determinar os tipos de vegetação ou de

plantas que neles se desenvolvem, sua produtividade e, de maneira indireta,

determinam o número e tipos de animais (incluindo pessoas) que podem

ser sustentados por essa vegetação. Em segundo lugar, as características dos

solos determinam o destino da água na superfície da terra, essencial para a

sobrevivência. A perda de água, sua utilização, contaminação e purificação

são todas afetadas pelo solo. Se pensarmos que grande parte da água doce

existente no planeta (rios, lagos e aquíferos) ou já escorreu na superfície do

solo ou viajou através dele, percebemos a importância dos solos na distri-

buição, manutenção e qualidade da água dos nossos reservatórios naturais
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e para a manutenção da vida na Terra. As terríveis e devastadoras enchen-

tes, comuns nos grandes centros urbanos, são consequências da imperme-

abilização dos seus solos, favorecendo o escorrimento na superfície e acú-

mulo de grandes quantidades de água após uma chuva pesada. Em terceiro

lugar, o solo desempenha um papel essencial na reciclagem de nutrientes

e destino que se dá aos corpos de animais (incluindo o homem) e restos

de plantas que morreram na superfície da Terra. Se esses corpos e resíduos

não tivessem sido assimilados pelo solo, reincorporados e convertidos em

matéria orgânica ou húmus do solo (reciclagem), plantas e animais teriam

esgotado seus alimentos há muito tempo. Em quarto lugar, o solo é o habi-

tat, a casa de muitos organismos. Um punhado de solo pode conter bilhões

de organismos vivos e mortos, que influenciam as características do solo,

como a porosidade, que é responsável pelo movimento e manutenção de

água e ar no solo. Também os organismos são de alguma forma influencia-

dos por essas características do solo. Em quinto lugar, os solos não forne-

cem apenas o material (tijolos, madeira) para a construção de nossas casas

e edifícios, mas proporcionam a fundação, a base para todas as estradas,

aeroportos, casas e edifícios que construímos.

Como se formam os solos?

Os solos são formados pela decomposição da rocha. Como existem diferentes

tipos de rochas na crosta terrestre, é fácil entender por que existem diferen-

tes tipos de solos. No entanto, existem outros fatores de formação dos solos,

além da rocha, que são responsáveis pelos diferentes tipos de solos que vemos

hoje nos locais por onde passamos. Esses fatores são o clima, os organismos,

o relevo e o tempo. Assim, com o passar do tempo, a rocha, seu principal

material de origem, é cada vez mais reduzida de tamanho (diz-se que é de-

composta) pela ação do clima (chuva, vento e temperatura, principalmente)

com ajuda dos organismos vivos (fungos, liquens, bactérias, o próprio ho-
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mem, e outros), promovendo adições, perdas, transportes e transformações

de matéria mineral e orgânica ao longo de sua formação, originando os solos

na paisagem em diversas formas de relevo. Assim, a rocha dura, na qual as

plantas não conseguem crescer, é transformada em material macio: os solos,

nos quais as raízes das plantas conseguem penetrar e retirar água e nutrientes

para a sua sobrevivência. Como existem diferentes tipos de rochas e formas

de relevo na superfície da terra, que estão sujeitos à ação das mais variadas

condições climáticas e atuação diferenciada de organismos vivos, é mais fácil

entender por que existem diferentes tipos de solos no mundo.

A decomposição das rochas leva à formação de pequenas partículas

das quais os solos são constituídos, denominadas de partículas minerais.

Essas partículas são misturadas às partículas orgânicas, provenientes da

decomposição de pequenos animais e restos de plantas, dando origem às

camadas superficiais do solo, muito importantes para o crescimento das

plantas, pois é nelas que se concentra grande parte de suas raízes. Existem

diferentes tipos de partículas minerais; algumas delas conseguimos indivi-

dualizar na massa de solo e ver com os próprios olhos, sem ajuda de mi-

croscópio, como é o caso da areia. Outras partículas são muito pequenas e

só podem ser vistas uma a uma com ajuda de um microscópio (argilas, por

exemplo). Os diferentes tipos de solos têm diferentes tipos e quantidade

dessas partículas minerais.

Constituintes do solo e sua relação
com o crescimento das plantas

Como já dissemos, os solos são constituídos de matéria mineral e orgânica,

água e ar. A matéria mineral ou as partículas minerais são aquelas que

vieram da decomposição das rochas durante o processo de formação dos

solos, sendo muito variáveis em tamanho. Excluindo os grandes fragmen-

tos de rochas (que vão de poucos milímetros a alguns metros de diâmetro)

Capítulo 3 c solos

Miolo Ecossistema Solo.indd 51 6/14/13 4:30 PM



52 O EcOssistEma sOlO

que podem fazer parte de alguns solos, podemos obter 3 tipos de partículas

minerais, as quais são separadas pelo tamanho: a areia é a mais familiar

entre nós, pelo fato de conseguirmos vê-la na massa do solo sem ajuda de

microscópio. Seu tamanho varia de 2,0 a 0,05 mm e é ela a responsável pela

sensação áspera quando esfregamos uma amostra de solo entre os dedos.

O silte é menor; seu tamanho varia de 0,05 a 0,002 mm. Não conseguimos

vê-lo sem ajuda de microscópio e senti-lo individualmente, como fazemos

com a areia. A menor classe de partículas minerais é a de argila, que tem ta-

manho menor que 0,002 mm. É essa classe de tamanho de partícula mine-

ral responsável pela pegajosidade do solo. A argila é responsável pela terra

que adere aos pneus do carro ou aos dedos quando pegamos uma amostra

de solo umedecida e a amassamos. À quantidade de cada um desses cons-

tituintes minerais no solo chamamos de textura do solo. Assim, um solo

chamado de textura arenosa apresenta grande quantidade de areia, acima

de 70 %. Se contiver entre 15 e 35% de argila, é chamado de textura mé-

dia, e de textura argilosa se for constituído por uma quantidade de argila

maior que 35% e menor que 60%. Solos com muita quantidade de argila,

acima de 60%, são denominados de textura muito argilosa. A quantidade

dos diferentes tamanhos das partículas minerais é obtida em laboratório,

mas pode ser estimada no campo por pessoas experientes por meio do ma-

nuseio de uma amostra de solo umedecida.

Essas partículas não estão individualizadas no solo e, sim, agrupadas

formando o que chamamos agregados do solo. Esses agregados são os tor-

rões que conseguimos facilmente separar quando manuseamos um solo.

Ao conjunto de agregados chamamos de estrutura do solo (Figura 3.1). Os

agregados podem ter diferentes formas e tamanhos: arredondados, blocos

cúbicos, lâminas, entre outras formas, com diferentes tamanhos.

A estrutura é uma característica utilizada para separar os diferentes

tipos de solos e, juntamente com a textura, são responsáveis pela movi-

mentação e retenção da água no solo. As raízes das plantas crescem mais

ou menos, dependendo do tipo de estrutura e textura que um solo contém.
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A matéria orgânica ou as partículas orgânicas

do solo são constituídas de restos de plantas, ani-

mais e micro-organismos e também por organismos

vivos. A esses organismos vivos, chamamos de bio-

massa do solo. A maioria dos solos apresenta pequena quantidade de ma-

téria orgânica (1 a 6%), concentrada principalmente na superfície, embora

existam alguns solos formados quase que exclusivamente de partículas orgâ-

nicas: são os organossolos. As partículas orgânicas e minerais encontram-se

intimamente unidas nos solos.

Embora em pequena quantidade na grande maioria dos solos, a ma-

téria orgânica influencia muito nas suas propriedades e o crescimento das

plantas. Podemos destacar os seguintes efeitos no solo: 1) A matéria or-

gânica tem importante papel na formação e manutenção da estrutura do

solo. Ela funciona como uma cola que une as partículas individuais do solo

(areia, silte e argila) para formar os agregados ou torrões; 2) A matéria or-

gânica aumenta a capacidade do solo de reter a água da chuva e a torna

disponível para as plantas; e 3) A matéria orgânica aumenta a capacidade

do solo de reter e fornecer nutrientes minerais, tais como fósforo, enxofre e

nitrogênio, sem os quais as plantas não sobrevivem.

A água do solo é vital para o seu bom funcionamento. A sobrevivência

das plantas e organismos do solo não é possível sem a presença da água que

ele contém. A água do solo difere da água que bebemos no dia a dia basica-

mente devido a dois fatores:

1) A água do solo é retida nos poros ou espaços vazios nele presentes.

Dependendo do tipo de partícula mineral e tamanho dos poros, essa água

será retida com maior ou menor força. Poros muito pequenos (menores

que 0,1 mm), por exemplo, retém a água do solo com uma força que as raí-
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Figura 3.1. foto de parte de um perfil de solo mostrando
sua estrutura, que é a forma como as partículas sólidas dos
solos se organizam, formando os denominados agregados
do solo. Foto: acervo da Embrapa Solos.
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zes das plantas não conseguem retirar e não possibilitam que a água escorra

no solo, como ela facilmente escorre de um copo de água. Ao contrário, os

poros grandes (maior que 1 mm) são aqueles responsáveis pelo escorri-

mento da água através do solo;

2) A água do solo nunca é pura. Ela contém centenas de substâncias

orgânicas e inorgânicas. Por isso, ela é denominada de solução do solo. É

por meio da solução do solo que as raízes das plantas absorvem a maioria

dos nutrientes (cálcio, magnésio, potássio, fósforo, entre muitos outros) (vide

cap. 5). Portanto, é por meio da solução do solo que as plantas se alimentam.

Aproximadamente metade do volume do solo consiste de espaço po-

roso de diferentes tamanhos, os quais podem ser preenchidos com água ou

com ar. Depois de um longo período seco, o solo contém seu espaço poroso

preenchido principalmente por ar. Após uma chuva, a água que penetra no

solo irá deslocar o ar para a atmosfera, ocupando seu lugar nos poros.

A figura 3.2 mostra o volume que cada um dos quatro componentes

constitutivos do solo deveria ocupar para o bom crescimento das plantas. Es-

ses quatro componentes interagem entre si, determinando a natureza do solo:

solos bons são aqueles que contêm conteúdos similares de água e ar, ocupando

aproximadamente metade de seu volume. A quantidade de água que entra no

solo por meio das chuvas irá controlar a quantidade de ar, expulsando-o para

a atmosfera. As partículas minerais, principalmente aquelas muito pequenas

(argilas) atraem a água do solo, determinando seu movimento e disponibilida-

de para as raízes das plantas. As partículas orgânicas, por atuarem como uma

cola que une as partículas minerais em agregados, influenciam o tamanho dos

poros e a quantidade de água e ar presentes em um determinado solo.

Partículas
minerais
45%

Partículas
orgânicas

5%

Água
20-30%

Ar
20-30%

Figura 3.2. distribuição ideal dos quatro
constituintes do solo para o bom crescimento
das plantas.
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Como estudamos o solo e sua aparência

Os cientistas do solo geralmente cavam grandes buracos para estudá-lo

(2m de profundidade por 1,5m de comprimento e 1,5 m de largura) ou

observam-no em barrancos de estradas. Uma face ou um lado desse buraco

ou barranco recebe o nome de perfil de solo (Figuras 3.3 e 3.4). Tal per-

fil contém camadas aproximadamente paralelas à superfície do terreno, as

quais são denominadas de horizontes. Portanto, um solo é composto por

horizontes (Figuras 3.4 e 3.5) que podem variar quanto à cor, espessura,

tipo de estrutura, textura, entre outras características.

Capítulo 3 c solos

Figura 3.3. moradores da comunidade nova aliança, município de Benjamin Constant
(am) abrindo um buraco, denominado de trincheira, para estudo dos solos. essas trinchei
ras são utilizadas por profissionais especializados (pedólogos) para classificar os solos, ou
seja, nomeálos. para isso, são descritas várias características dos solos, como estrutura,
textura, cor, etc, que permitem separar os horizontes dos solos, bem como são coletadas
amostras em cada horizonte, as quais são enviadas a laboratórios especializados a fim de
serem submetidas a análises específicas. os dados de campo (descrição do perfil de solo)
e de laboratório permitem classificar o solo, utilizandose para isso um livro denominado
sistema Brasileiro de Classificação de solos.

Figura 3.4. fotografia de um lado ou face da trincheira, denominado de perfil de solo.
esta foto foi tirada no município de Benjamin Constant, estado do amazonas e mostra
os diferentes horizontes do perfil, que são camadas quase paralelas à superfície
do terreno.tais horizontes estão separados por uma linha azul para facilitar a sua
visualização. este solo apresenta horizonte B diagnóstico denominado B incipiente, que
é representado pelo símbolo Bi. É classificiado como Cambissolo segundo o sistema
Brasileiro de Classificação de solos.
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O horizonte mais superficial do solo é denominado de horizonte A.

Geralmente apresenta coloração mais escura devido à presença de matéria

orgânica bastante decomposta, que imprime colorações pretas ou amar-

ronzadas a essa seção do solo. Abaixo do horizonte A temos o horizonte

B, geralmente de coloração amarelada ou avermelhada, cuja cor é mais in-

fluenciada pelas partículas minerais do solo, uma vez que apresenta muito

menos partículas orgânicas em relação ao horizonte A imediatamente aci-

ma. O horizonte C aparece abaixo do horizonte B. Este último horizonte

está mais próximo da rocha e, por isso, geralmente apresenta fragmentos de

rocha na sua massa. Sua coloração é bastante variada. No caso da figura 3.4,

diverge bastante do horizonte B. Abaixo do horizonte C, aparece a rocha,

que é o material de origem do solo que está acima. Geralmente o horizonte

B tem maior quantidade de argila, bem como apresenta estrutura de tama-

nho maior em relação aos horizontes A e C.

Esses diferentes horizontes podem apresentar cor e espessura bastante

variadas, ou mesmo estar ausentes em determinados solos (Figuras 3.4, 3.5,

3.6, 3.7 e 3.8). Em geral, os solos de terra firme da Amazônia apresentam

espessura do horizonte A de aproximadamente 20 cm, do horizonte B de

dezenas de metros, sendo que o horizonte C e a rocha geralmente estão a

profundidades abaixo de 10 m a partir da superfície do solo. Existem ainda

Figura 3.5. perfil de um solo do município de rio preto
da eva (am) com o horizonte a bastante escuro e
mais rico em matéria orgânica que a maioria dos
outros solos de terra firme da amazônia. este solo é
denominado argissolo vermelhoamarelo pelo fato de
apresentar um horizonte diagnóstico de subsuperfície
denominado B textural (representado por Bt). no
entanto, popularmente é conhecido como terra preta
de Índio devido à presença de fragmentos de cerâmica
indígena no horizonte a escurecido, indicando que
tal horizonte foi “construído” pelos índios no passado
(mais de três mil anos atrás).
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Figura 3.6. perfil de um solo com um horizonte a de
aproximadamente 25cm de espessura. abaixo deste
horizonte temse um horizonte denominado de “e”,
que é esbranquiçado devido à quase ausência de
partículas orgânicas e a sua constituição arenosa.
o horizonte B deste solo é de duas cores: marrom
(Bh) e amarelo (Bs) devido ao maior conteúdo de
matéria orgânica no primeiro horizonte (Bh) e baixo
conteúdo de matéria orgânica e presença de ferro no
segundo (Bs). este solo denominase espodossolo.
É formado pela decomposição de restos de plantas
(folhas, raízes, galhos) em superfície pelos micro

organismos que habitam esses ambientes, com posterior mobilização e imobilização
dos produtos da decomposição da materia orgânica para as camadas mais profundas
do solo. município de ilha Comprida (sp).

Figura 3.8. foto de um perfil que
apresenta apenas o horizonte a bas
tante escuro localizado acima da rocha
parcialmente decomposta (horizonte
representado pelo símbolo Cr). a rocha
sã (não decomposta) que deu origem
aos horizontes acima, representada
por r, está imediatamente abaixo.
município de lagoa formosa (mg).

Figura 3.7. perfil de um solo denominado latossolo
amarelo. apresenta o horizonte a de pequena
espessura (aproximadamente 20 cm) e o horizonte
B é de cor amarelada, tal como sugere seu nome.
Horizonte Bw é o horizonte dignóstico dos latossolos.
município de manaus (am). linha azul separa o
horizonte a do B.
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outros tipos de horizontes: o horizonte Hístico, por exemplo, representado

pelas letras O ou H dependendo da quantidade de água que apresenta. Este

corresponde ao horizonte formado principalmente de constituintes orgâ-

nicos. É o horizonte típico dos solos denominados de Organossolos.

Classificação e tipos de solos

Classificamos e agrupamos os seres vivos e os objetos para dar sentido ao

mundo e nos proporcionar informações úteis a respeito das suas proprie-

dades. No estudo dos solos não é diferente pela sua importância como fator

de sobrevivência na terra. Como já vimos, os solos são corpos individuais na

paisagem e que podem ser separados ou agrupados conforme características

diferenciais ou comuns. O estudo dos perfis de solos serve para observar suas

características no campo (morfologia) e coletar amostras dos horizontes, as

quais são levadas para os laboratórios a fim de executar dezenas de deter-

minações (teores de cálcio, magnésio, potássio, fósforo, alumínio, carbono

orgânico, além de muitas outras). As observações morfológicas obtidas no

campo (cor, textura, estrutura, etc) e os resultados de laboratório possibili-

tam classificar o solo, ou seja, nomeá-lo.

Praticamente todo o processo de identificação e classificação dos solos

inicia-se no campo, por meio da observação morfológica detalhada do perfil,

a qual possibilita a identificação, a separação, a delimitação e a nomeação dos

horizontes. Estes são denominados horizontes diagnósticos, pois é a partir

do exame, delimitação e identificação deles no campo que um perfil de solo

é diagnosticado, ou seja, classificado. Os diferentes tipos de horizontes acima

mencionados, convencionalmente simbolizados por letras maiúsculas (H, O,

A, B, C, etc), são complementados por letras minúsculas (Ap, Bw, Bt, Bi, Cr,

etc) a fim de separar as diferentes modalidades do mesmo horizonte.

No entanto, essa classificação só é possível devido ao desenvolvimento

de um sistema de classificação de solos, de acordo com as características
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que apresentam os perfis de solos. Existem diferentes sistemas de classifica-

ção de solos no mundo. No Brasil, temos o Sistema Brasileiro de Classifica-

ção de Solos (Figura 3.9), publicado originalmente pela Embrapa em 1999

e que está em constante atualização. Esse Sistema agrupa e organiza todo o

conhecimento adquirido até hoje sobre os estudos dos solos no Brasil, além

de permitir a comunicação entre as várias pessoas que trabalham com a

ciência do solo, uma vez que um solo de determinado nome (Latossolo, por

exemplo) apresenta o mesmo conjunto de características, independente de

estar no Estado do Amazonas ou no Rio Grande do Sul.

O mapa de solos do Brasil é mostrado na figura 3.10. Nesse mapa

observam-se os nomes dos solos segundo o Sistema Brasileiro de Classi-

ficação de Solos, bem como sua localização e distribuição no Brasil. So-

los com mesmo nome ou classificação apresentam características comuns.

Assim, podemos imaginar as características de determinado solo a partir

de seu nome ou classificação, bem como relacionar tais características ao

potencial do solo em favorecer ou não o crescimento das plantas, ou seja,

se oferece condições mais ou menos adequadas para as plantas crescerem.

Os solos mais comuns do Brasil e da região Amazônica são os Latosso-

los e Argissolos, que ocupam aproximadamente 60% das terras brasileiras.
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Figura 3.9. Capa do livro “sistema Brasileiro
de Classificação de solos”. este livro organiza
todo o conhecimento até hoje adquirido
sobre os solos existentes no Brasil, as quais
são utilizadas para sua a classificação. o livro
apresenta uma descrição das características dos
solos que permitem agrupar solos semelhantes
e separar os distintos. solos semelhantes
recebem o mesmo nome (mesma classificação)
independente da região do Brasil onde se
encontram.
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Os primeiros são de textura

variável, de média a muito

argilosa, geralmente muito

profundos, porosos, macios

e permeáveis, apresentando

pequena diferença no teor

de argila entre os horizontes

superficiais e subsuperficiais

do solo e, comumente, são

de baixa fertilidade natural.

Geralmente não apresen-

tam variação de cor e de textura à medida que aprofundamos no perfil.

Os Argissolos formam um grupo de solos bastante heterogêneos, os quais,

em geral, têm em comum um aumento substancial no teor de argila em

profundidade. São bem estruturados, apresentam profundidade variável

e cores predominantemente avermelhadas ou amareladas no horizonte B,

textura variando de arenosa a argilosa nos horizontes superficiais, e de mé-

dia a muito argilosa naqueles mais profundos; sua fertilidade é variada, no

entanto, predominam aqueles de baixa fertilidade natural.

Os nomes utilizados na classificação dos solos da figura 3.10 são uma

simplificação para facilitar o entendimento do texto. Em trabalhos técni-

cos, os solos são agrupados em classes, denominadas de Ordem, Subordem,

Grande grupo e Subgrupo. Como exemplo, vejamos a classificação completa

do solo da figura 3.7: Latossolo Amarelo Distrófico típico. Assim, o nome

Latossolo refere-se à Ordem; Amarelo à Subordem, Distrófico ao Grande

Figura 3.10. mapa de solos
do Brasil mostrando a
distribuição das 13 ordens
de solos existentes no país
segundo o sistema Brasileiro de
Classificação de solos.
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grupo e típico ao Subgrupo. Cada classe de solo (Ordem, Subordem, etc) é

definida por um conjunto de características que são observadas no campo e

analisadas em laboratório, as quais definem os tipos de horizontes diagnós-

ticos de um perfil de solo e, por sua vez, a sua classificação. Portanto, quando

nos deparamos com um solo classificado como Latossolo Amarelo Distró-

fico típico, as características morfológicas (obtidas em campo) e analíticas

(obtidas em laboratório) utilizadas na sua classificação nos vêm à mente de

maneira inversa, uma vez que foram inicialmente utilizadas para definir a

classificação do solo. Essas características, por sua vez, estão relacionadas às

vantagens e limitações dos solos, tal como mencionamos anteriormente. As-

sim, o nome do solo nos fornece informações precisas sobre seu potencial

agro-silvo-pastoril ou, ainda, suas vantagens e limitações para a construção

de casas, de edifícios, de rodovias e de muitas outras obras urbanas e rurais.

Considerações finais

São cinco os fatores de formação dos solos: material de origem (rocha),

relevo, organismos, clima e tempo. A formação do solo é estimulada pelo

clima e organismos vivos, os quais atuam na rocha ou material de origem

em um determinado período de tempo, sendo que o relevo pode exercer

influência modificadora nesse processo de formação. Os cinco maiores fa-

tores de formação do solo determinam o tipo de solo que irá se desenvolver

em determinada região ou local. Quando esses fatores são os mesmos em

dois locais diferentes, mesmo que muito distantes entre si, o tipo de solo

será o mesmo em ambos os locais.

Os tipos e as características dos horizontes de que é composto um per-

fil de solo, denominados horizontes diagnósticos, possibilitam identificar e

separar os diferentes tipos de solos na paisagem, os quais recebem um nome

ou classificação. É por meio dos chamados levantamentos de solos que se

consegue elaborar mapas de solos e relatórios técnicos de uma fazenda,
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município, estado ou nação, a fim de identificar, caracterizar, classificar e

visualizar a distribuição dos solos na paisagem. Essas informações relativas

ao tipo, características e distribuição dos solos na paisagem (obtidas pelos

levantamentos de solos), juntamente com os estudos do clima e do relevo

regional, possibilitam estabelecer a aptidão agrícola e o potencial produtivo

de uma região ou área para determinada cultura, ou seja, o que podemos

plantar e qual a produtividade esperada de uma cultura para cada tipo de

solo sob determinadas condições climáticas (temperatura, chuva, etc).
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introdução

Osolo configura a interface entre a atmosfera e a litosfera e possui ele-

mentos de ambas: água, fase gasosa e material mineral, juntamente

com uma gama diversificada de organismos e material de origem biológica.

Ele é o único ambiente que tem essa associação de elementos, formando

uma matriz tridimensional. A fauna do solo é composta de diversos grupos

de invertebrados que vivem na serrapilheira ou abaixo da superfície, em

canais, câmaras e outras estruturas, pelo menos uma parte do seu ciclo

biológico. Essa fauna possui organismos de diferentes tamanhos, atividades

e mobilidades. Eles podem ser classificados em microfauna, mesofauna e

macrofauna, de acordo com o seu tamanho corporal.

Em torno de 80 a 90% da produção primária que entra no sistema do

solo é advinda de plantas mortas, serrapilheira e raízes. Os decompositores

primários desse material são os fungos e bactérias, mas a fragmentação ini-

cial e a ingestão da matéria orgânica fresca pela fauna detritívora aumen-

tam a superfície de contato para a colonização microbiana.

A macrofauna do solo inclui os invertebrados que vivem no solo, seja

na fase adulta, seja na imatura, e apresentam o tamanho do corpo maior

que 2 mm de comprimento (Peterson & Luxton, 1982). O grupo inclui uma

mistura artificial de várias classes, ordens e famílias de invertebrados. Entre

a macrofauna invertebrada do solo, estão os organismos mais conhecidos e

estudados, como os cupins (ordem Isoptera), formigas (família Formicidae),

minhocas (classe Oligochaeta), besouros (ordem Coleoptera), tatuzinhos
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(ordem Isopoda), aranhas (ordem Araneae), centopeias (classe Chilopoda),

piolho-de-cobra (classe Diplopoda), baratas (ordem Blattaria), tesourinhas

(ordem Dermaptera), grilos (ordem Orthoptera), caracóis (classe Gastropo-

da), escorpiões (ordem Scorpiones), opiliões (ordem Opiliones) percevejos

(ordem Hemiptera), cigarras (ordem Hemiptera), larvas-de-moscas (ordem

Diptera), mariposas (ordem Lepidoptera) e outros organismos (Figura 7.1).

Figura 7.1. alguns espécimes pertencentes à macrofauna invertebrada do solo.
a – minhoca da espécie Pontoscolex corethurus (muller); B – besouros da subfamília
scarabaeinae (Canthon fulgidus), retirando uma porção de fezes para posterior enterrio;
C – formigas (Hymenoptera: formicidae) do gênero Eciton; d – cupim (isoptera) da
família termitidae; e – diplopoda; f – tatuzinho (isopoda) da família phylosciidae;
g – Chilopoda da ordem geophilomorpha; H – aranha da família salticidae; i – aranha
da família pholcidae; J – rainha de formiga cortadeira do gêneroAtta; K – lagarta
rosca (lepidoptera) da família noctuidae e l – larva de inseto (neuroptera) da família
ascalaphidae.
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Em razão de seu grande tamanho corporal e/ou hábito comporta-

mental, transformam o solo de modo significativo. Esse grupo de organis-

mo é capaz de criar estruturas biogênicas, como túneis, canais, câmaras,

coprólitos e ninhos, modificando as propriedades físicas e químicas do solo

de modo significativo; por isso, a macrofauna é também capaz de modificar

a distribuição de nutrientes para as plantas.

A fauna do solo pode mediar e realizar processos que chamamos de

funções ecológicas, que são ações realizadas pela biodiversidade e que afetam,

em última análise, processos naturais, como controle biológico, ciclagem

de nutrientes, polinização, dispersão de sementes, manutenção e formação

de solos, fixação de carbono, produção de oxigênio, despoluição de corpos

d’água e balanço climático. Outro termo utilizado para denominar esses pro-

cessos naturais, mas que não deve ser confundido com a função, é serviço

ambiental. Os serviços ambientais são todas as funções ecológicas realizadas

pelos organismos vivos que, de alguma forma, são importantes economica-

mente para o homem, ou seja, todo serviço ambiental é uma função, mas

nem toda função é considerada um serviço ambiental.

Nas áreas tropicais, a regulação dos processos biológicos do solo que

envolve associações mutualísticas entre macro-organismos e micro-orga-

nismos é de extrema importância, determinando a decomposição da ma-

téria orgânica, a ciclagem de nutrientes, as propriedades físicas do solo e o

controle biológico. Esses processos realizados em ambientes naturais po-

dem ser vistos como funções ecológicas, mas quando aplicados em sistemas

de cultivo, essas funções tornam-se serviços ambientais. Portanto, a com-

preensão do papel dos invertebrados do solo nos processos ecológicos e

suas interações com os fatores abióticos desse substrato são de fundamental

relevância para a utilização do solo baseada em sistemas sustentáveis, pois o

funcionamento do solo é resultado de interações complexas entre os fatores

físicos, químicos e biológicos.

A macrofauna, em geral, tem uma estreita relação com a mesofauna

e com os micro-organismos, modificando suas populações. Essa relação
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pode ser verificada quando se considera que os resíduos depositados na su-

perfície podem ser incorporados ao solo por minhocas e, posteriormente,

decompostos pelos micro-organismos.

A macrofauna é formada por grupos de invertebrados capazes de

modificar a estrutura do solo, transportando e ingerindo material orgâ-

nico e partículas minerais. O grupo das minhocas, formigas, cupins e co-

leópteros da família Scarabaeidae (corós) são popularmente conhecidos

como “engenheiros do solo”, pela sua grande capacidade de modificar as

características químicas e físicas do solo. Os grupos das formigas e dos

cupins geralmente são dominantes nos solos tropicais (em torno de 50%

da abundância total). Os outros grupos de organismos da macrofau-

na invertebrada do solo, como baratas, tatuzinhos, aranhas, centopeias,

piolho-de-cobra, escorpiões, opiliões, percevejos, cigarras e larvas-de-

-moscas, são pouco representativos, quando comparados com esses dois

grupos. No entanto, a proporção de cada grupo nas diferentes camadas

do solo varia com o manejo realizado na área, tipo de vegetação, tipo de

solo, temperatura e precipitação.

A macrofauna do solo está relacionada a várias funções ecológicas,

como produção de poros e estruturas como macroagregados, montícu-

los e ninhos, que resultam em uma maior capacidade de infiltração de

água e descompactação do solo, e ainda disponibilização de nutrientes

e oxigênio para as plantas, decomposição de matéria orgânica e, conse-

quentemente, modificação de características químicas do solo. Entre os

invertebrados do solo, a diversidade, abundância e equidade das comu-

nidades de macroinvertebrados e a relativa importância dos principais

grupos dessa fauna podem ser usadas como indicadores de qualidade

do solo.
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Coleta da macrofauna do solo

Para o estudo da macrofauna do solo, o método conhecido internacional-

mente para a coleta desses organismos é o do TSBF (Biologia e Fertilidade

de Solos Tropicais), descrito por Anderson & Ingram (1993). Esse método

consiste na escavação de um monólito (amostra de solo) de aproximada-

mente 25 X 25 X 30 cm (Figura 7.2A). Recomenda-se aumentar o tamanho

da amostra para 50 X 50 X 30 cm, quando houver necessidade de coletar

minhocas (Oligochaeta).

Inicialmente a área deve ser demarcada com um quadrado de madeira

ou metal de 25 X 25 cm (Figura 7.2B); em seguida, a serrapilheira é cole-

tada (primeira camada) e colocada em uma bandeja plástica branca para

proceder à triagem dos invertebrados. Após a retirada da serrapilheira da

área previamente demarcada, efetua-se uma escavação em formato de “L” a

30 cm de profundidade (Figura 7.2B) com o auxílio de uma enxada. Poste-

riormente, as camadas do solo são cortadas com uma pá reta quadrada (Fi-

gura 7.2A), separadas em blocos de: 0-10 cm; 10-20 cm e 20-30 cm de pro-

fundidade (Figura 7.3). Essas camadas de solo são colocadas em diferentes

Figura 7.2. a – esquema de monólito (amostra de solo) indicando as camadas que
deverão ser separadas para triagem da macrofauna do solo com o auxílio de uma pá
reta sem cabo; B – marcador de metal (25 X 25 cm) e escavação em “l” para facilitar a
retirada dos blocos de solo.

a B
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bandejas plásticas brancas, nas quais a triagem é imediatamente realizada

com o auxílio de pinças entomológicas e pincéis finos. Os invertebrados

são colocados em frascos contendo álcool 70%, que devem ser preferencia-

velmente transparentes, com fundo chato, boca larga, tampa rosqueável e

batoque. Antes de serem colocadas no álcool, as minhocas devem ser mer-

gulhadas em formol comercial diluído a 10% (formalina). Após 24 horas,

os animais devem ser transferidos para a solução conservadora, formalina

5% ou álcool etílico 80%. Essa solução conservadora deve ser renovada pe-

riodicamente, até que fique transparente.

Figura 7.3. esquema do método do tsBf (Biologia e fertilidade de solos tropicais)
anderson & ingram 1993 para avaliação da macrofauna do solo.

Após a triagem dos invertebrados, as etiquetas devem ser colocadas

imediatamente no interior dos frascos contendo as informações básicas:

local, data, nome do coletor e profundidade da camada do solo. Outras

informações consideradas importantes, referentes à área de coleta ou con-

dições climáticas locais, devem ser anotadas em uma caderneta de campo.

Os animais devem ser transportados ao laboratório, onde serão posterior-

mente identificados.
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principais grupos da macrofauna do solo

1. Formigas
As formigas são animais dominantes na maioria dos ecossistemas terres-

tres. Junto com os térmitas, dominam as florestas tropicais em abundância,

biomassa e quantidade de funções ecológicas. Embora sejam conhecidas

cerca de 12.000 espécies, estima-se que existam cerca de 20.000 espécies de

formigas no planeta (Hölldobler & Wilson, 1990). Em florestas da Ama-

zônia Central, as formigas podem representar mais de 15% da biomassa

animal (Fittkau & Klinge, 1973), podendo representar 36% (3.679 indi-

víduos m-2) do total da fauna do solo (Morais & Adis, 2009), sem que se-

jam considerados ácaros e colêmbolas (coleta com o método de Kempson

modificado por Adis (1987)). São insetos eussociais que apresentam castas

reprodutoras e não reprodutoras, vivem em colônias no interior de ninhos,

geralmente subterrâneos. Os ninhos subterrâneos são formados por câma-

ras ligadas entre si e com o exterior por meio de galerias. Esses conjuntos

de câmaras e galerias permitem grande flexibilidade de uso, possibilitando

o deslocamento de atividades de uma câmara para outra, de acordo com

as condições físicas e de segurança oferecidas em cada época. Moreira et

al. (2004) registraram mais de 7800 câmaras em um único ninho de Atta

bisphaerica Forel, evidenciando o poder que esses organismos possuem em

movimentar grande quantidade de terra para a superfície, além de influen-

ciarem a taxa de ciclagem de nutriente, revolvimento e infiltração de água.

As formigas são organismos extremamente importantes em vários as-

pectos. No século III a.C, os chineses utilizavam formigas predadoras para

o combate de pragas em citrus. Na região de Benjamin Constant-AM, foi

verificado que, em árvores de goiaba que apresentavam ninhos da formi-

ga Azteca sp., os frutos eram sadios, ao passo que árvores sem a formiga

apresentavam ataque da mosca-das-frutas. O controle realizado por esses

formicídeos na região é o que torna viável a produção desses frutos, pois as

formigas protegem a planta, impedindo que moscas ovipositem em frutos
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e ainda ataquem larvas de moscas que caem ao solo para empupar. Outras

funções ecológicas que as formigas realizam são: dispersão secundária de

sementes, polinização e herbívoria.

Esse grupo apresenta uma enorme diversidade de hábitos alimentares,

que compreendem espécies onívoras, predadoras especialistas ou generalis-

tas, espécies que cultivam fungo, ou se alimentam de secreções açucaradas

de outros insetos (honeydew), podendo apresentar o papel de predado-

ras ou consumidoras primárias, influenciando a ciclagem de nutrientes e

o controle da população de outros invertebrados. As espécies dos gêneros

Atta e Acromyrmex são conhecidas como formigas cortadeiras, pois cortam

folhas de plantas, que carregam para o interior de seus ninhos. Essas folhas

irão servir de substrato para o crescimento do fungo simbiôntico, que é

cultivado pelas formigas para ser utilizado como alimento. Esse grupo de

formigas tem se tornado um problema em muitos sistemas, como pasta-

gem, agricultura, fruticultura e florestas plantadas. Ressalta-se que apenas

esses dois gêneros (Atta e Acromyrmex), dentro da enorme diversidade de

gêneros desse grupo, têm o potencial para se tornarem pragas quando o

ambiente se encontra em desequilíbrio.

Esses insetos têm grande potencial biótico e formam grandes po-

pulações, podendo causar dano econômico não somente pelo corte das

plantas, mas também pela área ocupada do formigueiro, que se torna im-

produtivo, principalmente em pastagens. Estudos mostram que 10 sau-

veiros com cinco anos de idade, em um hectare, podem ocupar uma área

de 715 metros quadrados e consumir cerca de 21 Kg de capim por dia, o

equivalente ao que consome um boi por dia em regime de pasto (Gallo

et al., 2002).

2. Cupins
A ordem Isoptera é conhecida popularmente como cupins, térmitas, siriri

ou aleluia. São conhecidas cerca de 2800 espécies dentro de sete famílias.

No Brasil, ocorrem quatro famílias (Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Ser-
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ritermitidae e Termitidae). Os cupins são divididos em casta estéril e fértil.

A casta estéril é formada por soldados e operários, que são estéreis devido

ao não desenvolvimento dos órgãos sexuais. A casta dos reprodutores con-

siste em três subdivisões: a) casal real (rei e rainha), que realizam a proli-

feração da espécie dentro do cupinzeiro; b) machos e fêmeas alados, que

irão propagar a espécie fora do cupinzeiro à qual tiveram origem, e c) reis e

rainhas de substituição, que são formados por formas jovens e sexualmente

pouco desenvolvidas. Na falta do casal real, esse último pode assumir o

papel de reprodutores.

Todos os cupins são eussociais e alimentam-se preferencialmente de

madeira (xilófagos), mas existem espécies que se alimentam de solo (humí-

voro ou geófago), de folhas que eles mesmos cortam ou pequenos fragmen-

tos de serrapilheira (ceifadores), de madeira em alto estágio de decomposição

encontrada em contato com o solo (intermediário), e outros cultivam fungos

para a sua alimentação (fungívoro). Devido à associação com simbiontes in-

testinais (protozoários e bactérias), são capazes de digerir celulose.

Eles possuem um importante papel na decomposição da serrapilheira

e ciclagem de nutrientes, influenciando a fertilidade e estrutura do solo.

Constroem ninhos abaixo e acima do solo (montículos), que são ricos em

nutrientes. Com as atividades de construção dos ninhos e/ou galerias junto

ao solo, acabam sendo responsáveis pela distribuição de vários nutrientes

pelo perfil do solo.

Sua biomassa em florestas tropicais pode ser superior a 100 g m-2

(Eggleton et al., 1996). A grande biomassa e o número de indivíduos na

floresta Atlântica encontrados por Vasconcelos (2010) fizeram com que ele

sugerisse que esses insetos são elementos importantes na dinâmica de pro-

cessos ecológicos relacionados ao fluxo de energia e ciclagem de nutrientes.

A atividade dos cupins no solo pode influenciar a disponibilidade de recur-

sos para organismos de diferentes níveis tróficos (Lavelle et al., 1997).

Os ninhos de cupins abandonados ou ativos podem servir de abrigo

para outros artrópodes, como coleópteros (Scarabaeidae, Elateridae, Carabi-
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dae, Staphylinidae), abelhas e diplópodas, que podem ter diversas associações

com os térmitas (Siqueira et al., 2007; Rosa, 2010), como inquilinismo, pre-

dação ou protocooperação. Na época de revoada, os alados saem aos milha-

res e muitos são predados por pássaros e morcegos, servindo como recurso

alimentar para esses organismos; com isso, verificamos a grande importância

desse grupo e as inúmeras funções ecológicas que possuem.

São muito conhecidos pelo seu potencial como pragas; no entanto, so-

mente uma minoria das espécies (em torno de 10% das espécies descritas)

pode ser caracterizada como tal. Na agricultura causam grande perda para

diversas culturas, já que consomem sementes, raízes e partes aéreas das plan-

tas. Os cupins podem atacar as florestas plantadas desde o plantio (cupim-

-das-mudas, do colo e das raízes) até a árvore adulta (cupim-do-cerne).

Seus montículos em áreas agrícolas inviabilizam áreas que poderiam

estar produzindo, podendo também danificar máquinas pela dificuldade

de operação nesses locais, o que encarece a produção. Várias culturas são

afetadas pelos cupins, como a cana-de-açúcar, mandioca, arroz, eucalipto,

entre outras. As áreas urbanas não estão livres dos térmitas; construções,

móveis e outras estruturas de madeira são constantemente danificados pe-

los térmitas, levando à enorme perda nos centros urbanos.

3. Minhocas
Os Oligochaeta, conhecidos popularmente como minhocas, são organis-

mos pertencentes a um dos grupos mais importantes no funcionamento

dos solos e são registradas mais de 8.000 espécies. A influência das minho-

cas no solo estende-se além dos aspectos físicos, incluindo também mu-

danças nas características químicas e microbiológicas do solo. Elas estão

relacionados com a decomposição do material vegetal e da serrapilheira,

com a distribuição de nutrientes no solo e disponibilização para a absorção

das plantas e isso se deve à sua alimentação, que é detritívora baseada em

matéria orgânica morta, especialmente vegetal. As minhocas alimentam-se

de material em decomposição na superfície e podem chegar a incorporar
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folhas para dentro de suas galerias; alimentam-se também de material or-

gânico obtido no solo, enquanto se locomovem pelo solo.

A maioria das transformações dos materiais orgânicos e inorgâni-

cos é realizada por micro-organismos dentro de microhabitats; no entanto,

esses geralmente têm mobilidade limitada, e, portanto, são muito depen-

dentes dos macroinvertebrados e das raízes vivas para a ativação e trans-

porte para novos substratos, após períodos de inatividade (Lavelle et al.,

1994). As minhocas são um dos grupos de macroinvertebrados que contri-

buem ativamente para a dispersão de micro-organismos benéficos para as

plantas, como fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), pois transportam

esporos no solo. Os excrementos das minhocas (coprólitos) depositados

nos túneis escavados por elas são zonas de alta atividade microbiana e po-

dem ser importantes fontes de nutrientes para as raízes das plantas. Além

de as minhocas modificarem a disponibilidade dos nutrientes para as plan-

tas, alteram o ambiente da rizosfera como um todo.

As minhocas podem ser separadas em três categorias ecológicas,

com subdivisões: 1) epigeicas: são minhocas que habitam a serrapilheira

e alimentam-se dela, não produzem galerias no solo, apresentam tama-

nho pequeno e são pigmentadas; 2.a) endogeica mesohumica: habitam

os horizontes A e B, mas alimentam-se do horizonte A, são de tamanho

médio, formam galerias horizontais e são apigmentadas; 2.b) endogeica

polihumica: habitam o horizonte A1, alimentando-se de solo rico, apre-

sentam tamanho pequeno, formando galerias horizontais e não possuem

pigmentação; 2.c) endogeica oligohumica: habitam os horizontes B e C,

alimentando-se em solos pobres e profundos, são de tamanho grande e

apigmentadas, produzindo galerias horizontais e 3) anécicas, habitam os

horizontes A e B, alimentando-se de solo + serrapilheira, constroem gale-

rias verticais permanentes, são de tamanho médio a grande e apresentam

pigmentação dorsal (Bouché, 1977).

Diferentes grupos ecológicos apresentam diferentes funções no solo,

algumas são transformadoras da serrapilheira (e.g. epigéica), enquanto ou-
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tras são consideradas engenheiras do solo (e.g. anécicas), o tipo de túnel

formado pelos grupos é distinto e as somatórias de espécies de diferentes

grupos ecológicos formam uma rede de túneis e canais no solo, permitindo

a maior aeração, infiltração de água e, consequentemente, diminuição do

escoamento superficial e lixiviação do solo.

As minhocas são muito sensíveis a práticas agrícolas, como aração,

gradagem e uso de defensivos químicos. O sistema de plantio direto, em

que a palha e os demais restos vegetais de outras culturas são mantidos

na superfície do solo, visa à diminuição do uso de implementos agrícolas,

sendo benéfico à comunidade de minhocas. No entanto, grupos ou mesmo

espécies dentro do mesmo grupo não apresentam a mesma sensibilidade

ao distúrbio, enquanto algumas têm sua abundância diminuída, outras

beneficiam-se e têm suas populações aumentadas, como é o caso da espé-

cie Pontoscolex corethurus (Muller, 1857), que se adapta a várias condições

ambientais e pode alcançar grandes populações, principalmente em locais

com distúrbio. Essa minhoca pode promover uma “compactação” no solo e

exclusão de populações de minhocas, que são “descompactantes”. Em casos

extremos, podem formar uma crosta contínua, compacta e impermeável

no solo, devido ao depósito de seus excrementos, inviabilizando a área para

o desenvolvimento de plantas.

4. Besouros
Na ordem Coleoptera, encontram-se os insetos popularmente chamados

de besouros. Representam cerca de 40% das espécies de insetos, e 30% de

todas as espécies de animais, com mais de 350.000 espécies descritas, sendo,

portanto, a ordem mais representativa do Reino Animalia. Alguns besou-

ros da família Melolonthidae, como o Diloboderus abderus (Sturm, 1826),

conhecido como corós-do-trigo, são eficientes na abertura de galerias ver-

ticais, na fragmentação de material orgânico e no depósito de excrementos

na câmara larval no perfil do solo. As galeria verticais, que podem chegar a

até 2,8 cm de diâmetro, absorvem água da chuva e são canais abertos para o
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transporte vertical de nutrientes e de resíduos orgânicos, servindo de guia

para o desenvolvimento de raízes (Gassen, 2001). Os teores de P, K e ma-

téria orgânica encontrados em câmara larval do coró-da-palha (Bothynus

sp.) são equivalentes aos da camada superficial do solo e muito superiores

aos da camada na qual se encontram as câmaras das larvas (Gassen, 2000).

O coró-da-palha é um coleóptero de extrema importância benéfica em sis-

temas de plantio direto.

Alguns coleópteros são considerados importantes pragas. Um grupo

que se destaca são os representantes do complexo coró, geralmente pragas

polífagas que atacam várias culturas, como soja, milho, trigo, arroz, feijão,

gramíneas, entre outras. As larvas danificam as raízes e os adultos são des-

folhadores. O controle das larvas é bastante difícil em razão de seu hábito

subterrâneo. Entre os gêneros mais conhecidos do complexo coró-da-soja,

estão Phyllophaga, Lyogenes e Prectris. Além dos corós, outros coleópteros

são considerados importantes pragas, como a larva-angorá (Astylus sp.),

que se alimenta de sementes antes e após a germinação, a larva-arame

(Melanotus spp. e Conoderus spp.) e a larva-alfinete (Diabrotica spp.), que

atacam as raízes das plantas em pelo menos um dos seus estágios de desen-

volvimento.

Outro grupo importante em razão de suas características benéficas do

solo são os coleópteros da subfamília Scarabaeinae. Esse grupo alimenta-

-se de detritos, principalmente fezes de mamíferos. Muitas espécies têm o

comportamento de apanhar porções do recurso (fezes, carcaças, frutos em

decomposição, entre outros) e alocá-lo dentro do perfil do solo e, para isso,

escavam túneis, pelos quais o recurso é conduzido até o interior e deposi-

tado em câmaras no solo. Em face disso, participam de processos, como a

ciclagem de nutrientes e pedoturbação, além de promover a maior infiltra-

ção de água e aeração do solo.

Eles utilizam fezes de diferentes mamíferos, podendo realizar a função

de dispersores secundários de sementes, pois as fezes de muitos primatas

frugívoros apresentam grande quantidade de sementes viáveis. Quando os
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Scarabaeinae apanham uma porção das fezes que serão utilizados poste-

riormente para alimentação ou oviposição, não separam as sementes das

fezes e, por isso, acabam realizando a dispersão secundária.

Em sistemas de pastagem, esse grupo é muito importante, pois, ao en-

terrar as fezes com a escavação de túneis e canais, aumentam a fertilidade,

aeração e infiltração de água no solo. Nesses sistemas, realizam também o

controle biológico das moscas-dos-chifres, que é uma das piores pragas dos

rebanhos bovinos no mundo. Ao manipular e enterrar as fezes, os besouros

escarabeíneos acabam por matar ovos e cistos das moscas, que necessitam

desse recurso para completar parte do seu ciclo de vida, realizando um ser-

viço ambiental muito conhecido e utilizado em áreas de pastagens.

Entre os coleópteros de solo, estão famílias de predadores, como His-

teridae, Carabidae e Ciccindelidae, que podem ser utilizados no controle

biológico e famílias de herbívoros, como Chrysomelidae, Curculionidae e

Elateridae que, em ambientes desequilibrados, podem causar prejuízo eco-

nômico em agrossistemas.

5. Outros grupos com potencial para se tornarem pragas
Além dos grupos de pragas citados acima (formigas cortadeiras, cupim xi-

lófago e coleópteros rizófagos), têm-se outros grupos da macrofauna, que

são importantes pragas, como o percevejo-castanho-da raiz (Hemiptera),

que vive todo o seu ciclo atacando raízes, desde ninfa até adulto. A espécie

mais comum é a Scaptocoris castanea (Perty, 1830). Quando os percevejos

estão presentes no solo, são facilmente detectados pelo cheiro forte e carac-

terístico que exalam; no entanto, o controle é bastante difícil devido a seu

hábito subterrâneo.

As cigarras (Hemiptera) são insetos que atacam árvores, sendo impor-

tantes economicamente na cultura do café. As ninfas sugam continuamente

a seiva das raízes durante a maior parte de sua vida, existindo espécies que

vivem mais de 17 anos embaixo do solo, enquanto a forma adulta sobrevive

apenas algumas semanas ou meses. Em cidades, podem ser consideradas
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pragas urbanas, chegando a alcançar grandes populações. A lagarta-elasmo

(Elasmopalpus lignocellus; Lepidoptera) vive no solo e penetra no colmo da

planta abaixo do nível do solo, alimentando-se no seu interior. Suas gale-

rias são mistas de terra e teia, que se comunicam com o exterior. O orifício

da galeria apresenta excrementos e fragmentos da planta. Atacam milho,

cana, arroz, viveiros florestais, entre outros. A lagarta-rosca (Agrotis ipsilon,

Lepidoptera) pode também atacar viveiros florestais, seccionam a muda no

coleto e carregam para o seu abrigo.

Conclusão

É evidente a grande importância que a macrofauna do solo representa, seja

em ambientes naturais, seja em áreas cultivadas pelo homem. Suas funções

ambientais e interações são cruciais para a manutenção da fertilidade do

solo. Dessa forma, a implantação e o manejo sustentável de atividades que

visam a preservar suas características naturais são um desafio entre conser-

vacionistas e produtores, ambos dependentes da manutenção da macro-

fauna do solo.
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introdução

Ouso indiscriminado e irracional da terra pela sociedade humana tem

sido considerado a principal causa da extinção de espécies e modifi-

cação dos habitats naturais. Isso ocorre em razão da alteração dos ambien-

tes naturais que passam a se comportar de maneira anormal, sob estresse

ambiental.

O estresse ambiental tem sido definido de diferentes maneiras, muitas

delas ligadas a alterações em um estado que se supõe em equilíbrio ou com

estabilidade relativa a diferentes aspectos, tais como biomassa, estado fisio-

lógico dos organismos, taxas de crescimento, etc.

Nos organismos vivos, o estresse provocado pela modificação am-

biental pode ser interpretado de diferentes maneiras e abordagens, as quais

incluem: (a) a soma de todas as respostas fisiológicas que ocorrem quando

o organismo é submetido a uma situação além ou aquém de seu limite de

tolerância; (b) as mudanças no comportamento normal da espécie em fun-

ção de alteração em seu panorama ecológico ou (c) uma resposta evolutiva

aos agentes de distúrbio temporários.

Muitas das respostas dos organismos ao estresse ambiental podem ser

avaliadas quantitativa e qualitativamente em diferentes níveis de precisão,

desde o bioquímico/molecular até o nível de população como um todo.

Miolo Ecossistema Solo.indd 141 6/14/13 4:31 PM



142 O EcOssistEma sOlO

Conceitos básicos

Com a crescente demanda de tecnologias e produtos “ecologicamente cor-

retos”, várias estratégias de aferição da qualidade ambiental de produtos e

serviços têm sido desenvolvidas (Spellerberg, 1991). O uso de organismos

vivos e processos biológicos como bioindicadores de qualidade ambiental

apresenta-se como uma das novas estratégias para o monitoramento do

ambiente e avaliação da qualidade de produtos.

O uso de bioindicadores envolve avaliações múltiplas a respeito da

qualidade e quantidade da atividade biológica. Essas avaliações incluem

vários níveis de organização biológica e utilizam diferentes possibilidades

de escalas temporais de resposta (minutos, horas, dias, anos e até mesmo

décadas). Os resultados desses estudos permitem ao pesquisador inferir so-

bre a qualidade do ambiente ou o efeito de algum agente estressor sobre os

organismos vivos (Vos et al., 1985). As avaliações podem ir desde respostas

bioindicadoras em nível molecular até respostas em nível de populações e

comunidades biológicas (Figura 8.1).

Figura 8.1. níveis de respostas bioindicadoras, em função do tempo de resposta e
relevância ecológica ou toxicológica.
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Os bioindicadores são tipicamente utilizados para verificar os efei-

tos de agentes estressantes (e.g. poluentes e degradação de vegetação) em

ambientes naturais (Manning & Feder, 1980). Contudo, será visto adiante

que o emprego de bioindicadores pode estar ligado a um grande núme-

ro de atividades humanas; basicamente todas que induzem algum grau

de estresse ambiental podem ser avaliadas e monitoradas por meio dessa

ferramenta de análise.

Os bioindicadores são usados de forma geral para o monitoramento

da recuperação e qualidade do ambiente. A justificativa de seu uso está liga-

da a uma ou mais de suas propriedades, listadas na tabela 8.1.

Existem muitos usos do termo bioindicador, ou espécie bioindicado-

ra, e seu uso em múltiplas atividades permite a distinção de vários grupos

de espécies indicadoras (Spellerberg, 1991). Entre eles, podem-se diferen-

ciar os seguintes grupos principais:

a) Espécies sentinelas: organismos sensíveis que oferecem uma ideia

geral do nível de degradação ou da presença de uma substância poluente,

após serem introduzidos em uma área. Por exemplo, canários em minas

subterrâneas para indicar a presença de gás metano;

b) Detectoras: espécies que ocorrem naturalmente na área estudada

e respondem de maneira mensurável quando ocorre mudanças no am-

biente. Essas mudanças podem ser no comportamento, densidade, estru-

tura etária, etc;

c) Exploradoras: espécies cuja presença indica a probabilidade de dis-

túrbio ou poluição. Elas frequentemente tornam-se abundantes em áreas

Capítulo 8 c Bioindicadores
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poluídas devido à ausência de competição com as espécies eliminadas;

d) Acumuladoras: organismos que acumulam substâncias químicas

em quantidades mensuráveis; por exemplo, o uso de invertebrados aquáti-

cos para avaliar a concentração de metais pesados na água de reservatórios

e rios (Gaufin & Tarzwell, 1952);

e) Organismos de bioensaios: organismos selecionados para trabalhos

experimentais que visam a detectar a presença de substâncias tóxicas ou

organizá-las em ordem de toxidade. Por exemplo, ratos, “hamsters”, maca-

cos e porcos utilizados em testes de medicamentos, vacinas e toxidade de

substâncias químicas.

Bioindicadores para avaliação e monitoramento
ambiental

1. Níveis de abordagem
Uma grande variedade de medidas biológicas pode ser tomada como bio-

indicadoras de alguma alteração ambiental, ou de qualidade de algum pro-

duto (Tabela 8.2). Essas medidas envolvem várias escalas, o que exige, às ve-

zes, a ação de profissionais de diferentes ramos e especializações. Contudo,

a escolha do parâmetro biológico que será utilizado como bioindicador

depende mais dos objetivos da análise e da disponibilidade de materiais e

pessoal técnico, do que da necessidade pura e simples de avaliação em todas

as escalas possíveis.

Geralmente, o nível de abordagem que é empregado, para avaliar

um determinado problema ambiental, é uma função do tempo que se

dispõe para a obtenção de respostas e do agente estressante envolvido

(Figura 8.1).

Alterações ambientais de larga escala, tais como desmatamentos e

queimadas, são avaliados e monitorados com bioindicadores em nível de

populações e comunidades. Nesses casos, as respostas são obtidas após

Miolo Ecossistema Solo.indd 144 6/14/13 4:31 PM



145

acompanhamento de longo prazo e são estudos que apresentam grande

relevância ecológica (Figura 8.1). Por outro lado, avaliações rápidas e de

curto prazo, visando a avaliar a toxidade de algum produto sobre os seres

vivos, envolvem o uso de escalas mais restritas. Nesses casos, prima-se mais

pela precisão das respostas (Figura 8.1).

2. Nível bioquímico, histológico e fisiológico
Todos os organismos vivos são compostos por moléculas orgânicas, que são

sintetizadas de forma constitutiva ou indutiva e seguem rotas metabólicas

próprias. A modificação do ambiente biótico, pela ação de um agente exter-

no ou introdução de alguma substância poluente, pode favorecer ou inibir

a produção de algumas dessas moléculas ou alterar sua rota de produção.

Esse desvio de rota pode gerar disfunções fisiológicas ou até mesmo a es-

trutura histológica do organismo. Essas modificações podem ser utilizadas

como bioindicadoras.

Um dos exemplos mais ilustrativos é a utilização de testes com micro-

-organismos e cobaias para avaliar o efeito de substâncias carcinogênicas

e/ou mutagênicas que possam estar contidas em medicamentos e alimen-

tos industrializados. Essas substâncias podem provocar o aparecimento de

câncer e alterações no material genético e o uso desses bioindicadores é

uma etapa fundamental antes da liberação de novos produtos e tecnologias.
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Vários testes utilizando micro-organismos foram desenvolvidos

para detectar o efeito mutagênico e carcinogênico de substâncias quími-

cas e agentes físicos (Tabela 8.3). Esses testes baseiam-se no princípio de

que a estrutura do material genético é, em grande parte, universal e subs-

tâncias que alterem o material genético e rotas metabólicas dos micro-

-organismos têm também grande possibilidade de provocar alterações

em vertebrados.

A presença de substâncias tóxicas no ambiente pode ser detectada

pelo seu acúmulo em tecidos. Um exemplo é a presença de PCBs (policiclo-

benzenos) e metais pesados que se acumulam nos tecidos de peixes e outros

animais que servem como indicadores da poluição. Alguns fatores não são

necessariamente acumulados em quantidades detectáveis, mas seu efeito

na fisiologia do animal, como a queda na taxa de reprodução, modificações

nas taxas hormonais ou alterações histológicas, pode indicar sua presença

no ambiente.

3. Nível de indivíduos
Indivíduos são as unidades identificáveis em uma população e se cons-

tituem, para alguns autores, na unidade fundamental da ecologia. Os

organismos representam o primeiro nível de organização biológica que

a ecologia investiga (Begon et al., 1996). Para se manter em um am-

biente de maneira sustentável, os indivíduos precisam ser capazes de
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sobreviver, crescer e reproduzir com as condições locais de recursos

e condições.

As alterações ambientais provocadas pelo homem podem induzir

uma série de efeitos sobre os indivíduos. Esses efeitos são refletidos em

características perceptíveis, muitas vezes até sem instrumentos de mensu-

ração. Um bom exemplo é o uso de taxa de engorda ou de produção de

leite do gado, para avaliar a qualidade de pastagens ou de combinações de

ingredientes em ração.

O uso de propriedades individuais como bioindicadoras pode deter-

minar também os limites de tolerância a que a espécie pode estar subme-

tida (isto é, o nível máximo e mínimo de determinada condição, fator ou

concentração que uma espécie pode suportar), podendo ser estimados os

efeitos que essas situações máximas e mínimas causam nos indivíduos sub-

metidos ao ambiente modificado (Gaufin & Tarzwell, 1952). Os limites de

tolerância determinam em grande parte a distribuição e abundância de vá-

rios organismos, podendo servir para quantificar o efeito de uma alteração

ou perturbação ambiental (Le Blanc & De Sloover, 1970).

4. Nível de populações
Populações são conjuntos de indivíduos de uma mesma espécie que vivem

e se reproduzem em um determinado local (Begon, et al., 1996). O tama-

nho das populações é regulado primariamente pelas taxas de natalidade,

mortalidade, emigração e imigração. Assim, o tamanho de uma população

qualquer ativa em um local é o resultado de um balanço entre os indivíduos

que nascem ou chegam de outros locais, menos os indivíduos que morrem

ou vão embora.

Vários fatores intrínsecos ou extrínsecos à população podem afetar

as taxas de natalidade, mortalidade, imigração e emigração, os quais po-

dem ser do ambiente físico e químico (nutrientes, clima, luz, pH do solo,

etc) ou do ambiente biótico da espécie (predadores, presas, competidores,

parasitas, etc).
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As modificações no ambiente provocadas pelas atividades humanas po-

dem alterar o balanço de forças que atuam regulando as populações, fazendo

com que essas respondam de diferentes maneiras. É possível, por exemplo, que

determinada modificação ambiental favoreça o aumento do tamanho de uma

população, enquanto leva à diminuição de outras (Figura 8.2). Outras carac-

terísticas, como a distribuição etária e a movimentação, podem também ser

utilizadas como bioindicadoras (Le Blanc & De Sloover, 1970) (Quadro 8.2).

O uso de populações como bioindicadoras pode ser feito também

com dados de presença, ou ausência, de determinada espécie no ambiente.

Por exemplo, a contaminação de produtos por organismos patogênicos é

feita pela detecção ou não dessas espécies no produto, independentemente

da sua quantidade ou status populacional (Spellerberg, 1991).

5. Nível de comunidades
Uma comunidade pode ser definida como um conjunto de populações vi-

vendo e se interagindo em um determinado local. As comunidades geral-

mente apresentam uma série de propriedades que compõem e caracteri-

zam sua estrutura e composição (Begon, et al., 1996).

Três propriedades das comunidades podem ser utilizadas para inferir

sobre os efeitos de modificações ambientais e para o monitoramento de áreas

em recuperação. A primeira diz respeito ao número de espécies que existem

em um local, também conhecida como diversidade ou riqueza de espécies. A

segunda propriedade é a equitatividade (ou equidade), que indica o número

relativo de indivíduos de cada espécie dentro da comunidade. Por último,

a composição de espécies da comunidade. Essas três propriedades podem

fornecer bastante informação sobre a degradação do ambiente, quando se

compara um local isento (ou anterior) de modificação com locais onde ocor-

reram níveis variados de degradação ambiental (Figura 8.2).

Pela comparação entre as diferentes comunidades de espécies, é possível

estabelecer parâmetros sobre a qualidade ambiental da área e tomar medidas

de planejamento e escolhas de áreas a serem manejadas ou preservadas.
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6. Nível de ecossistemas
Os ecossistemas são agrupamentos de plantas e animais e micro-orga-

nismos reunidos pelas exigências dos fatores do meio. Nos ecossistemas

identificamos necessariamente dois componentes: um biótico, que engloba

todos os seres vivos, e outro abiótico, que engloba o meio físico e químico

(Begon et al., 1996).

Os ecossistemas são extremamente dinâmicos, ocorrendo um cons-

tante fluxo de energia e ciclagem da matéria entre os seus componentes,

bióticos e abióticos. Essa passagem de energia e matéria entre os compo-
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Figura 8.2. Características bioindicadoras em nível de comunidade biótica.
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nentes dos ecossistemas se deve às relações tróficas que se estabelecem entre

os componentes bióticos e a passagem dos nutrientes para o meio abiótico,

por meio da decomposição.

As relações tróficas em um ecossistema unem as espécies em cadeias e

teias alimentares de diferentes tamanhos. Esse conjunto das relações tróficas

de um ecossistema irá constituir as diferentes cadeias alimentares. Em uma

cadeia alimentar, um vegetal serve de alimento a um herbívoro, que, por sua

vez, serve de alimento a um carnívoro, que pode ou não servir de alimento a

outro carnívoro, formando assim uma cadeia de interações. Essas interações

podem ser estudadas pela análise dos seus componentes, indicando como esse

sistema interligado foi afetado por qualquer tipo de alteração ou perturbação.

Uma área agrícola é um ecossistema artificial que exige intervenção hu-

mana constante: a preparação e a semeadura mecanizada substituem a dis-

persão; os pesticidas substituem o controle natural das populações de insetos

e agentes patogênicos; a manipulação genética substitui os processos naturais

de seleção e evolução das plantas (Altieri, 1994). Essa intervenção humana

pode representar também danos ao meio ambiente, principalmente se for

conduzida sem conhecimento detalhado do funcionamento do sistema e da

integração entre seus componentes. A diminuição das taxas de reciclagem

da matéria, por exemplo, pode ser tomada como bioindicadora dos efeitos

da atividade agrícola sobre a dinâmica do ecossistema (Louzada et al., 1997).

uso de Bioindicadores

1. Bioindicadores na cultura popular
O uso de bioindicadores no meio rural é amplo, apesar de não reconhecido

como tal. O homem do campo, em sua interação constante com a natureza,

identificou, por exemplo, vários indicadores de qualidade de solos que têm

fundamentos científicos comprovados. Um exemplo, entre vários, está na

ocorrência de alguns tipos de plantas em solos tidos como ruins ou áci-
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dos (sapê, samambaia, etc). Essas plantas servem, na cultura popular, como

bioindicadoras da qualidade do solo, em caso de aquisição de terras ou

planejamento de plantios.

Entretanto, existe uma gama muito ampla de outras aplicações que

permitem a avaliação de situações em que as respostas são integradas e de-

pendentes da interação de vários fatores. Nessas situações, os equipamentos

de medição ou são substituídos ou atuam de forma conjunta com a respos-

ta que organismos vivos apresentam aos agentes modificadores.

2. Na avaliação da eficiência de remédios e vacinas
O uso de novos medicamentos e vacinas deve ter sua segurança verificada

em modelos que se aproximem o máximo do organismo para o qual ele é

direcionado. Nesses casos, são escolhidos animais-modelos que servem como

indicadores para reações adversas que o novo fármaco possa causar. A fisiolo-

gia, histologia e sistema imunológico desses animais devem ser bem conhe-

cidos para que as reações observadas sejam extrapoladas para o organismo

para o qual o medicamento ou vacina de estudo seja dirigido (Figura 8.3).

3. Na avaliação de impactos ambientais
A avaliação de impactos ambientais, associados à atividade industrial, tem

sido uma exigência cada vez mais frequente dos órgãos de proteção am-

biental. Essa prática na agropecuária ainda é incipiente, mas tem se mos-

trado de fundamental importância para a manutenção da sustentabilidade

dos sistemas agrícolas (Figura 8.2).

3.1. Provocados por práticas agrícolas
As atividades agrícolas simplificam as comunidades naturais, tendo efeito so-

bre a riqueza de espécies, composição de espécies e abundância de indivíduos

(Figura 8.2). Há duas principais categorias de fatores de alteração ambiental

causados pelas atividades humanas: (a) alteração de habitats por desmata-

mento e substituição de vegetação, e (b) introdução de insumos agrícolas.
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O desmatamento e a substituição de vegetação são responsáveis por

aproximadamente 30% das extinções de espécies no mundo e são inerentes

à ocupação agrícola. Na implantação da agricultura dita comercial (mono-

culturas), é frequente a retirada da vegetação original e a introdução das cul-

tivadas. A preocupação em manter a diversidade biológica é uma medida es-

tratégica em sistemas agrícolas que visam à sustentabilidade ambiental, pois

sabe-se que a saúde do solo e da água dependem da estabilidade dos sistemas.

Por exemplo, atualmente sabe-se que as formigas e cupins são tão, ou mais

importantes para a fertilidade dos solos tropicais, quanto as minhocas.

Pode-se utilizar as formigas para avaliar o impacto do desmatamen-

to, utilizando características das comunidades para indicar o efeito que o

processo de ocupação humana teve sobre a fauna original. A manutenção

da diversidade de espécies na propriedade agrícola, além de ser importante

para o manejo do solo e da hidrologia, pode também ser importante fonte

de inimigos naturais contra as pragas das lavouras.

Figura 8.3. utilização de características dos organismos vivos como bioindicadoras da
eficiência de medicamento ou vacina.
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Outras práticas comuns no meio rural,como as queimadas por exemplo,

podem provocar modificações profundas nas comunidades bióticas. Essas

mudanças podem ser utilizadas para avaliar o dano total provocado. Por

exemplo, utilizou-se a comunidade de besouros rola-bosta (Scarabaeidae)

para avaliar o dano provocado pela queimada na vegetação de restinga no

litoral do Espírito Santo. Foi observada redução drástica das populações

de duas espécies de Dichotomius (Hope), em área onde houve queimada,

e aumento populacional de Ateuchus squalidus (Figura 8.4). Com essas in-

formações, os autores propuseram o acompanhamento do status popula-

cional dessas espécies de besouros como forma de avaliar as modificações

provocadas pelo homem naquele ecossistema.

As práticas agrícolas podem também alterar profundamente as con-

dições químicas e físicas do ambiente. O uso de defensivos agrícolas afeta

diferentes organismos, inclusive os seres humanos. Outras práticas co-

muns, como o manejo ina-

dequado de programas de

irrigação e adubação, podem

levar à salinização e acúmu-

lo de substâncias nocivas.

Como já citado anteriormen-

te, o uso de espécies sentine-

las e monitoras pode quan-

tificar e qualificar esses efei-

tos, indicando a necessidade

de alterações nas práticas de

manejo.

Figura 8.4. respostas popula
cionais de espécies de scara
baeidae coprófagos à queimada
da vegetação de restinga (dados de
Louzada et al., 1997).
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3.2. Provocados por indústrias
Um dos problemas ambientais provocados pela indústria é a poluição

de mananciais e cursos d’água por dejetos orgânicos e, algumas vezes,

produtos químicos. O nível de impacto provocado por esses agentes pode

ser avaliado e monitorado com o uso de bioindicadores. É possível usar

vários dos níveis de abordagem (apresentados no Quadro 8.2) para pro-

ceder a essa tarefa.

Uma das consequências da emissão de dejetos é o aumento significa-

tivo da matéria orgânica dissolvida na água. Essa matéria orgânica é utili-

zada por micro-organismos como recurso alimentar, para seu crescimento

e metabolismo. Consequentemente, o aumento da matéria orgânica geral-

mente provoca o crescimento exagerado de populações microbianas em

um processo denominado eutrofização.

Contudo, uma parte significativa dos micro-organismos necessita

também de oxigênio para sua sobrevivência. Esse oxigênio está dissolvido

na água e é disputado com os peixes e demais organismos aquáticos. Assim,

a eutrofização pode levar à diminuição da taxa de crescimento de orga-

nismos aquáticos, aumento na taxa de mortalidade e mesmo à exclusão

de algumas espécies mais exigentes. Todas essas mudanças no panorama

natural podem ser utilizadas como bioindicadoras dos efeitos da poluição.

Por outro lado, a adição de nutrientes na água pode favorecer o cres-

cimento de algas, o que muda a cor e características fisicoquímicas da água.

Essas mudanças podem servir como bioindicadoras do grau de adição de

nutrientes na água de um rio ou lago.

4. Na avaliação da qualidade da água
Os poluentes aquáticos de origem biológica são micro-organismos e vírus

entéricos que podem ser os causadores de doenças e intoxicações, mesmo

se ingeridos em pequenas quantidades. Entretanto, a avaliação da potabili-

dade da água não pode ser feita pela da identificação e quantificação direta

desses micro-organismos e vírus, pois:
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a) Sua sobrevivência na água é por curto período de tempo, podendo

não ser detectada após a rotina de coleta, transporte e análise em laborató-

rio das amostras de água;

b) Mesmo em pequenas quantidades, podem ser altamente patogêni-

cos: contudo, em baixa densidade podem não ser detectados;

c) A presença de micro-organismos patogênicos pode comprometer

a saúde das pessoas que consomem a água entre o intervalo da coleta de

amostras e a obtenção de resultados que indiquem sua presença;

d) A detecção de vírus entéricos por métodos diretos é cara e exige

técnicas moleculares.

Em função desses motivos, a potabilidade da água é aferida pelo uso de

bioindicadores microbianos. Esses indicadores são bactérias que habitam na-

turalmente o intestino do homem e de outros animais de sangue quente. Essas

bactérias apresentam algumas características que as tornam facilmente identi-

ficadas, tais como a capacidade de fermentar lactose com produção de gás em

48 horas, coloração diferenciada em meio de cultura seletivo e capacidade de

assimilação de certas fontes de carbono. A detecção de micro-organismos que

se encaixam nessas características (denominados coliformes fecais) indica que

a água em análise está potencialmente contaminada com bactérias patogênicas.

Entretanto, a ausência de coliformes fecais não descarta a presença

de vírus entéricos humanos, os quais podem ter a presença indicada pela

detecção de bacteriófagos que infectam bactérias da microbiota intestinal,

os quais podem ser facilmente detectados pela capacidade de formação de

placas de lise em colônias de bactérias.

Assim, o uso de coliformes fecais e bacteriófagos como bioindicado-

res garante uma aferição da qualidade da água de consumo humano e da

agroindústria, mesmo em municípios pobres e com poucas condições téc-

nicas e de equipamentos. Esse processo de análise permite o desenvolvi-

mento de rotinas e regras que podem servir para toda uma região geográfi-

ca, além de formarem protocolos de qualidade a serem acompanhados por

uma série de atividades industriais.
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5. Na avaliação de novas tecnologias
O desenvolvimento científico necessariamente conduz ao desenvolvimento

de novas tecnologias de utilização do ambiente. Essas novas tecnologias

podem afetar de maneiras imprevisíveis os ambientes naturais. Por isso, o

emprego de novas tecnologias deve ser acompanhado de estudos prévios de

avaliação e de monitoramento depois de implantadas (Andre et al., 1982).

Para esse acompanhamento e monitoramento, os bioindicadores podem

ser ferramentas de utilidade inestimável.

invertebrados como bioindicadores de
modificações ambientais

Vários grupos de invertebrados têm sido usados como bioindicadores do

sucesso de reabilitação de minas e do sucesso em termos de similaridade

ecológica com a vegetação original. Os invertebrados são importantes no

funcionamento do meio e são indicadores seguros dos níveis de distúrbio

num ecossistema, porque muitos deles ocupam nichos especializados, for-

necendo informações sobre a área de acordo com a sua presença ou ausên-

cia. Pode-se citar estudos na Europa Central como exemplo do uso de in-

vertebrados como bioindicadores, em que se testaram ácaros em agroecos-

sistemas e concluíram que esses invertebrados preenchem os requisitos de

um bioindicador, que são: têm alta diversidade, ocorrem em altos números,

são de amostragem fácil, são um grupo heterogêneo e os adultos podem ser

facilmente identificados.

O uso de invertebrados terrestres como componentes de estudos

de impacto ambiental ou como bioindicadores em recuperação de áreas

degradadas tem sido eficiente. A abundância relativamente alta e a con-

sequente importância funcional nos ecossistemas são razões pelas quais

os invertebrados podem ser úteis como indicadores do estado e condição

do meio.
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Estudos neste sentido são importantes para o monitoramento do su-

cesso de reflorestamentos, pois há um aumento da riqueza de espécies à

medida que os processos de sucessão ecológica vão ocorrendo nas áreas

mineradas ou reflorestadas.

Sete critérios são usados para incluir um organismo como um indi-

cador para o monitoramento ambiental: 1) ter ocorrência variada; 2) ter

os padrões de resposta refletidos em outros táxons; 3) possuir biologia e

história natural bem conhecida; 4) ser facilmente observado e manipu-

lado; 5) ser bem conhecido taxonomicamente; 6) ter especialização do

habitat; e 7) possuir interesse econômico (e.g. pragas, inimigos naturais,

decompositores).

Existem duas condições para a seleção de um organismo indicador: 1)

que o organismo ou grupo de organismos seja muito sensível às mudanças

do meio que interessa ao monitoramento; 2) que a resposta do organismo

seja ajustada para o conhecimento de níveis de mudanças, de forma que

mudanças biológicas sejam ligadas a mudanças do meio.

Insetos têm sido usados como indicadores de estágios ou alterações

no meio, porque são afetados por uma possível ou inevitável modificação

do ambiente. As razões pelas quais os insetos podem ser úteis como bioin-

dicadores do estado e condição do ambiente são: respondem rapidamente

ao estresse do meio, apresentam várias gerações em pouco tempo, são facil-

mente amostrados e identificados.

Alguns insetos parecem ser adaptados a explorar áreas em recuperação

de distúrbio e outros podem ser eliminados com os distúrbios. Odonata (li-

bélulas) é utilizado com frequência como indicadoras de alteração ambien-

tal em riachos, relatando a preferência de habitat por algumas espécies e o

desaparecimento de outras com a retirada da mata ciliar. Ácaros e baratas

têm resposta direta ao fluorito. A maior abundância desses animais ocorreu

em áreas onde a concentração desse tóxico era muito alta, porém besouros,

aranhas e formigas tiveram declínio na população em áreas com altos ní-

veis desse produto. Neste estudo, sugere-se que formigas morrem devido

Capítulo 8 c Bioindicadores

Miolo Ecossistema Solo.indd 157 6/14/13 4:31 PM



158 O EcOssistEma sOlO

à sensibilidade ao fluorito, e assim, o autor concluiu que elas são insetos

adequados em estudos de poluição com esse produto (Adamus, 1995).

Na Austrália, as abelhas nativas são tradicionalmente usadas como

indicadoras de áreas poluídas com o fluorito, mas as abelhas exóticas

(Apis mellifera L.) são improváveis de responderem a mudanças. Na

Alemanha, abelhas e vespas são promissores como bioindicadores para

mudanças ecológicas e qualidade de habitat, uma vez que, em ambientes

fragmentados, a riqueza de espécies de inimigos naturais e a porcentagem

de predação e parasitismo são bastante reduzidas; consequentemente, a

produção agrícola será reduzida pelo intenso ataque de pragas na ausên-

cia de inimigos naturais.

Entre os invertebrados com grande afinidade pelo solo, destacam-se

as formigas e os besouros detritivos.

1. Formigas como bioindicadores
As formigas são bons indicadores porque apresentam abundância local

alta, alta riqueza de espécies, muitos táxons especializados são facilmente

amostrados e identificados e são sensíveis a mudanças nas condições do

ambiente. Elas são organismos ideais para estudos que envolvem proces-

sos dentro das comunidades devido à sua dominância, seja em número de

espécies ou indivíduos, seja pela facilidade de identificação de gênero e até

mesmo morfoespécies.

Na Austrália, as formigas têm sido muito utilizadas como bioindica-

dores em áreas de reabilitação de minas e em áreas cultivadas. Na Costa

Rica, elas são utilizadas como bioindicadores na transformação de florestas

em agroecossistemas e, na Venezuela, no monitoramento de ecossistemas

com distúrbio. No Brasil, as formigas foram usadas como bioindicadores

na reabilitação de minas de bauxita, em Poços de Caldas, MG e na região

do Rio Trombetas, PA. Assim como esses, outros trabalhos também relatam

o uso de formigas como bioindicadores. Em estudos com áreas com e sem

distúrbio, demonstraram-se que a riqueza de espécies foi alta nos ambien-
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tes sem distúrbio e baixa nas demais áreas amostradas. As comunidades de

formigas são altamente instáveis e são submetidas constantemente a uma

pressão de colonização dos habitats que ocupam e de substituição de seus

membros por espécies oportunistas ou mais competitivas.

O uso de formigas, assim como qualquer outro organismo, como bio-

indicadores, requer um prévio conhecimento dos fatores ecológicos deter-

minantes da estrutura e composição de suas comunidades. De acordo com o

mesmo autor, para facilitar os estudos das formigas, os ecologistas têm classi-

ficado as espécies em grupos funcionais que são identificados a partir de alte-

rações em relação ao clima, solo, vegetação e distúrbios. Esses grupos funcio-

nais têm formado a base global de análises de composição das comunidades.

Foram descritos sete grupos funcionais de formigas australianas:

1. Espécies dominantes: espécies abundantes e agressivas, ten-

do uma forte influência competitiva sobre as outras espécies. Exemplo:

Iridomyrmex spp.

2. Subordinadas associadas: coexistem com as dominantes por

apresentarem tamanho do corpo relativamente grande e comportamen-

to de submissão, quando confrontadas com as Iridomyrmex dominantes.

Exemplo: Camponotus spp.

3. Especialistas de clima: espécies adaptadas a ambientes quentes

ou frios. Especializações fisiológicas, morfológicas e comportamentais re-

lacionadas à sua ecologia de forrageamento reduzem a interação com as

Iridomyrmex dominantes. Exemplo: Melophorus spp.

4. Espécies crípticas: Ponerinae e Myrmicinae pequenas, que for-

rageiam e nidificam predominantemente dentro do solo e serrapilhei-

ra, não interagindo com outras formigas fora desses habitats. Exemplo:

Brachyponera lutea.

5. Oportunistas: espécies não especializadas e pouco competiti-

vas, são frequentemente encontradas em habitats perturbados. Exemplo:

Paratrechina spp.
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6. Mirmicineas generalistas: principalmente espécies cosmopolitas,

não especialistas, mas altamente competitivas. Exemplo: Monomorium,

Pheidole e Crematogaster.

7. Forrageadoras solitárias: de tamanho relativamente grande, prin-

cipalmente predadoras de artrópodes, de baixa densidade populacional,

sugerindo que não interagem fortemente com outras formigas. Exemplo:

espécies de Ponerinae, como Odonthomachus spp.

Estudos da comunidade de formigas em Mata Atlântica agruparam as

formigas em nove guildas:

1. Espécies onívoras: espécies que utilizam várias fontes de alimen-

to como carboidrato, proteínas e restos de animais mortos. Exemplo:

Megalomyrmex, Pheidole e Solenopsis.

2. Predadoras especialistas: espécies que se alimentam de ape-

nas um tipo de presa. Exemplo: Amblyopone (predadora de cupins),

Thaumatomyrmex (predadora de miriápodes) e Strumigenys (predadora

de colêmbolas).

3. Predadoras generalistas: espécies que se alimentam de vários tipos

de presa. Exemplo: Gnamptogenys (predadora de formigas e outros inse-

tos), Anochetus e Hypoponera.

4. Formigas legionárias: também conhecidas como formigas de

correição, são espécies predadoras generalistas ou especialistas. Exemplo:

Eciton, Labidus (predadoras generalistas) e Neivamyrmex e Nomamyrmex,

predadoras especialistas (predam outras formigas).

5. Predadoras de solo: espécies que se estabelecem e forrageiam no

solo e na serrapilheira. Exemplo: Pachycondyla e Centromyrmex (espécie

que nidifica em cupinzeiros, provavelmente predando as larvas dos cupins

do gênero Syntermes).

6. Formigas subterrâneas dependentes de honeydew: espécies que se

alimentam de secreções açucaradas de outros insetos. Exemplo: Acropyga.
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7. Formigas arborícolas dominantes: espécies onívoras que nidi-

ficam e forrageiam em plantas eventualmente ou temporariamente e na

serrapilheira. Altamente agressivas, tendo uma forte influência competitiva

sobre as outras espécies. Exemplo: Azteca e Crematogaster.

8. Dominantes de solo ou serrapilheira: formigas que forrageiam no

solo ou na vegetação. São subdivididas em dois grupos: a) grandes preda-

doras generalistas: Odontomachus e Ectatomma e b) onívoras verdadeiras:

Brachymyrmex, Camponotus, Paratrechina, Solenopsis (espécies grandes) e

Wasmannia.

9. Cultivadoras de fungo: espécies que se alimentam de fungo sim-

bionte. Geralmente são os membros das Attini. Exemplo: Acromyrmex,

Apterostigma, Atta, Cyphomyrmex, Mycocepurus, Myrmicocrypta, Sericomyr-

mex e Trachymyrmex, utilizando folhas frescas, carcaças e restos de plantas

para o cultivo do fungo.

Guildas podem ser definidas como um grupo de espécies que explora

a mesma classe de recursos ambientais de modo similar e que mostra pa-

drões semelhantes de exploração de recursos. Outra ideia é que guilda é um

grupo de organismos, dentro de uma comunidade, que utiliza os mesmos

tipos de recursos por terem nichos alimentares semelhantes. Desses concei-

tos, o primeiro parece ser o mais adequado, pois trata do uso de recursos

em geral e não apenas de recursos alimentares.

Embora as guildas e os grupos funcionais possam ser considerados

sinônimos, têm significado diferente. As guildas são agrupamentos de espé-

cies mais refinados que os grupos funcionais, que podem ser constituídos

por representantes de mais de uma guilda e uma guilda não pode ser cons-

tituída por mais de um grupo funcional.

Um estudo baseou-se em categorias ecológicas como parâmetro de

avaliação da atividade das espécies para descrever as guildas do cerrado,

por meio da comparação entre comunidades distintas. As variáveis ado-

tadas buscaram expressar a forma pela qual as espécies ocupam e explo-

ram o habitat. As guildas propostas por ele foram: 1. Mirmicíneas genera-
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ralistas; 2. patrulheiras; 3. predadoras grandes; 4. oportunistas pequenas;

5. Dolichoderíneas agressivas; 6. espécies crípticas de serrapilheira; 7. culti-

vadores de fungos a partir de matéria em decomposição, 8. desfolhadoras;

9. espécies nômades; 10. Cephalotíneas, 11. especialistas mínimas.

Outro estudo estabeleceu grupos funcionais da fauna de serrapilheira

em floresta Atlântica, baseando-se na análise de dados morfométricos das

espécies. A análise identificou 17 guildas ou grupos funcionais de formigas:

1. predadores grandes com mandíbula curta e linear; 2. predadores grandes

com mandíbula longa e linear; 3. predadores médios com mandíbula curta

e triangular; 4. Hypoponera spp.; 5. Poneríneos pequenos de olhos vestigiais;

6. outros Pheidolini; 7. Pheidolini com corpo alongado; 8. Solenopsidini

pequenos e afins; 9. Mirmicíneos generalistas; 10. crípticos de escapo curto,

olhos vestigiais e mandíbula pequena; 11. Dacetini de tamanho de corpo

grande; 12. outros Dacetini; 13. Basicerotini; 14. Camponotíneos de serra-

pilheira; 15. Formicíneos generalistas; 16. predadores das camadas superfi-

ciais do solo e 17. Attini crípticas como guilda determinada a priori.

A descrição de grupos funcionais e guildas tem se mostrado uma

valiosa ferramenta que permite realizar comparações de diferentes condi-

ções ambientais. Esse tipo de modelo foi usado com sucesso em diferentes

regiões do mundo, em programas de monitoramento de áreas florestais

(Lawton et al., 1998) e em relação aos diferentes métodos de uso do solo.

2. Besouros escarabeíneos como bioindicadores
Os besouros-de-esterco (escarabeíneos) são importantes organismos de-

compositores, estão envolvidos na reciclagem de nutrientes, dispersão de

sementes e no controle de parasitas de vertebrados (por remoção de fonte

de infecção). São um grupo de insetos globalmente distribuídos e formam

um componente dominante da fauna tropical de insetos, com papéis-chave

funcionais em ecossistemas de florestas tropicais.

São também um grupo utilizado de maneira eficaz como indicador de

mudança ambiental. Além disso, os estudos das respostas da comunidade
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e em nível de espécie de besouros-de-esterco em relação à mudança do uso

da terra e à fragmentação do habitat tropical demonstram coletivamente

um elevado grau de sensibilidade às alterações da vegetação na escala local

e de paisagem. Essas características fazem dos besouros-de-esterco candi-

datos ideais para indicadores ecológicos de alto desempenho.

Diversos trabalhos indicam que os besouros-de-esterco são espécies

altamente apropriadas como indicadores, sendo fáceis de amostrar deta-

lhadamente e exibindo distintas comunidades em diferentes tipos de flo-

resta. A distribuição local de besouros detritívoros é influenciada fortemen-

te pela cobertura vegetal e tipo de solo, em que a estrutura física do ecos-

sistema parece ser um importante fator determinante da composição e

distribuição de assembleias de besouros detritívoros. Consequentemente,

besouros detritívoros são um grupo bioindicador útil, porque refletem

diferenças estruturais (e.g. arquitetônicas, tipos de biótipo e entre bióti-

pos distintos), diferindo, assim, de insetos que refletem diferenças florís-

ticas (e.g. composição de espécies) devido a especializações alimentares

(e.g. borboletas herbívoras). Besouros detritívoros foram usados em vá-

rios estudos para investigar os efeitos de perturbação ambiental na diver-

sidade e estrutura florestal.

Os motivos para usar besouros detritívoros como indicadores de

perturbação ambiental foram revisados por vários autores. Em grupos

em que a competição interspecifica é forte, como os besouros detritívo-

ros, pode ser esperada a presença de associações de espécies, com um alto

grau de fidelidade para um biótipo em particular. Trabalhos na Austrália

demonstraram graus elevados de especificidade de espécies de besouros

detritívoros por biótipos entre floresta tropical e áreas mais abertas. Se a

distribuição de biótipos na paisagem mudar em função da degradação,

pode ser esperado que a estrutura das assembleias de besouros detritívo-

ros reflitam essas mudanças.

Os Scarabaeidae são importantes inimigos naturais de moscas que

utilizam materiais em decomposição para sua reprodução. Assim, em
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ambientes naturais e, principalmente em pastagens, os Scarabaeidae

podem ser utilizados em programas de controle biológico de moscas.

Os excrementos de bovinos representam uma grande fonte de recurso

alimentar para larvas-de-moscas hematófagas, entre elas a Haematobia

irritans L. e a Musca vetustissima Walker e também como vetores de ovos

e cistos de parasitas intestinais. Quando não controladas, elas alcançam

altas densidades populacionais, o que acarreta grandes prejuízos aos pe-

cuaristas. Os Scarabaeidae atuariam como controladores naturais des-

sas e de outras moscas, na medida em que retiram as fezes bovinas da

superfície das pastagens.

instrumentos de amostragem de besouros e
formigas bioindicadoras

1. Armadilhas de solo ou “pitfall”
É constituída por um recipiente enterrado no solo, de maneira que a

abertura fique ao nível da superfície. São especialmente voltadas para

invertebrados que caminham sobre o solo por incapacidade de voo ou

por preferência de habitat. Essas armadilhas podem ter sua eficiência

aumentada pela presença de iscas, podendo assim capturar uma varie-

dade de espécies. Geralmente essas armadilhas de solo são instaladas ao

longo de transectos.

Um tipo comum é constituído de um tubo de PVC de 3/4” de diâmetro

e 20 cm de comprimento, que é introduzido no solo e, no seu interior, é colo-

cado um tubo de ensaio plástico de aproximadamente 3/4” de diâmetro por

12 cm de comprimento. Esses tubos de ensaio são preenchidos cerca de 1/3

de seu volume com uma solução de detergente neutro (1%). As armadilhas

permanecem no campo por um período de 48 horas. O material coletado é

fixado em álcool 70% e, posteriormente, triado, montado e identificado.
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2. Extrator de Winkler
Consiste da retirada de amostras de 1 metro quadrado da serrapilheira do

habitat estudado, que são colocadas no extrator para a retirada de inverte-

brados, principalmente formicídeos. Em cada habitat, são retiradas um mí-

nimo de 20 amostras aleatórias, a uma distância mínima de 200 m da borda

(para evitar o efeito de borda), distando 50 m entre amostras consecutivas,

a fim de torná-las rigorosamente independentes.

O extrator é composto por quadro, peneirador, sacos de campo, sacos

de tela e o extrator de Winkler propriamente dito. O quadro é uma ar-

mação de madeira, plástico ou alumínio, medindo 1,0 x 1,0 metro e serve

para delimitar a área da amostra; o peneirador de campo é tipo um saco

vazado de tecido de nylon sintético resistente, com 1,39 m de comprimen-

to, contendo uma peneira de aço de ± 5 mm na parte superior. Os sacos de

campo são confeccionados também com tecido de nylon sintético ou tergal

de 34 cm de largura e 55 cm de comprimento que servem para colocar e

transportar o material do campo para o local onde estão fixados os extra-

tores. O extrator de Winkler propriamente dito consiste de uma armação

de tecido de algodão ou nylon sintético, com 1,13 m de comprimento. Na

sua extremidade, encontra-se um copo contendo álcool a 70%. Os sacos de

tela com 25 cm de largura e 37 cm de comprimento servem para colocar a

serrapilheira bem distribuída para que os invertebrados que ali se encon-

trem se movimentem para fora do saco e caiam no copo com álcool. Essa

técnica é utilizada para medir a composição de formigas que habitam locais

de florestas onde há camada de serrapilheira.

Durante a coleta, é delimitado um metro quadrado de serrapilheira

por meio do quadro, removendo-se a serrapilheira com as mãos. O mate-

rial é imediatamente peneirado, transferido para os sacos de nylon sintético

e transportado para o local dos extratores de Winkler. Cada amostra de ser-

rapilheira peneirada é colocada em sacos de tela, que serão suspensos den-

tro dos extratores de Winkler por 72 horas, para a coleta dos invertebrados.
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introdução

Os nematoides são o grupo de animais considerado o mais abundante

e um dos mais diversificados na face da Terra, onde, entre cada cinco

animais, quatro são nematoides, estima-se que existam mais de um milhão

de espécies, das quais menos de 30 mil são conhecidas. Os nematoides pos-

sivelmente surgiram há cerca de 500 milhões de anos e estão disseminados

por todas as regiões do planeta. Escritos chineses datados de aproximada-

mente 2700 anos antes da era cristã, documentos egípcios de 1555 a 1550

a.C. e passagens do antigo testamento demonstram que há muito tempo o

homem já tem conhecimento da existência dos nematoides. Os nematoides

menores só foram percebidos após o surgimento do microscópio na Euro-

pa, em 1656, quando Borellus fez a primeira observação do verme-do-vi-

nagre (Turbatrix aceti) e, quando em 1743, Turbeville Needham observou

pela primeira vez ao microscópio o nematoide parasita de planta Anguina

tritici em galha de semente do trigo; porém, a Nematologia como ciência só

surgiu no século XIX, e até hoje uma boa parte da população humana, mes-

mo sendo vítima de seus efeitos nocivos ou usufruindo de seus benefícios,

ainda não tem consciência da existência dos nematoides.

os nematoides

A palavra nematoide tem origem no idioma grego e significa“verme em forma

de fio”. Isso porque, em pelo menos uma fase da vida, todos os nematoides tem

Miolo Ecossistema Solo.indd 225 6/14/13 4:32 PM



226 O EcOssistEma sOlO

o corpo fino e alongado, em forma de linha. Os nematoides são animais inver-

tebrados de corpo mole, não segmentado, sem esqueleto, que se alimentam

por sucção, são ovíparos e pertencentes ao filo Nematoda. Na sua maioria, os

nematoides são muito pequenos e só podem ser vistos com a ajuda de micros-

cópio. Porém, os parasitas de animais podem atingir centímetros ou até metros

de comprimento no corpo dos seus hospedeiros, como é o caso do nematoide

Placentonema gigantissima, parasita de baleia, que pode atingir 13 m de com-

primento. A dificuldade em visualizar a maioria dos nematoides a olho nu não

está no comprimento do corpo, pois geralmente medem acima de 0,3 mm,

mas sim porque são muito finos (chegando a menos de 0,01 mm) e mesmo os

que não são microscópicos são de difícil visualização, pois podem ter o corpo

transparente, assumindo, assim, a coloração do meio (Figura 12.1).

Habitat, distribuição
e alimentação

Os nematoides habitam qua-

se todos os ambientes da Ter-

ra. Grande parte deles vive nos

oceanos, ao passo que os demais

podem ser encontrados em rios,

lagos e em ambientes terrestres.

Estima-se que 50% dos nema-

toides sejam marinhos e os 50%

restantes estejam distribuídos nos

Figura 12.1. desenho de órgãos do
corpo de um nematoide fitoparasita
(Helicotylenchus sp.): a – macho;
B – fêmea. Adaptado de Cares & Huang,
2001.
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continentes, 25% no solo e água doce, 15% parasitando animais e 10% pa-

rasitando plantas. Habitam desde as regiões geladas polares, até as regiões

muito quentes e secas, como os desertos.

Capazes de viver em praticamente qualquer ambiente contendo car-

bono orgânico, os nematoides exploram as mais diversificadas fontes de

alimentos, constituindo-se em vários grupos tróficos (Figuras 12.1 – 12.5),

incluindo os bacteriófagos (BF), que se alimentam de células bacterianas;

os fungívoros ou micófagos (FF), que se alimentam do conteúdo das hifas

de fungos; os algívoros ou ficófagos (AL), que se alimentam do conteúdo

das algas; os parasitas de plantas ou fitófagos (PP), que se alimentam do

conteúdo das plantas vivas; os carnívoros ou predadores (PR), que ingerem

outros nematoides ou outros microinvertebrados; os onívoros (OM), que

apresentam hábito alimentar variado e os parasitas de animais invertebra-

dos e/ou vertebrados, incluindo o homem.

o corpo dos nematoides

Os nematoides são denominados animais eumetazoários porque apresen-

tam o corpo constituído de células, as quais estão agrupadas em tecidos,

esses em órgãos e os órgãos em sistemas (Figura 12.1). São dotados de siste-

ma muscular, sistema digestivo, sistema reprodutivo, sistema nervoso e sis-

tema excretor; porém, são desprovidos de sistema respiratório e de sistema

circulatório. Em uma seção transversal do corpo de qualquer nematoide,

podem ser observados a cutícula, a hipoderme, a musculatura da parede do

corpo, o pseudoceloma e o tubo digestivo. Em indivíduos adultos, o tubo

reprodutivo também pode ser visto.

A cutícula é uma camada não celular que reveste a parte externa do

corpo e a superfície das cavidades da boca, do canal do esôfago, da vulva e

do ânus. Além de dar proteção ao corpo do nematoide, a cutícula é seletiva

à passagem de moléculas e íons. A hipoderme é uma camada celular res-
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Miolo Ecossistema Solo.indd 227 6/14/13 4:32 PM



228 O EcOssistEma sOlO

ponsável pela secreção da cutícula e abriga as cordas nervosas. A muscula-

tura somática é constituída de feixes de fibras longitudinais, responsáveis

pelo deslocamento do nematoide. O pseudoceloma é uma cavidade cheia

de líquido que, além de ser responsável pela troca de metabólitos com as

células, confere turgidez ao corpo do nematoide. O pseudoceloma, junta-

mente com a musculatura e a cutícula, constituem o esqueleto hidrostático,

que permite o deslocamento do nematoide.

Figura 12.2.
fotomicrografias
da região anterior
do corpo de
nematoides de
solo:
a – bacteriófago
(Acrobeles sp.);
B – fungívoro
(Aphelenchoides
sp.); C – parasita de
plantas (Xiphinema

sp.); d – onívoro
(Prodorylaimus sp.)

Figura 12.3.
fotomicrografias
do corpo inteiro
de fêmeas de
nematoides de
solo:
a – parasita
de plantas
(Scutellonema

brachyurum);
B – fungívoro
(Aphelenchoides
sp.)
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Figura 12.4.
fotomicrografias
do nematoide
predador
(Mononchus sp.):
a – fêmea, corpo
inteiro; B – porção
anterior do corpo,
destacando a
cavidade bucal

Figura 12.5.
fotomicrografias
do nematoide
parasita de plantas,
conhecido como
nematoide de
galhas radiculares
(Meloidogyne

javanica): a – ma
cho, corpo inteiro;
B – fêmea seden
tária de corpo
dilatado; C – ovo
com juvenil no
interior
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o sistema digestivo dos nematoides

O sistema digestivo dos nematoides é constituído basicamente de um tubo

oco que vai da boca, na parte anterior do corpo, até o ânus ou cloaca, na

região posterior do corpo. Na parte anterior, encontram-se os lábios e a

abertura bucal, que se comunica com o estoma e esse com o esôfago, o qual

apresenta um canal que se abre no intestino. A porção posterior do intesti-

no é denominada reto, que se comunica com o ânus na fêmea ou cloaca no

macho, que são aberturas na parede do corpo do nematoide.

O sistema digestivo serve para a alimentação do nematoide. O ali-

mento entra pela boca sempre por sucção. O estoma é uma cavidade com

modificações variadas, dependendo do grupo taxonômico. Em nematoides

bacteriófagos, o estoma é um tubo simples sem estruturas, como dentes

ou estilete. Em alguns nematoides predadores, o estoma é equipado com

um ou mais dentes ou dentículos. Já nos parasitas de plantas, alguns pre-

dadores e onívoros, o estoma é equipado com um estilete, com ou sem

perfuração central, ao passo que nos parasitas de animais, o estoma apre-

senta estruturas semelhantes a espinhos em forma de gancho para fixar-se

ao sítio de alimentação. O esôfago é uma estrutura alongada localizada

entre o estoma e o intestino. O esôfago é dotado de um canal central por

onde passam os alimentos durante a ingestão. Morfologicamente, existem

várias formas de esôfago, cada uma associada a um determinado grupo

taxonômico de nematoides. Independentemente de sua forma, o esôfago

funciona como via de passagem de alimentos ao intestino. Uma porção do

esôfago é modificada em aparelho valvular, que faz com que ele funcio-

ne como uma bomba sugadora durante a ingestão de alimentos. Também

é no esôfago que se localizam as glândulas responsáveis pela secreção de

substâncias digestivas. Para impedir que os alimentos sejam regurgitados

após sua entrada no intestino, a maioria dos nematoides é dotada de uma

válvula esôfago-intestinal denominada cárdia. Depois de passar pelo esô-

fago, o alimento, após ser digerido, é absorvido pelo intestino. Os restos
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alimentares não aproveitados passam pelo reto e saem pelo ânus ou cloaca

sob a forma de fezes.

o sistema reprodutivo dos nematoides

Morfologicamente, fazer a distinção sexual em nematoides só é possí-

vel em indivíduos adultos, já que em suas formas juvenis iniciais não é

possível separar macho de fêmea, pois há apenas um primórdio genital

indiferenciado.

O sistema reprodutivo feminino é alongado e, a partir de sua região

distal, é constituído pelo ovário, onde é produzido o gameta feminino,

segue-se oviduto, um canal que dá passagem aos gametas da fêmea e a

espermateca, que é uma porção dilatada do oviduto onde são armazena-

dos os gametas masculinos após a cópula. O ovo fertilizado passa por uma

região denominada columela, que liga a espermateca ao útero. O útero é

constituído por musculatura própria que, por meio de contrações, faz a

propulsão do ovo rumo ao canal da vagina. O ovo é expelido para fora do

corpo por uma abertura ventral denominada vulva. A fêmea pode ter um

ou dois ovários. Quando apresenta dois ovários (fêmea didélfica), as es-

truturas acima mencionadas se repetem, exceto o útero, a vagina e a vulva,

que são comuns às duas gônadas. Nesse caso, os ovários podem ser opostos

(ovários anfidélficos), com a vulva posicionada na região mediana do cor-

po, ou ambos projetados para a região anterior do corpo (ovários anterio-

res) quando a vulva é posicionada na extremidade posterior do corpo de

fêmeas de corpo dilatado. Quando a fêmea apresenta apenas um ovário (fê-

mea monodélfica), ele pode ser projetado para a região anterior do corpo

(ovário prodélfico), com a vulva posicionada na região subterminal do cor-

po, ou projetado para a região posterior do corpo (ovário opistodélfico);

nesse caso, com a vulva posicionada na região anterior do corpo. A gônada

das fêmeas monodélficas pode possuir ou não resquício do segundo ová-
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rio atrofiado, que é uma pequena projeção denominada saco pós-uterino,

oposta à gônada funcional.

O sistema reprodutivo masculino também é alongado com o testí-

culo na sua porção distal. Os gametas masculinos (espermatozoides) pro-

duzidos no testículo passam por um canal denominado vaso eferente e são

armazenados em uma bolsa alongada denominada vesícula seminal. No

momento da cópula, os espermatozoides saem da vesícula seminal por um

canal estreito denominado vaso deferente ou canal ejaculatório, que dá

acesso à cloaca. A transferência de espermatozoides para a vagina da fêmea

é feita através de um tubo formado pelo pareamento dos dois espículos

do macho, que também são responsáveis pela abertura dos lábios da vulva

da fêmea durante a cópula. Na maioria dos machos, os espículos são po-

sicionados em uma armadura conhecida como gubernáculo. Os machos

de nematoides, em sua maioria, apresentam apenas uma gônada (machos

monórquicos); porém, alguns machos possuem dois testículos (machos di-

órquicos), mas com as demais estruturas (vesícula seminal, vaso deferente

e cloaca) unificadas. A cloaca se posiciona sempre na porção posterior do

corpo e a gônada masculina é projetada anteriormente. Para auxiliar na

cópula, alguns machos apresentam uma extensão membranosa da cutícula

denominada bursa ou ala caudal em cada lado da cloaca.

o sistema nervoso dos nematoides

Existem dois centros do sistema nervoso em nematoides: um que se localiza

no anel nervoso, circundando o istmo do esôfago; e outro que se localiza

no terço posterior do esôfago. Os dois centros são interligados e funcionam

de maneira antagônica. Associado ao primeiro estão o sistema nervoso cen-

tral (snc) e o sistema nervoso periférico (snp), ao passo que ao último está

associado o sistema nervoso entérico esofagiano (sne). O anel nervoso é

constituído por corpos de neurônios que circundam o istmo do esôfago, de
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onde partem feixes de fibras nervosas para a região cefálica e para a região

posterior do corpo. O snc está diretamente associado aos movimentos do

corpo às funções do sistema reprodutor e ao funcionamento do snp. Já o

sne está direcionado às funções de alimentação, defecação e controle dos

espículos nos machos.

Os nematoides apresentam uma rede de nervos que serve para con-

trolar atividades vitais dos nematoides, como localizar os alimentos, fazer

oviposição e locomover-se. Mesmo desprovidos de olho, os nematoides po-

dem localizar os alimentos com a ajuda de uma estrutura chamada anfídio,

que fica na região labial do nematoide. Da mesma maneira, eles localizam

os parceiros sexuais. Os nematoides situam-se no ambiente pelo tato e po-

dem reagir às ações da gravidade, do campo elétrico, da temperatura, dos

estímulos químicos e da luz.

Várias estruturas sensoriais dos nematoides podem ser observadas

ao microscópio: quatro papilas cefálicas, seis papilas labiais externas e seis

internas; um par de anfídios nos lábios ou ligeiramente abaixo da região la-

bial; um hemizonídio em posição ventral na altura do esôfago, ligeiramen-

te anterior ao poro excretor; um hemizônio, semelhante ao hemizonídio,

só que localizado posteriormente ao poro excretor; um par de fasmídios

localizados lateralmente na região posterior do corpo; papilas caudais, lo-

calizadas ventralmente nas proximidades do ânus ou cloaca.

o sistema excretor dos nematoides

A porção mais visível do sistema excretor é o poro excretor, que fica na

parte ventral anterior do nematoide, e o canal excretor, que o liga à glându-

la excretora ou aos tubos do sistema excretor. Também faz parte do sistema

excretor uma rede de tubos submersos na cavidade da hipoderme. O siste-

ma excretor contribui com a eliminação de catabólitos e com a regulação

da pressão osmótica no corpo dos nematoides.
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o ciclo de vida dos nematoides

O ciclo de vida compreende o período em que os nematoides passam por

todas as fases do ciclo vital, cuja duração varia com a espécie e com as

condições ambientais. Existem espécies cujo ciclo se completa em menos

de uma semana, ao passo que, em outros, o ciclo pode durar semanas ou

meses. Geralmente os nematoides de ciclo curto são de curta longevidade

(menos que um mês), e os de ciclo longo, como espécies da ordem Dorylai-

mida, podem durar anos.

Após a fertilização do ovo, ocorre a embriogênese e, em seguida,

desenvolve-se o primeiro estádio juvenil (J1). Ainda no ovo ocorre a pri-

meira ecdise ou troca de cutícula, passando-se, assim, ao segundo estádio

juvenil (J2). Com a eclosão, o J2 é liberado para o ambiente. Fora do ovo,

o desenvolvimento continua com uma segunda ecdise, passando-se a ju-

venil do terceiro estádio (J3) que, por sua vez, passa pela terceira ecdise,

tornando-se juvenil de quarto estádio (J4). Finalmente, o J4 passa pela

última troca de cutícula, revelando-se um macho ou uma fêmea, que rei-

niciam o ciclo.

a reprodução entre os nematoides

Para a maioria dos nematoides, a reprodução é anfimítica ou cruzada, em

que o macho transfere os espermatozoides (gametas masculinos haploides)

para a fêmea, fertilizando os óvulos, que são os gametas femininos haploi-

des. A união dos gametas feminino e masculino resulta na formação de um

zigoto diploide, que se transforma em um indivíduo que compartilha carac-

terísticas genéticas da mãe e do pai. Nas populações anfimíticas, geralmente

a proporção macho:fêmea é próxima a 1:1; porém, entre os nematoides, exis-

tem outros tipos de reprodução, tal como o hermafroditismo e a partenogê-

nese. No hermafroditismo, os machos são raros e o indivíduo hermafrodita
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apresenta todas as características morfológicas da fêmea. As primeiras células

da gametogênese diferenciam-se em espermatozoides, que ficam armazena-

dos na espermateca, até que células subsequentes se diferenciem em ovócitos,

que são autofecundados pelos espematozoides produzidos pelo mesmo in-

divíduo. Assim, a geração resultante será portadora de características apenas

do indivíduo hermafrodita. A reprodução por partenogênese também é bem

popular entre os nematoides. Nesse tipo de reprodução, não há a partici-

pação dos machos, os quais são raros nas populações partenogenéticas. Na

partenogênese meiótica, o processo de gametogênese é normal, visto que

na fêmea, por divisões meióticas, são produzidos ovócitos haploides. Caso

haja copulação, o gameta masculino pode fertilizar o óvulo e formar um zi-

goto diploide, como nas populações anfimíticas. Por isso, é dito que a par-

tenogênese meiótica é facultativa. Por outro lado, não havendo a presença

do gameta masculino, o núcleo do óvulo junta-se com o material genético

do segundo corpo polar(célula desprovida de citoplasma resultante da se-

gunda divisão meiótica da gametogênese feminina), para formar um zigoto,

que resultará em um indivíduo diploide com toda a carga genética da mãe.

Na partenogênese mitótica, não ocorre a gametogênese na gônada femini-

na. As oogônias diploides já iniciam diretamente o processo de segmentação,

transformando-se em um indivíduo com as características de um clone, por-

tador apenas das características da mãe. Diz-se que a partenogênese mitótica

é obrigatória, porque mesmo se houver machos na população, não haverá

chances da hibridização do seu material genético com o da fêmea, uma vez

que não há a formação do gameta feminino.

sobrevivência dos nematoides

Quando os nematoides vivem em ambiente contínuo com suprimento ali-

mentar adequado e em condições ambientais favoráveis, eles não neces-

sitam de mecanismos especiais de sobrevivência; porém, quando vivem
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em ambientes descontínuos com algum tipo de limitação à vida, os ne-

matoides, no curso de sua evolução, desenvolveram mecanismos especiais

de sobrevivência para superar períodos com algum fator limitante ao seu

desenvolvimento ou reprodução, como escassez de alimentos, baixa umi-

dade, alta salinidade e temperaturas extremas. Seguem alguns exemplos de

mecanismos de sobrevivência entre os nematoides.

“Dauer larvae” – este mecanismo de sobrevivência ocorre com fre-

quência entre nematoides bacteriófagos, como o Caenorhabditis elegans e

mesmo entre os fitoparasitas, como o Bursaphelenchus xylophilus que, por

motivo de temperaturas extremas, por escassez de alimentos ou superpo-

pulação, em um determidado estádio do ciclo de vida, paralisa o seu desen-

volvimento, aumenta a espessura da cutícula, reduz os seus movimentos,

podendo sobreviver por vários meses sem se alimentar. A continuidade do

desenvolvimento é retomada quando cessar o fator limitante ao desenvol-

vimento do nematoide.

Massa de ovos – nematoides como os fitoparasitas do gênero Meloi-

dogyne podem persistir em solos por longos períodos na ausência de plan-

tas hospedeiras, uma vez que seus ovos são ovipositados junto com mate-

rial gelatinoso, que abriga os ovos da desidratação e da ação de inimigos

naturais existentes no solo.

Ovos em diapausa – em alguns nematoides, nem todos os juvenis es-

tão prontos a eclodir em uma mesma época, e a temporada de eclosão pode

prolongar por até mais de um ano, pois um percentual dos ovos paralisam

o desenvolvimento embrionário, sendo esse continuado após um certo pe-

ríodo de tempo.

Ovos no interior de cisto – o cisto é o corpo desidratado e tani-

ficado da fêmea após sua morte, que guarda, por anos, no seu interior,

dezenas a centenas de ovos viáveis. Nematoides fitoparasitas dos gêneros

Globodera e Heterodera podem sobreviver por quase uma década, sob a

forma de cisto, na ausência de hospedeiras e em condições de baixas tem-

peraturas e umidade.
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Os nematoides também são capazes se sobreviver em estado de Crip-

tobiose, em que as funções metabólicas se reduzem ao mínimo, em resposta

a baixas temperaturas (criobiose), falta de água (anidrobiose), baixa taxa de

oxigênio (anoxibiose) e excesso de salinidade (osmobiose), de modo que os

sinais vitais não podem ser detectados por observações ao microscópio. Po-

rém, quando as condições do ambiente voltam ao normal, as funções meta-

bólicas são reativadas e o nematoide continua o curso normal de vida. En-

tre os nematoides parasitas da plantas, a anidrobiose é o tipo de criptobiose

mais comum, principalmente entre os parasitas de órgãos de parte aérea de

plantas. Pelo processo de anidrobiose, um estádio específico do ciclo de vida

do nematoide se desidrata, reduz a um mínimo o seu metabolismo, podendo

sobreviver por décadas em tecidos vegetais desidratados, como folhas, caules

e sementes; no momento em que o nematoide entra em contato com água,

ocorre sua re-hidratação e o seu desenvolvimento é continuado.

Classificação dos nematoides

Vários critérios podem ser empregados na classificação dos nematoides:

podem ser classificados como nematoides de vida livre e parasitas, serem

classificados quanto a grupos tróficos, serem separados em parasitas de

plantas e parasitas de animais e, assim, em várias outras categorias. Porém,

qualquer um desses critérios devem contar com o aporte do critério taxo-

nômico, o qual busca elucidar as relações filogenéticas entre indivíduos e

entre grupos de nematoides.

O sistema de classificação dos nematoides, que era baseado exclusiva-

mente em características morfológicas, tem experimentado profundas mu-

danças, já que vem recebendo suporte de outras áreas, como a bioquímica,

a biologia molecular e a biogeografia, pois em algumas situações, basean-

do-se apenas na morfologia, a evolução paralela de caracteres pode levar a

erros de interpretação da filogenia dos nematoides. A dificuldade na inter-
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pretação dos caracteres tem contribuído para divergências nos sistemas de

classificação que vêm sendo propostos para os nematoides.

Os nematoides pertencem ao filo Nematoda, e toda a diversidade do

filo está distribuída em duas classes estabelecidas com base em característi-

cas mofológicas e sequências do DNA ribossomal: a Enoplea e a Chroma-

dorea De Ley & Blaxter, 2002 (Tabela 12.1), cujas principais características

diferenciais encontram-se sumarizadas na tabela 12.2. Ambas as classes

apresentam-se distribuídas nos diferentes ambientes aquáticos e terrestres,

com seus membros dotados de diferentes habilidades tróficas, tanto de vida

livre como parasitas de animais e plantas, conforme mostra a tabela 12.3.

os nematoides e suas funções no solo

Independentemente do grupo trófico, os nematoides desempenham fun-

ções no solo, principalmente no que diz respeito à ciclagem de nutrientes,

contribuindo para a regulagem da fertilidade do solo pelo fluxo de energia,

da imobilização e utilização de nutrientes. Apesar de representar peque-

na quantidade de biomassa microbiana no solo, 10 a 15% da respiração

animal no solo é atribuída aos nematoides, graças à sua elevada atividade

metabólica e à sua curta longevidade. No solo, os nematoides bacteriófagos

geralmente são mais abundantes que os fungívoros; porém, os bacterió-

fagos são menos abundantes que os parasitas de plantas, ao passo que os

predadores e os onívoros são os que se apresentam em menor número.

Os nematoides bacteriófagos (Figura 12.2A) alimentam-se de células

bacterianas associadas à decomposição da matéria orgânica no solo; po-

rém, podem ingerir bactérias fitopatogênicas e bactérias benéficas, como as

rizobactérias e as fixadoras de nitrogênio. Estima-se que os bacteriófagos

consumam em torno de 15% do carbono total consumido pelos organis-

mos que se alimentam de micróbios. Desse modo, esses nematoides podem

contribuir para a regulagem da decomposição da matéria orgânica e para a
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disponibilidade de nitrogênio assimilável, favorecendo o desenvolvimento

das plantas; porém, podem interferir negativamente com a nodulação de

raízes de leguminosas, quando reduzem a população de bactérias fixadoras

de nitrogênio. Entre os nematoides bacteriófagos, existem algumas espé-

cies pertencentes aos gêneros Steinernema e Heterorhabditis que vêm sendo

usadas com sucesso no controle de vários insetos-praga da agricultura (Fi-

gura 12.6). Denominados nematoides entomopatogênicos, eles penetram

e multiplicam-se no corpo do inseto. Esses nematoides carregam consigo

uma bactéria da qual se alimentam. A bactéria multiplica-se em alta veloci-

dade, causando a morte do inseto, cujo corpo dilacerado libera milhares de

nematoides em sua forma infectiva.

Capítulo 12 c Nematoides

Miolo Ecossistema Solo.indd 239 6/14/13 4:32 PM



240 O EcOssistEma sOlO

Os nematoides fungívoros alimentam-se do conteúdo de hifas de

fungos (Figuras 12.2B; 12.3B), não apenas daqueles associados à decom-

posição da matéria orgânica, mas também dos fungos fitopatogênicos e

fungos micorrízicos. Os nematoides fungívoros consomem cerca de 5% do

carbono total consumido pelos organismos que se alimentam de micró-
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bios. Assim, esses nematoides também contribuem para a regulagem da de-

composição da matéria orgânica e também para a reciclagem de nutrientes.

Os nematoides parasitas de plantas ou fitófagos alimentam-se em te-

cidos de plantas vivas (Figuras 12.2C, 12.3A, 12.5). Smolik (1974) estimou

que os nematoides fitófagos consumiram tanto material radicular quan-

to o material vegetal consumido por gado durante o pastejo. Assim, esses

nematoides contribuem para a regulagem da biomassa radicular no solo

e são responsáveis por redução de parcela significativa da produção pri-

mária. Várias espécies desse grupo destacam-se como patógenos de plan-

tas responsáveis por elevadas perdas na produção agrícola (Figuras 12.7,

12.8, 12.9). Os nematoides fitoparasitas podem atacar tanto raízes (Figuras

12.7B, 12.8C) e outros órgãos subterrâneos (Figuras 12.7C, 12.8B), quanto

órgãos da parte aérea, como caules (Figura 12.9D), folhas, inflorescências

e sementes. Além de causar danos diretamente por meio do parasitismo,
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Figura 12.6. a – larva de besouro morta por bactéria transmitida pelo nematoide
bacteriófago (Heterorhabditis sp.); B – larva de besouro morta liberando forma
infectante do nematoide bacteriófago (Heterorhabditis sp.)
Fotos: cortesia Prof. Cláudia Dolinski
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Figura 12.8. Bananeiras atacadas pelo nematoide cavernícola (Radopholus similis):
a – plantas escoradas com varas de bambu; B – rizoma de bananeira com necroses
(setas); C – seção longitudinal de raiz ancoradora mostrando necroses profundas
no córtex

Figura 12.7. sintomas de plantas atacadas pelo nematoide de galhas radiculares
(Meloidogyne spp.): a – galho de goiabeira com folhas amareloavermelhadas em
razãodo parasitismo deM.enterolobii; B – raízes de feijoeiro com galhas causadas por
M. incognita; C – tubérculo de batata com galhas causadas porM. incognita
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esses nematoides podem, indiretamente, favorecer o desencadeamento de

processos patológicos por outros agentes causais, transmitir vírus de plan-

tas, favorecendo a penetração de outros organismos patogênicos nas plan-

tas e quebrando a resistência de plantas a outros patógenos. De maneira

geral, os nematoides fitoparasitas são disseminados com material de plan-

tio, ferramentas e implementos agrícolas contaminados, pela água, ventos e

pelo trânsito de pessoas e animais, que levam pequenas quantidades de solo

de uma área para outra. Alguns nematoides, como a espécie Bursaphelen-

chus cocophilus, que causa o anel-vermelho-do-coqueiro e outras palmeiras

(Figura 12.9D), necessitam de um vetor para levar o nematoide de uma

planta para outra, que, neste caso, é um besouro, a broca-das-palmeiras

(Rynchophorus palmarum) (Figuras 12.9A, B, C).

Os nematoides onívoros alimentam-se de organismos de todos os ní-

veis tróficos da cadeia alimentar (Figura 12.2D). Os nematoides predado-

res ou carnívoros (Figura 12.4), que ingerem nematoides, protozoários e
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Figura 12.9. larva (a) e adulto (B) da brocadaspalmeiras (Rhynchophorus palmarum)
vetor do nematoide Bursaphelenchus cocophilus, agente causal do anel vermelho do
coqueiro; C – seção longitudinal da estipe de dendezeiro mostrando galerias (setas)
formadas pela larva do inseto; d – seção longitudinal do topo da estipe de dendezeiro
exibindo sintomas de anel vermelho (setas) causado pelo nematoide.
Fotos C e D: cortesia Dr. J.C. Abreu Araújo.
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outros microinvertebrados foram responsáveis pelo consumo de 50% do

total de carbono consumido no solo por todos os predadores (Andrén et

al., 1990). Conclui-se que os nematoides mais abundantes (fitófagos, bacte-

riófagos e os fungívoros) sustentam a base alimentar para os menos abun-

dantes – os predadores e os onívoros, os quais funcionam como regulado-

res posicionados no topo da cadeia alimentar.

os nematoides como indicadores das
condições ambientais

Algumas características dos nematoides os qualificam como bioindicado-

res ecológicos do solo, incluindo: (a) são abundantes em qualquer local

onde haja carbono orgânico; (b) vivem em comunidades, interagindo entre

si e com os demais componentes da biota do solo, com as plantas e com o

ambiente físico; (c) apresentam diversidade trófica; (d) o ciclo de vida é

relativamente curto; (e) os táxons apresentam sensibilidade diferenciada a

alterações no ambiente; (f) podem ser facilmente quantificados. A escassez

de pessoal treinado para a identificação de nematoides é uma das limita-

ções para o uso desses organismos como bioindicadores ecológicos. Além

da diversidade taxonômica e da diversidade trófica, os nematoides podem

ser classificados de acordo com sua estratégia de vida em uma escala vari-

ável colonizador-persistente (c-p) equivalente à escala r- e K-estrategistas.

Entre os colonizadores, estão os bacteriófagos da família Rhabditidae, con-

siderados oportunistas, de curto ciclo de vida e baixa longevidade, pro-

duzem grande quantidade de pequenos ovos, são tolerantes a distúrbios

ambientais e desenvolvem grandes populações em condições de substratos

enriquecidos. No outro extremo, estão os nematoides persistentes, como

os predadores e os onívoros da ordem Dorylaimida, que apresentam lon-

go ciclo de vida, grande longevidade, produzem grandes ovos; porém, em

baixo número, são sensíveis a perturbações ambientais e desfavorecidos em
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condições de meio enriquecido. Vários índices e variáveis ecológicas fo-

ram criados ou adaptados para explorar o potencial dos nematoides como

bioindicadores de alterações ambientais. Abundância – a abundância total

indica a capacidade de suporte do solo à comunidade de nematoides, a

abundância absoluta e a abundância relativa informam o grau de domi-

nância taxonômica ou trófica na comunidade, e valores mais elevados de

abundância absoluta ou relativa para alguns táxons indicam dominância

desses táxons na comunidade. Diversidade – a diversidade pode ser me-

dida pelo número e riqueza de táxons (d) e por vários índices, como: o

índice de Shannon-Wiener (H´), que atribui pesos iguais aos táxons, in-

dependentemente da respectiva abundância de cada táxon; o índice de

Simpson (DS), que atribui maior peso aos nematoides mais abundantes; o

índice de diversidade trófica (T) é usado na avaliação da distribuição dos

grupos tróficos na comunidade. Ao contrário da abundância, valores altos

dos índices de diversidade refletem pouca ou ausência de dominância dos

táxons, inferindo-se a existência de equilíbrio dos táxons na comunidade.

Estrutura trófica – a estrutura trófica da comunidade de nematoides é

avaliada levando em conta a proporção de cada grupo trófico dentro da

comunidade (PP, FF, BF, PR e OM) (Yeates et al., 1993). Nematoides de

grupos minoritários como os algívoros não são considerados neste tipo de

avaliação. Geralmente, as comunidades de nematoides são dominadas pe-

los parasitas de plantas, seguidos dos bacteriófagos ou fungívoros, ao passo

que os predadores e os onívoros são os grupos menos abundantes. Índices

de distúrbio – os índices de distúrbio foram criados para avaliar o grau

de perturbação ambiental, levando em conta a frequência relativa dos tá-

xons na comunidade de nematoides e o conceito da estratégia de vida deles.

Nesse índice, adota-se a escala colonizador-persistente (c-p), que varia de

1 (colonizador) a 5 (persistente). O índice de maturidade (MI) considera

todos os nematoides da comunidade, exceto os parasitas de plantas, sendo

valores mais elevados relacionados com maior estabilidade do ambiente. O

índice de parasitas de plantas (PPI) considera apenas os fitoparasitas, não
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existindo táxons com valor c-p 1. Contrariamente ao MI, valores mais altos

de PPI estão relacionados a distúrbios no solo. O índice de maturidade

modificado (mMI) integra todos os membros da comunidade. O índice

de maturidade para valores c-p de 2 a 5 (MI 2-5) considera todos os ne-

matoides de vida livre, exceto aqueles com valor c-p 1 e serve para avaliar

o nível de estresse ambiental provocado por poluentes. Assim, valores mais

altos de MI, mMI e MI 2-5 revelam ambientes com menores níveis de per-

turbação, ao passo que valores mais elevados de PPI indicam o contrário. A

relação PPI/MI oferece informações sobre os níveis de fertilidade do solo.

Via prevalente de decomposição da matéria orgânica - dependendo da

qualidade da matéria orgânica, a sua via de decomposição pode ser domi-

nada por bactérias ou por fungos, podendo ser inferida pela relação FF/BF.

A prevalência dos processos de decomposição ou de herbivoria também

pode ser estimada por meio da relação (FF + BF)/PP. Condições da ca-

deia alimentar - A cadeia alimentar no solo é constituída por vários elos,

incluindo membros da comunidade de nematoides nos diferentes níveis,

desde consumidores primários a predadores. Para o monitoramento eco-

lógico do solo, sistemas referenciais devem ser estabelecidos e um índice

ou parâmetro ecológico deve apresentar algumas características, como: (a)

refletir a estrutura e a função do processo ecológico em diferentes tipos de

solo e relevos geográficos; (b) refletir as mudanças nas condições do solo;

(c) refletir mudanças sazonais ou temporais; (d) apresentar objetividade

e clareza nas suas metodologias para fins de replicabilidade; (e) ser inter-

pretável. Em vários biomas, incluindo alguns brasileiros (Cares & Huang,

2008a), índices e outros parâmetros ecológicos das comunidades de ne-

matoides vêm sendo utilizados na avaliação das condições ecológicas do

solo em variadas circunstâncias, principalmente no que diz respeito aos

impactos da intervenção humana na natureza. Esses estudos têm compara-

do, entre outros, efeitos da intensidade do uso da terra e contaminação com

poluentes, sempre tomando os solos sob vegetação nativa e sem perturba-

ção como padrão referencial.

Miolo Ecossistema Solo.indd 246 6/14/13 4:32 PM



247Capítulo 12 c Nematoides

metodologia simplificada aplicada ao estudo dos
nematoides como bioindicadores das condições
ambientais

Os procedimentos simplificados ora apresentados foram extraídos de um

protocolo de métodos utilizados para o inventário de nematoides no âmbi-

to do projeto Conservação e manejo sustentável da biodiversidade do solo

em sete países tropicais (Cares & Huang, 2008b, Cares & Huang 2010).

Amostragem e coleta de solo – o desenho experimental para a ava-

liação de comunidades de nematoides deve ser planejado de acordo com

os objetivos do estudo a ser realizado. O importante é que o número de

amostras e o seu padrão de distribuição sejam representativos para os sis-

temas em avaliação. No estudo realizado por Cares et al. (2005), para o

inventário das comunidades de nematoides em três localidades com dife-

rentes sistemas de uso da terra, na região do Alto Rio Solimões, foi adotado

o sistema de janelas. Em cada janela, a amostragem obedeceu ao sistema de

distribuição de pontos de coleta determinados pelo cruzamento de linhas

perpendiculares, com um ponto de coleta no cruzamento de duas linhas,

de modo que, na mesma linha ou na mesma coluna, a distância entre dois

pontos adjacentes era de 100 m (Figura 12.10A). Para esse tipo de estudo,

o desenho experimental atendeu satisfatoriamente às necessidade do es-

tudo; porém, para outras situações, outros tipos de desenho experimental

poderão ser mais adequados. No estudo acima, cada amostra de solo foi

composta de 12 subamostras, coletadas em volta do ponto de cruzamen-

to das duas linhas, sendo quatro retiradas em pontos equidistantes de um

círculo de 3 m de raio e oito em um círculo de 6 m de raio, de acordo com

o esquema apresentado na figura 12.10B. Em cada ponto de coleta, o solo

foi retirado com o auxílio de um trado na profundidade de zero a 20 cm

(Figura 12.10C). As 12 subamostras foram misturadas e uma alíquota de

aproximadamente 500 cc de solo foi embalada em saco plástico, a qual foi

acondicionada em caixa de isopor para transporte ao laboratório.
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Extração de nematoides – no estudo acima, os nematoides foram ex-

traídos de 300 cc de solo. O solo foi diluído em 2 litros de água em um reci-

piente plástico (Figura 12.11A). Após ser agitada por 30 segundos, a suspen-

são passou por 1 a 2 minutos de repouso para sedimentar as partículas mais

pesadas (Figura 12.11B), para, então, ser peneirada em peneira metálica de

malha de 0,25 mm de abertura (Figura 12.11C). Os nematoides foram cole-

tados em uma peneira de malha de 37 mm de abertura (Figura 12.11D). A

suspensão de nematoides coletada na última peneira foi clarificada por meio

de centrifugação em solução de sacarose. Primeiramente, a suspensão de ne-

matoides em água (Figura 12.12A) foi centrifugada por 5 minutos a 3500

rpm, o sobrenadante foi descartado e, ao sedimento, foi acrescentada solução

de sacarose (456 g/l) (Figura 12.12B) para um segundo ciclo de centrifugação

a 1000 rpm por 1 a 2 minutos. Os nematoides foram coletados do sobrena-

dante em peneira de malha de 37 mm, sendo lavados com jatos de água limpa

e transferidos para um béquer (Figura 12.12C).

Morte, fixação e contagem de nematoides – os nematoides extraídos

foram colocados em tubos de ensaio para serem mortos em banho-maria a

50-60 °C por menos de um minuto (Figura 12.13A). Após a sedimentação

dos nematoides mortos no fundo do tubo, o excesso de água foi removido

com a ajuda de um bomba de vácuo ou uma pipeta. Em seguida à suspensão

de nematoides, adicionou-se volume equivalente de solução fixadora de Gol-

den composta de formalina (formaldeído 40%), glicerina e água, na respec-

tiva proporção de 16:4:80 (Figura 12.13B). Para a contagem sob estereomi-

croscópio (Figura 12.13C), o volume da suspensão foi, então, reduzido para

15 ml. A contagem foi feita em 3 alíquotas de 1 ml de suspensão e o resultado

da média do número de nematoides das alíquotas foi multiplicado por 15.

Infiltração de espécimes – os nematoides de cada amostra foram infil-

trados conjuntamente. A suspensão de cada amostra de nematoides fixados

foi reduzida para 3 ml e colocada em uma placa de Petri de 6 cm de diâmetro,

à qual se acrescentaram 7 ml de soulção Seinhorst I (etanol 96% + glicerina

+ água, na proporção de 20:2:78). As placas abertas foram colocadas em um
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Figura 12.10. sistema
de amostragem para a
avaliação da comunidade
nematoides (Cares et
al., 2005): a – indicação
dos pontos de coleta no
cruzamento de linhas
perpendiculares;
B – detalhamento de
um dos pontos de coleta
composto de 12 sub
amostras de solo; C – cole
ta de amostra de solo com
auxílio de um trado

Figura 12.11. extração de
nematoides de solo (Cares
& Huang, 2010): a – agita
ção da suspensão de solo
contendo nematoides;
B – conjunto de peneiras
utilizadas no peneiramen
to da suspensão de solo,
topo (malha de 0,25 mm)
e base (malha de 37 mm)
e recipiente com suspen
são de solo em repouso;
C – peneiramento da
suspensão de nematoide
com a peneira de malha
grossa; d – coleta de
nematoides na peneira de
malha fina
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dessecador vedado com o seu interior saturado com vapor de etanol que, por

sua vez, foi mantido no interior de uma estufa calibrada a 43 °C por uma noi-

te (Figura 12.14A). No segundo dia, as placas de Petri contendo os nematoi-

des foram retiradas do dessecador e mantidas no interior da estufa por apro-

ximadamente 4 horas, para reduzir o volume de líquido pela metade. Após

o volume da placa ter sido completado com solução de Seinhorst II (etanol

96% + glicerina, na proporção de 95:5), a placa foi recolocada no dessecador,

mantendo-o na na estufa por mais uma noite. Essa etapa foi repetida por três

vezes, e após a última vez, a placa foi mantida na estufa fora do dessecador

por 48 horas, para a completa evaporação do álcool.

Montagem e identificação de espécimes – Para cada amostra, 100 espé-

cimes de nematoides coletados aleatoriamente foram montados em uma gota

de glicerina anidra, tendo pedaços de fita adesiva plástica coladas à lâmina

como suporte para a lamínula, a qual foi selada com bálsamo-do-canadá (Fi-

guras 12.14B, C). Cada lâmina foi etiquetada e rotulada. Os espécimes mon-

tados foram identificados ao microscópio ótico, em nível de gênero, com o

auxilio da literatura taxonômica. Finalmente, as montagens permanentes dos

nematoides foram preservadas e incorporadas a uma coleção nematológica.
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Figura 12.12. Clareamento da
suspensão de nematoides por
centrifugação (Cares et al., 2005):
a – recipientes contendo sus
pensão de nematoides antes da
centrifugação; B – ressuspensão
dos nematoides sedimentados no
tubo da centrífuga com solução de
sacarose antes da centrifugação
final; C – recuperação dos nema
toides após lavagem do excesso de
sacarose em malha de 37 mm

Figura 12.13. a – morte de
nematoides em banhomaria;
B – tubos de ensaio contendo
nematoides mortos e fixados e,
frascos de vidro contendo 15 ml de
suspensão de nematoides fixados;
C – contagem de nematoi
des fixados sob microscópio
estereoscópico

Figura 12.14. a – infiltração de
nematoides com glicerina no
interior de dessecador saturado
com etanol, mantido em estufa
calibrada a 45˚C; B – identificação
de nematoides ao microscópio ótico
composto; C – bandeja com lâminas
permanentes de nematoides

Miolo Ecossistema Solo.indd 251 6/14/13 4:32 PM



252 O EcOssistEma sOlO

Referências bibliográficas

ANDRÉN, O.; KUBBDERGM, T.; BOSTROM, S.; CLARHOLLM, M.; HANSSON,

A.C.; JOHANSSON, G.; LAGERTOF, J.; PAUSTIAN, K.; PERSSON, J.; PET-

TERSSON, R.; SCHNURER, J.; SOHLENIUS, B.; WIVSTAD, M. Organic

carbon and nitrogen flows. Ecological Bulletins, Lund Sweden, v. 40, n. 1,

p.85-126, 1990.

CARES, J.E.; HUANG, S.P. Taxonomia de fitonematoides: chave sistemática simpli-

ficada para gêneros, parte II. Revisão Anual de Patologia de Plantas, Passo

Fundo,v. 9, p. 177-235, 2001.

CARES, J.E.; HUANG, S.P.; ANDRADE, E. P. Response of the nematode commu-

nities to different land-use systems in the upper Solimões river, Benjamin

Constant (Amazonas, Brazil). In: HUISING, J. (Org.). Inventory of below-

-ground biodiversity in eleven benchmark areas, within seven tropical

countries. Report of the annual meeting of the project Conservation and

sustainable management of below-ground biodiversity. Manaus, AM, Brazil,

april, 2005. Proceedings, v. 1, p. 58.

CARES, J.E.; HUANG, S.P. Comunidades de nematoides de solo sob diferentes sis-

temas na amazônia e cerrados brasileiros. In: MOREIRA, F.M.; SIQUEIRA,

J.O.; BRUSSAARD, L. (Org.). Biodiversidade do solo em ecossistemas bra-

sileiros. Lavras, MG: EDUFLA, 2008a. p. 409-444.

CARES, J.E.; HUANG, S.P. Nematodes. In: MOREIRA, F.M.S.; BIGNELL; D.E. (Org.).

A handbook of tropical biology. London, UK: Earthscan, 2008b. p. 97-106.

CARES, J.E.;HUANG, S.P. Nematoides de solo. In: MOREIRA, F.M.S.; HUISING,

E.J.; BIGNELL, D.E. (Eds.). Manual de biologia dos solos tropicais. Lavras,

MG: EDUFLA, 2010. p.151-164.

Miolo Ecossistema Solo.indd 252 6/16/13 5:11 PM



253Capítulo 1 c O ecossistema solo

DE LEY, P.; BLAXTER, M.L. Systematic position and phylogeny. In: LEE, D.L. (Ed.).

The Biology of Nematodes, London: Taylor and Francis, 2002. P. 1-30.

GOULART, A.M.C.; CARES, J.E.; FERRAZ, L.C.C.B. Ecologia e biodiversidade de

nematoides. Revisão Anual de Patologia de Plantas, Passo Fundo, v. 17, p.

149-188, 2009.

SMOLIK, J.D. Nematode studies at cottowood site. IBP. Grassland biome Techni-

cal Report, n. 251, Fort Collins: Colorado State University, 1974. 80p.

YEATES, G.W.; BONGERS, T; DE GOEDE, R.G.M.; FRECKMAN, D.W.; GEORGIE-

VA, S.S. Feeding habits in soil nematode families and genera - an outline for

soil ecologists. Journal of Nematology, Hanover, v. 25, n. 3, p. 315-331,1993.

Bibliografia recomendada

CARES, J.E. & HUANG, S.P. Taxonomia atual de fitonematoides. Chave sistemática

simplificada para gêneros, parte I. Revisão Anual de Patologia de Plantas

v. 8, p. 185-223, 2000.

CARES, J.E.; BLUM, L.E.B.;ANDRADE, E.P. Nematologia vegetal: uma introdução.

In: Blum, L.E.B.; Cares, J.E.; Uesugi, C.H. (Eds.). Fitopatologia: estudo das

doenças de plantas. Brasília: Otimismo, 2006. P. 128-166.

FERRAZ, L.C.C.B.; MONTEIRO, A.R. Nematoides. In: AMORIM, L.; REZENDE,

J.A.M.; BERGAMIN FILHO, A. (Org.). Manual de Fitopatologia : princípios

e conceitos. 4ª ed. São Paulo: Editora Agronômica Ceres, 2011, v. 1, p. 277-306.

MAY, W.F.; MULLIN, P.G.; LYON, H.H.; LOEFFER, K. Pictorial Key to genera of

plant parasitic nematodes. 5 th. Ed. Ithaca: Cornell Univ. Press, 1996. 277 p.

Miolo Ecossistema Solo.indd 253 6/14/13 4:32 PM



Miolo Ecossistema Solo.indd 254 6/14/13 4:32 PM



Alcides Moino Junior

controle microbiano
de pragas

13

Miolo Ecossistema Solo.indd 255 6/14/13 4:32 PM



Miolo Ecossistema Solo.indd 256 6/14/13 4:32 PM



257Capítulo 13 c controle microbiano de pragas

introdução

Neste capítulo, descreve-se a importância de se conhecer organismos

e micro-organismos do solo que causam doenças em insetos. E por

que conhecê-los? Porque há um enorme potencial de uso deles para o con-

trole de pragas agrícolas e florestais. Além disso, mesmo que não se consiga

vislumbrar facilmente, eles já estão fazendo esse papel, naturalmente.

Conceitos e definições

Uma pergunta: insetos ficam doentes? A resposta é sim.

Insetos, como quaisquer outros seres vivos conhecidos, podem con-

trair uma série de doenças, as quais podem ser definidas como um processo

dinâmico envolvendo um hospedeiro (no caso, o inseto), um patógeno ou

agente patogênico (geralmente um micro-organismo) e as condições am-

bientais (luz, temperatura, solo, água), que favorecem ou não a ocorrência

desse processo, que pode gerar alterações morfológicas e fisiológicas tanto

no inseto como no patógeno (Figura 13.1).

Para ficar mais fácil de entender, podemos imaginar quando ficamos

gripados. O vírus, que é o patógeno, tem um ciclo de multiplicação em

nosso organismo que demora um certo tempo, e no decorrer do qual passa

por diversas formas, atuando de maneiras diferentes no nosso corpo. Nós,

que somos os hospedeiros do vírus no período em questão, sofremos alte-

Miolo Ecossistema Solo.indd 257 6/14/13 4:32 PM



258 O EcOssistEma sOlO

rações no nosso organismo, que são decorrência da ação do vírus, as quais

podemos perceber pela presença de alguns sintomas característicos (febre,

suores, tremores, tosse) (Figura 13.2).

As doenças que ocorrem em insetos, geralmente causadas por fungos,

bactérias, vírus e nematoides (pequenos vermes), podem ser encaradas sob

dois enfoques em um ramo da ciência conhecido como Patologia de Inse-

tos, que é a ciência que estuda as doenças dos insetos. A seguir, discorrere-

mos mais detalhadamente sobre esses dois enfoques.

Figura 13.1. relações
patógeno (ex.: um fungo)
x hospedeiro (um inseto) x
ambiente (chuva, sol, solo)

Figura 13.2. sintomas e sinais de doenças.
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O primeiro refere-se à necessidade de conhecimento das doenças,

para que possamos evitar que elas ocorram em insetos úteis ou benéficos,

como abelhas (Figura 13.3), bicho-da-seda e outros insetos que são criados

para uso como agentes de controle biológico de insetos-praga – os parasi-

toides e predadores. Dessa forma, o profissional envolvido nessa área seria

um “médico” de insetos. Infelizmente, no Brasil, são poucos que atuam

nesse sentido (Figura 13.4).

O segundo enfoque, que é o mais conhecido, estudado e aplicado, en-

cara as doenças como possíveis armas para o controle de populações de

insetos-praga em ambiente agrícola ou urbano, o que chamamos Controle

Microbiano de Insetos.

O controle microbiano é, então, um ramo do controle biológico que

trata da utilização racional dos entomopatógenos (Figuras 13.5, 13.6, 13.7),

visando à manutenção de pragas em níveis populacionais que não causem

danos econômicos, segundo os princípios do Manejo Integrado de Pragas

(MIP). As principais vantagens do uso de micro-organismos entomopatogê-

Capítulo 13 c controle microbiano de pragas

Figura 13.3. larvas
(formas jovens) de
abelhas doentes.

Figura 13.4. médico de insetos ou insetosmédicos?
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nicos (que causam doenças em insetos) para o controle de pragas são a espe-

cificidade e seletividade desses agentes de controle, bem como a facilidade de

multiplicação, dispersão e produção em meios artificiais e a ausência de po-

luição ambiental e toxicidade ao homem a outros organismos, entre outras.

Estima-se que existam cerca de 2.500.000 espécies de insetos sobre a

Terra, das quais aproximadamente 1.000.000 já sejam conhecidas e iden-

tificadas. Desse montante, cerca de 10% podem ser consideradas pragas

agrícolas, florestais ou urbanas.

Se considerarmos que cada espécie de inseto seja suscetível a pelo me-

nos um patógeno, ou seja, capaz de causar algum tipo de doença a esse in-

seto, temos uma pequena noção da importância do estudo dessas doenças

no contexto do controle de pragas, principalmente.

Figura 13.5. fungo e
insetos atacados por
fungos

Figura 13.6.
Bactérias e
nematoides
atacando
insetos

Figura 13.7. vírus e lagartas
atacadas por vírus
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agentes entomopatogênicos

Os fungos são micro-organismos unicelulares (leveduras) ou filamentosos

(maioria dos fungos), com células providas de parede constituída por quitina

e outros açúcares. O corpo dos fungos filamentosos é formado por hifas e o

conjunto delas forma o micélio. As hifas são responsáveis pela colonização

de um determinado hospedeiro; uma vez colonizado o hospedeiro, surgem

estruturas reprodutivas conhecidas como esporos, originados de reprodu-

ção sexuada ou assexuada, responsáveis pela disseminação do patógeno. Os

fungos possuem grande variabilidade genética, largo espectro de hospedeiros

e geralmente penetram nos insetos pelo tegumento. Os principais grupos/

espécies de interesse são: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Nomu-

raea rileyi, Lecanicillium lecanii, Hirsutella thompsonii, Aschersonia aleyrodis,

Isaria spp., Cordyceps spp., e os fungos da ordem Entomophthorales (Zoo-

phthora, Entomophthora, Entomophaga, Neozygites).

As bactérias que infectam insetos podem ser esporulantes ou não

(produzem ou não uma estrutura interna chamada esporo), parasitas obri-

gatórias ou facultativas (necessitam do inseto para se multiplicar ou não) e

penetram no inseto por via oral. São organismos unicelulares, geralmente

em forma de bastonetes, sendo o grupo das bactérias esporulantes consti-

tuído de uma célula vegetativa que contém, em seu interior, um esporo de

resistência, que garante boa estabilidade no ambiente, a despeito de condi-

ções ambientais desfavoráveis, e um cristal proteico, composto por proteí-

nas tóxicas que exercem efeito sobre os insetos-alvo.

Essas bactérias têm sido amplamente pesquisadas, em razão do gran-

de interesse gerado pela possibilidade de produção desses micro-organis-

mos por processos fermentativos, sendo o grupo de entomopatógenos com

maior potencial comercial, refletido na grande quantidade de produtos co-

merciais disponíveis em todo o mundo, ao contrário do que ocorre com

os outros grupos de micro-organismos entomopatogênicos. Os principais

grupos são: Bacillus thuringiensis (diversas variedades), como var. kurstaki,

Capítulo 13 c controle microbiano de pragas
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que ataca lagartas (Lepidoptera), var. israelensis, infectando larvas de Dip-

tera (pernilongos e borrachudos) e var. tenebrionis, infectando Coleoptera;

Bacillus sphaericus, infectando larvas de Diptera, e Paenibacillus larvae e B.

alvei, que causam doenças em abelhas; pode-se citar também Serratia mar-

cescens e S. entomophila, pertencentes ao grupo das bactérias não esporu-

lantes, que causam septicemias (infecção generalizada) em diversos insetos.

Vírus são macromoléculas (nucleoproteínas) que contêm somente um

tipo de ácido nucleico (DNA ou RNA), e são parasitos celulares obrigatórios

que penetram nos insetos por via oral. Os vírus que causam doenças em in-

setos são bastante específicos, sendo, entre os principais grupos de entomo-

patógenos, os mais seguros em relação a possíveis efeitos sobre o homem

ou outros animais não alvo. Os principais grupos são os vírus de poliedrose

nuclear (VPN) e de granulose (VG), conhecidos como baculovirus.

Os nematoides entomopatogênicos são vermes semelhantes àqueles

que infectam plantas, e se relacionam com os insetos de três formas: fo-

résia (usam o inseto como meio de transporte), parasitismo obrigatório

ou parasitismo facultativo (se necessitam ou não do hospedeiro para se

multiplicar). De maneira geral, esses nematoides não possuem estiletes

bucais, ao contrário do que ocorre nos nematoides fitopatogênicos (que

causam doenças em plantas) e alguns grupos têm uma associação muito

íntima (simbiose ou mutualismo) com bactérias no processo de estabele-

cimento da doença.

Dessa forma, esses nematoides carregam em seu interior um inóculo

de bactérias específicas, que são liberadas no interior do corpo do inseto

após a penetração do nematoide, via aberturas naturais do inseto. Essas

bactérias então se multiplicam em todos os tecidos do inseto, matando-

-o por septicemia (infecção generalizada), ficando o nematoide imerso no

material do qual passa a se alimentar. Os principais grupos de interesse

para o controle microbiano são pertencentes às famílias Steinernematidae

e Heterorhabditidae, os quais possuem uma estreita associação com bacté-

rias (Xenorhabdus e Photorhabdus, respectivamente).
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Esses nematoides têm outras particularidades que os tornam excelen-

tes para o controle de pragas de solo, como o seu comportamento de busca

(espécies que “correm” atrás de seus hospedeiros, outras que os esperam

“de tocaia”), e aspectos relacionados à sua biossegurança, por se tratar de

organismos seguros para vertebrados de sangue quente, de baixa mobilida-

de e com pouca sobrevivência em parte aérea das plantas.

Os nematoides entomopatogênicos dessas duas famílias podem ser

produzidos nos insetos hospedeiros ou em meios de cultura artificiais, nos

quais a bactéria simbionte é inicialmente multiplicada, para posterior ino-

culação dos nematoides, simulando o que acontece dentro do corpo de um

inseto infectado, só que em grandes proporções, por meio de fermentado-

res (reatores) com grande capacidade volumétrica.

Em seguida, os nematoides são formulados em mistura com substân-

cias inertes, como argilas, géis, espumas e, assim, podem ser comercializa-

dos, como já o são em diversos países da América do Norte, Ásia e Europa.

Por causa dessas características, os nematoides são geralmente utili-

zados para o controle de pragas de solo (larvas subterrâneas de besouros,

pupas de mariposas pragas, pulgas, tripes) e que vivem em ambientes

crípticos (brocas, cupins), bem como para o controle de insetos que infes-

tam substratos de cultivo, como na produção de cogumelos comestíveis,

floricultura e plantas ornamentais.

Há ainda nematoides parasitos obrigatórios, como os da família Mer-

mithidae, que se assemelham às lombrigas que parasitam mamíferos, in-

clusive humanos, pois crescem de forma exagerada no interior do corpo do

inseto, até levá-lo à morte. Esse grupo não apresenta interesse no Controle

Microbiano, pelo seu baixo potencial biótico e reprodutivo, e também pela

dificuldade na produção massal. Por fim, nematoides da família Phaenop-

sitylenchidae funcionam como agentes controladores da vespa-da-madei-

ra, praga de pinheiros no sul do Brasil, como veremos mais adiante.

Em recentes pesquisas, foi possível o isolamento de cinco populações

de nematoides entomopatogênicos do gênero Heterorhabditis, e após estu-
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dos de patogenicidade, caracterização morfológica e biomolecular, entre

outros, foram identificados os indivíduos de uma dessas populações como

sendo uma nova espécie, nativa do Brasil, denominada como Heterorhabdi-

tis amazonensis, demonstrando, assim, a importância do conhecimento da

ocorrência natural desses organismos, com grande potencial para o con-

trole de pragas.

o que estudamos

O estudo dos fatores que favorecem ou não a ocorrência de doenças em insetos

é chamado Epizootiologia. Numa analogia a outra palavra bastante conheci-

da, mais aplicada à área de saúde humana, pode-se considerar que epizootio-

logia o mesmo que epidemiologia, ou seja, o estudo das epidemias, principal-

mente dos fatores associados a essa ocorrência generalizada da doença.

Objetiva-se com os estudos epizootiológicos, principalmente, desco-

brir e estudar o ciclo de vida dos agentes entomopatogênicos, quantificar

a sua ocorrência, em um determinado local/época/hospedeiro e fornecer

subsídios para estratégias de controle microbiano de pragas.

Em suma, a epizootiologia trata de estudar e conhecer os fatores bi-

óticos relativos ao hospedeiro (inseto) e ao patógeno (micro-organismo),

bem como os fatores abióticos ou ambientais (climáticos e não climáticos),

que são responsáveis por dar condições para o desenvolvimento do proces-

so dinâmico ao qual nos referimos como doença.

De maneira geral, o que se procura por meio dos estudos epizootioló-

gicos, além do conhecimento dos fatores que afetam a ocorrência de doen-

ças, é a sua implicação no processo de decisão da melhor estratégia para uso

do micro-organismo entomopatogênico como agente de controle, dentro

de um programa de Manejo Integrado de Pragas (MIP).

Isso inclui, em alguns casos, a possibilidade de previsão da ocorrência

das doenças em função do conjunto de fatores bióticos e abióticos relativos
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ao hospedeiro, patógeno e ambiente, o que seria de extrema importância

para a manutenção de populações de pragas abaixo do nível de dano eco-

nômico sem a necessidade de introduções artificiais, seja de agentes bioló-

gicos, seja de outros métodos de controle mais agressivos.

Assim, como a filosofia do MIP visa à utilização conjunta de várias

táticas de controle, com aproveitamento do potencial de controle natural,

a doença, seja pela sua ocorrência natural, seja pela introdução artificial, é

parte desse contexto.

Quando consideramos a ocorrência natural de doenças, os patógenos

devem ser tidos como elementos básicos do manejo integrado, podendo,

inclusive, em algumas situações, ser o elemento principal.

Para tal, são necessários estudos preliminares e estabelecimento de

padrões de ocorrência de doenças (padrões epizootiológicos), baseados

principalmente no monitoramento da doença na população hospedeira,

que, juntando-se à comparação com ocorrências anteriores, podem permi-

tir previsões, baseadas, muitas vezes, em complexos modelos matemáticos

desenvolvidos para tal fim.

De outra maneira, quando pensamos na utilização dos entomopató-

genos como agentes introduzidos de controle biológico, devemos consi-

derar estratégias como introduções inoculativas, aumento ou incremento

(em ambientes perenes ou semiperenes), introdução inundativa com inse-

ticidas microbianos (para culturas anuais, principalmente).

Por fim, talvez a melhor forma/estratégia para se aproveitar o po-

tencial de controle dos micro-organismos entomopatogênicos seja a con-

servação/proteção dos entomopatógenos já existentes, de forma que eles

possam atuar como agentes reguladores das populações de pragas, sejam

eles de ocorrência natural, seja introduzida, sem que outras atividades ou

intervenções no agroecossistema venham prejudicar essa eficiência.

Dessa forma, práticas como a utilização correta de produtos químicos,

com a verificação da seletividade dos produtos aos micro-organismos, ou

seja, que não são nocivos a eles; a compatibilidade de entomopatógenos
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com outros agentes biológicos (predadores, parasitoides, por exemplo); a

utilização de práticas agrícolas visando à melhoria da ação dos entomopató-

genos (irrigação, plantio direto); a incorporação de genes de entomopatóge-

nos em plantas (transformação genética) e o manejo da resistência de pragas

aos entomopatógenos, que deve ser preocupação constante, são essenciais

para a inclusão dos micro-organismos patogênicos em insetos num sistema

equilibrado, eficiente e sustentável.

Alguns programas de controle de pragas que utilizam entomopatóge-

nos no Brasil são:

a) cigarrinhas da cana-de-açúcar e das pastagens, com o fungo Metarhi-

zium anisopliae: este programa baseia-se no uso do fungo de forma inun-

dativa, aplicado em área total, na quantidade de aproximadamente 1 kg do

produto comercial por hectare.

b) cupins de montículo e da cana-de-açúcar, com os fungos Beauveria bas-

siana e M. anisopliae: programa que vem sendo preconizado e desenvolvido

após a retirada dos produtos fitossanitários organoclorados no Brasil, o que

ocorreu em meados dos anos 80.

c) broca (moleque-da-bananeira), com o fungo B. bassiana: programa já

desenvolvido há um bom tempo, com base na utilização de iscas de pseu-

docaule da bananeira, muito atrativas aos adultos de Cosmopolites sordidus.

d) broca-do-cafeeiro, com o fungo B. bassiana: é um programa relativa-

mente novo, embora já se saiba sobre a ocorrência natural desse fungo há

muito tempo na cultura do cafeeiro.

e) percevejo-de-renda-da-seringueira, com o fungo Sporothrix insectorum:

bastante utilizado em grandes áreas de produção comercial da seringueira

nos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Rondônia.
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f) lagartas (Lepidoptera), com a bactéria Bacillus thuringiensis var. kurstaki,

sendo esse o programa baseado em formulação comercial de maior sucesso

não só no Brasil, mas no mundo todo, em virtude do desenvolvimento de

produtos de qualidade e apelo comercial.

g) Lagarta-da-soja, com Baculovirus anticarsia (VPN), sendo esse o maior

programa de controle biológico estabelecido no mundo, em área, com o

uso de um entomopatógeno (atingiu cerca de 1,5 milhão de hectares de

soja, no Brasil).

h) vespa-da-madeira, que é praga de pinheiro, com o uso do nematoide

Beddingia siricidicola: programa desenvolvido pela Embrapa Florestas (Co-

lombo, PR), tendo como base um nematoide exótico, da família Phaenop-

sitylenchidae, que, além de se alimentar de um fungo, serve também de ali-

mento para a larva-da-vespa, podendo infectá-la, causando esterilidade nas

fêmeas resultantes do seu desenvolvimento, o que contribui para a redução

populacional dessa praga ao longo do tempo, numa estratégia de controle

biológico inoculativo, ou seja, buscando o estabelecimento do patógeno na

área, e a sua eficiência como agente controlador a longo prazo.

Vários outros estudos vêm sendo conduzidos em diversas instituições

de pesquisa, visando ao controle de importantes insetos-praga e vetores de

doenças de importância médica e veterinária, o que vem contribuindo, sem

dúvida, para uma maior inserção dos micro-organismos entomopatogênicos

no MIP de diversos agroecossistemas, objetivando, cada vez mais, a manu-

tenção de um ambiente produtivo seguro, equilibrado, saudável e sustentável.

Alguns problemas relacionados à comercialização de produtos micro-

bianos, que impedem atualmente um maior desenvolvimento dessa linha

de trabalho, são a concorrência com produtos químicos, a falta de assis-

tência técnica durante a comercialização e após a aplicação do produto, a

existência de formulações inadequadas e produtos de baixa qualidade no
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mercado, a exigência de condições específicas de armazenamento desses

produtos, entre outros.

Apesar disso, já existe no mercado, principalmente internacional, um

bom número de produtos microbianos à disposição do consumidor (Figu-

ra 13.8) e são ótimas as perspectivas de utilização desses produtos em um

curto espaço de tempo em nossas condições, em decorrência do processo

de conscientização da sociedade na direção do consumo de produtos agrí-

colas sanitária e ambientalmente seguros, os quais, inclusive, podem ser

mais bem remunerados em razão das características citadas.

Figura 13.8. produtos microbianos para controle de pragas
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Considerações finais

É importante, para que possamos utilizar os micro-organismos que encon-

tramos na natureza para fins de controle de pragas, que conheçamos esse

potencial e possamos preservá-lo.

Para isso, são necessários estudos para procurar e manter micro-or-

ganismos em Universidades e Institutos de Pesquisa (bioprospecção), onde

esses organismos possam ser conservados, mantendo sua viabilidade e as

características que conferem a eles a capacidade de serem agentes contro-

ladores de pragas.

Essas atividades assumem maior importância se pensarmos também

que, além de visar à utilização desses micro-organismos, estamos contri-

buindo para o conhecimento e a conservação da biodiversidade nacional,

que é, indubitavelmente, o maior bem que possuímos.
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introdução

Insetos e fungos representam os grupos de organismos vivos com maior

número de espécies. Ao contrário dos insetos, que podem ser vistos com

sua diversidade e beleza a toda hora, os fungos são, em sua maioria, micros-

cópicos. Dessa forma, suas estruturas tornam-se visíveis somente com a aju-

da de um microscópio e suas funções biológicas são geralmente exercidas

de forma despercebida aos olhos do homem. De longe, a mais importante

função dos fungos nos ecossistemas é a decomposição de matéria orgânica.

Como consequência, são os principais responsáveis pela ciclagem de nutrien-

tes que são fornecidos às plantas cultivadas e da vegetação natural. Outro

destaque são as numerosas associações simbióticas que envolvem fungos e

plantas. Deve-se lembrar que os fungos influenciam também diariamen-

te a vida do homem, participando de processos considerados benéficos ou

prejudiciais. Várias espécies são utilizadas na preparação de alimentos, seja

como agentes de processos de fermentação em bebidas, pães, queijos, etc, seja

diretamente como ingredientes na forma de cogumelos comestíveis. Outras

espécies são conhecidas como produtores de metabólitos com atividade bio-

lógica, os quais são aproveitados em formulações de medicamentos, como,

por exemplo, antibióticos, citostáticos, imunossupressivos ou redutores de

colesterol. Como patógenos, podem causar doenças e provocar prejuízos em

plantas cultivadas, animais e no próprio homem.

Para ressaltar a importância dos fungos, podem-se citar eventos histó-

ricos que atraíram a atenção da humanidade para esses micro-organismos:
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a contaminação de grãos, destinados à produção de pão em países da Eu-

ropa, por alcaloides, produzidos por Claviceps purpurea, o que se tornou

um problema de saúde pública pela ocorrência de ergotismo; a ferrugem-

-do-cafeeiro, Hemileia vastatrix, que destruiu as plantações de Sri Lanka e

fez com que os ingleses, hoje, sejam conhecidos como apreciadores de chá;

e epidemias causadas por Phytophthora infestans, um fungo que devastou

as plantações de batata, gerando a grande fome na Irlanda e que teve como

consequência ondas de emigração dos irlandeses para os Estados Unidos.

A descoberta do antibiótico penicilina por Alexander Fleming, além de

salvar muitas vidas, chamou a atenção das pessoas para os fungos como

produtores de metabólitos com atividade biológica; nesse caso, contra a

proliferação de bactérias patogênicas ao homem. De maneira geral, nota-

-se uma grande contradição entre a importância dos fungos e a divulgação

insuficiente de conhecimentos sobre eles.

Características dos fungos

Assim como plantas e animais, fungos são eucariontes, possuindo um nú-

cleo celular. Se plantas são organismos autotróficos, gerando sua fonte

de energia pelo processo de fotossíntese, fungos são heterotróficos, assim

como os animais. Enquanto os animais ingerem alimentos e os digerem

num trato digestivo, os fungos produzem exoenzimas, enzimas que são li-

beradas e postas sobre o substrato. Curiosamente, fungos digerem os nu-

trientes fora do seu corpo, assimilando depois os compostos simples. Como

também os fungos têm a necessidade de se deslocar, conquistando novas

fontes de energia e novos habitats, desenvolveram duas estratégias para se

locomover. Fungos produzem estruturas celulares finas e alongadas cha-

madas hifas, que apresentam crescimento apical. Dessa maneira, os fungos

conseguem progredir a curtas distâncias e colonizar o substrato. Para pos-

sibilitar o deslocamento a media e longa distância, os fungos produzem
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esporos, propágulos que são levados pelas correntes de água e de ar. Os

fungos podem viver como saprófitas, utilizando como fonte de nutrientes

qualquer matéria orgânica, ou como simbiontes, vivendo em associação

com outros organismos vivos, como plantas ou insetos.

Classificação

O procedimento de agrupamento ou ordenação dos organismos é conhecido

como classificação. Quando critérios específicos são considerados para hie-

rarquizar os grupos, fala-se de sistemática. Classificação e sistemática seguem

dois objetivos principais: diferenciar os organismos e, ao mesmo tempo, in-

dicar a relação entre eles. Por essa razão, o único conceito atualmente aceito

é o sistema filogenético de classificação. Esse sistema preconiza que todos os

representantes de grupos estabelecidos tenham, de fato, relação de parentes-

co. A classificação segue uma hierarquia na sequência de Espécie, Gênero,

Família, Ordem, Classe, Filo e Reino, obedecendo a regras da nomenclatura

que correspondem a leis no âmbito das ciências biológicas.

A classificação do inicio do século XX agrupava os seres vivos em

dois reinos, Plantae e Animalia, e considerava os fungos como plantas

sem clorofila, agrupando-os próximos aos musgos, algas e bactérias. Em

1969, Robert H. Whittaker apresentou um sistema de classificação no

qual os seres vivos foram agrupados em cinco Reinos: Monera, Protista,

Animalia, Plantae e Fungi. Assim, diferentes grupos de organismos co-

nhecidos como fungos foram retirados do Reino Plantae e colocados no

Reino Fungi (Figura 14.1). Entretanto, com o aumento do conhecimento

e o uso de análises de filogenia molecular, sabe-se hoje que alguns orga-

nismos considerados anteriormente como fungos pertencem aos Reinos

Chromista (oomicetos) e Protozoa (mixomicetos) (Tabela 14.1). Esses

organismos são referidos, muitas vezes, como pseudofungos e serão tra-

tados brevemente neste capítulo por questão didática.
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Reino Fungi = Eumycota
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Figura 14.1. filos do reino fungi
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Os principais critérios para alocar um organismo no Reino Fungi são:

(a) presença de uma parede celular formada de quitina e betaglucanos, (b)

crista mitocondrial geralmente achatada ou tubular, (c) estrutura somática

unicelular ou filamentosa, no último caso formado por hifas, (d) via de sín-

tese do aminoácido lisina, (e) o modo de nutrição é heterotrófica absortiva,

(f) formação de esporos como principal estrutura reprodutiva (Figura 14.2).

Biologia – modo de vida

Para obtenção de seu alimento, os fungos agem como saprófitas (vivendo

sobre matéria orgânica proveniente de organismos mortos) ou como sim-

biontes, associados a folhas (endófitos e fitopatógenos), as raízes das plan-

tas (micorrizas) e com algas e cianobactérias (liquens). A maioria dos fun-

gos filamentosos é terrestre, mas geralmente exige elevado nível de umida-

de para o seu desenvolvimento. Os fatores temperatura e umidade afetam

tanto o crescimento vegetativo do fungo como a formação das estruturas

Capítulo 14 c Fungos do solo

Figura 14.2. Características comuns no reino fungi

eucariotos: heterotróficos
parede celular: quitina
multicelulares: fungos filamentosos
unicelulares: leveduras; estágios leveduriformes
Crescimento apical: hifas, micélio
alimentação: produção de exoenzimas, absorção
substância de reserva: glicogênio
reprodução: sexuada e assexuada
esporos: meiósporos ou mitósporos (conídios)
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reprodutivas. A reprodução ocorre de forma sexuada ou assexuada e os

esporos representam tanto unidades de propagação como de sobrevivên-

cia. A reprodução assexuada ocorre repetitivamente por mitose durante

as estações do ano, o que leva à formação de muitos “indivíduos”. No

caso de patógenos, essa reprodução assexuada pode levar a epidemias.

A principal função da reprodução sexuada consiste em aumentar a varia-

bilidade genética da população e envolve os processos de plasmogamia,

cariogamia e meiose.

fungos do reino fungi

Os ascomicetos, fungos do Filo Ascomycota, correspondem ao maior grupo

de fungos, compreendendo aproximadamente 32.000 espécies conhecidas.

A principal característica que distingue os ascomicetos de todos os outros

fungos é a formação endógena de meiósporos (ascósporos) em uma estru-

tura em forma de saco chamada asco. Os ascomicetos têm em comum com

os basiodiomicetos outras características, como o micélio septado, a ausên-

cia de estágios flagelados e a quitina como substância constitutiva de parede

celular. A cariogamia e a meiose ocorrem dentro de uma célula denominada

célula-mãe do asco. O asco é uma estrutura de forma e diferenciação diversa,

formado em estruturas especificas conhecidas como ascomas e importante

para a classificação dos grandes grupos dentro do Filo. O ascoma conhecido

como peritécio possui uma abertura denominada ostíolo, através da qual os

espóros são liberados. Já o cleistotécio corresponde a um tipo de ascoma fe-

chado, caso em que os esporos são liberados após a sua quebra. Outro tipo,

um ascoma em forma de um disco, chama-se apotécio. Um caso específico

representa os loculoascomicetos, que formam um ascoma com lóculos, um

estroma com cavidades onde são produzidos os ascos.

A maioria das espécies é terrestre, embora alguns possam ocorrer em

habitat marinho ou de água doce, colonizando um grande espectro de subs-
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tratos. De interesse ecológico são os simbiontes, como os fungos formadores

de liquens (associações entre algas e fungos) e de micorriza (associação entre

raízes e fungos). Muitos colonizam substratos vivos, incluindo folhas (folí-

colos), madeira (lignícolos) ou a casca de árvores (cortícolos), tendo, dessa

forma, grande importância como parasitas de plantas. Extremamente co-

muns, são fungos endófitos, que colonizam o interior de plantas sem provo-

car alterações fisiológicas perceptíveis. Alguns são adaptados ao parasitismo

de animais e, assim, apresentam potencial no controle biológico de pragas.

As leveduras, formas unicelulares, têm grande importância econômica pela

capacidade de fermentação e são comumente utilizadas na panificação e pro-

dução de bebidas alcoólicas. Por fim, alguns são apreciados como ingredien-

tes de pratos sofisticados, como as morchelas e trufas; outros se destacam

como produtores de antibióticos e outras substâncias bioativas ou toxinas.

Muitos ascomicetos produzem um ou mais tipos de esporos assexuais

(conídios, mitósporos). Essa fase de reprodução vegetativa é conhecida

como anamorfa (estado imperfeito ou assexuado). A fase do ciclo de vida

em que ocorre a reprodução sexuada, envolvendo os processos de plasmo-

gamia, cariogamia e meiose, e a formação de esporos sexuais (meiósporos)

é chamada teleomorfa (estado perfeito ou sexuado).

A antiga classificação dos anamorfos é artificial. Com um conheci-

mento mais abrangente, atualmente é possível classificar os anamorfos jun-

to aos teleomorfos em um sistema natural ou filogenético de classificação.

Entretanto, as antigas categorias representam, ainda, agrupamentos úteis

e práticos. Hifomicetos são anamorfos com conidióforos simples ou agre-

gados. Os conidióforos são as estruturas que suportam as células conidio-

gênicas. Tufos de conidióforos paralelos são conhecidos como sinêmios,

em que conidióforos simples e agregados formam um esporodóquio. Celo-

micetos produzem seus conídios em conidióforos reduzidos, formados em

“corpos de frutificação”, que podem ser cavidades denominadas picnídios,

ou em acérvulos, que são um agregado de hifas e conidióforos que se de-

senvolve na superfície do substrato. Um conjunto de células circundadas
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por uma parede grossa e pigmentada forma uma estrutura de resistência

denominada esclerócio ou escleródio.

Os basidiomicetos, fungos do Filo Basidiomycota, apresentam como

característica comum – o basídio. O basídio é uma célula especializada na

qual ocorrem a cariogamia e a meiose e, posteriormente, a formação exóge-

na dos meiósporos – os basidiósporos. Os basidiósporos são formados em

projeções do basídio, chamados esterigmas. A forma do basídio apresenta

variações; porém, a função é sempre a mesma. O basídio pode não ter sep-

tos (holobasídio), ou septos transversais ou longitudinais (fragmobasídio).

A tipologia do basídio serve para a distinção de ordens. Nos basidiomas, os

basídios encontram-se geralmente organizados em uma camada mais ou

menos uniforme, formando, assim, um himênio.

Após a germinação dos basidiósporos, é formado um micélio mono-

cariótico (contendo apenas um tipo de núcleo) haploide e septado (micélio

primário). Em um momento posterior, ocorre a plasmogamia entre dois

micélios monocarióticos compatíveis, que resulta em um micélio dicarióti-

co, que contém dois núcleos haploides genéticamente diferentes por célula

(micélio secundário). Essa fase de micélio dicariótico costuma ser prolon-

gada e representa a fase trófica dos basidiomicetos. Nesse micélio dicarióti-

co, com frequência, podem ser observados grampos de conexão, estruturas

que organizam, na ocasião da divisão nuclear e celular, a distribuição dos

núcleos nas células. Muitos basidiomicetos formam esclerócios (estruturas

de resistência) ou rizomorfas, feixes de hifas adensadas com aparência se-

melhante a raízes.

Em sistemas de classificação modernos, o Filo Basidiomycota é dividi-

do em três classes: (1) Classe Basidiomycetes, formando o basidioma, e ba-

sídios em himênio; (2) Classe Teliomycetes, incluindo a Ordem Uredinales,

as ferrugens, parasitas biotróficos e importantes patógenos de plantas cul-

tivadas e a Ordem Septobasidiales, que abrange fungos associados a insetos;

(3) Classe Ustomycetes, com a Ordem Ustilaginales, os carvões, também

parasitas biotróficos e importantes patógenos de plantas cultivadas. Ocor-
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rem dentro do Filo Basidiomycota, ainda, leveduras, fungos unicelulares

sem formação de hifas, e fungos sem ciclo sexual conhecido, os chamados

anamorfos de basidiomicetos.

Fungos do Filo Chytridiomycota, os quitridiomicetos, são um pe-

queno grupo de fungos adaptados a ambientes aquáticos, mas ocorrem

também no solo. Grande parte vive como parasita de outros organismos

aquáticos e alguns são parasitas de plantas. As hifas são cenocíticas, o que

quer dizer que não apresentam septos. A produção de um zoósporo, um

estágio monoflagelado, é frequente. Espécies fitopatogênicas ocorrem no

solo, onde afetam o sistema radicular e outros órgãos subterrâneos. Algu-

mas espécies podem agir como vetores de vírus fitopatogênicos. Um mo-

delo interessante é o gênero Catenaria, parasita obrigatório de nematoides.

Fungos desse grupo também foram detectados no intestino de animais

domésticos, sendo provavelmente responsáveis pela degradação de fibras

ingeridas, como os encontrados no rúmen de bovinos.

Fungos do Filo Zygomycota caracterizam-se por apresentar micélio

cenocítico. Esses fungos reproduzem-se assexuadamente por esporangiós-

poros formados no interior de esporângios, os quais não apresentam mo-

tilidade própria. Reprodução sexuada ocorre por gametangiogamia, resul-

tando na formação do zigósporo, que é, ao mesmo tempo, uma estrutura

de resistência. Boa parte desses fungos é saprófita e ocorre no solo, mas

existem também patógenos de insetos com potencial no controle biológico.

Outros são patógenos fracos de plantas que provocam podridão em frutos

e outros produtos de natureza vegetal amarzenados ou em trânsito; alguns

são empregados na produção de derivados de soja (tempé, tofu).

Fungos do Filo Glomeromycota representam um grupo específico de

organismos, obrigatoriamente associados ao sistema radicular de plantas,

formando as micorrizas arbusculares. Por serem biotróficos, não podem

ser cultivados em meio de cultura. Atribuem-se a eles importantes funções

biológicas, como a disponibilização de nutrientes a plantas. Esse grupo de

fungos será apresentado no Capitulo 15.
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organismos do reino Chromista

Os oomicetos (Filo Oomycota) são um exemplo de organismos que eram

classificados dentro do Reino Fungi, por compartilharem suas princi-

pais características biológicas com os fungos: seu modo de vida como

saprófita e o crescimento filamentoso. No entanto, esses organismos estão

classificados atualmente dentro do Reino Chromista por apresentarem as

seguintes características: 1) os zoósporos possuem flagelos de dois tipos

(heteroconto), um do tipo chicote, de parede lisa, e outro do tipo “tinsel”,

com inserção de mastigonemas; 2) a molécula de estocagem é a micola-

minarina, que é similar a diatomáceas e algas pardas. Em termos filoge-

néticos, essa característica é considerada mais consistente e lógica do que

o modo de alimentação (geração de energia), tanto que existem dentro

do Reino organismos que utilizam duas vias principais distintas: o auto-

trofismo e o heterotrofismo. Durante o ciclo de vida, produzem o game-

tângio feminino (oogônio) e o gametângio masculino (anterídio), células

especializadas que se diferenciam, para conduzir a reprodução sexuada.

Como o talo dos oomicetos é diploide, a meiose ocorre nos gametân-

gios, fornecendo os núcleos haploides. Após a plasmogamia, a cariogamia

ocorre na oosfera, uma estrutura decorrente do oogônio. Dentro da oos-

fera, amadurece o zigoto e diferencia-se o oósporo. O oósporo serve como

estrutura de resistência em condições adversas e, em condições propí-

cias, germina, formando um esporangióforo que sustenta os esporângios.

O esporângio, por sua vez, germina, liberando geralmente um grande

número de zoósporos biflagelados que procuram novos substratos, nos

quais se encistam, germinam e infectam novas hospedeiras. Esse passo

é crucial para o surgimento de uma epidemia. Em condições de baixa

umidade e temperatura elevada, o esporângio pode, em vez de liberar

zoósporos, germinar diretamente, tornando-se um “conídio”, e infectar

uma nova hospedeira. Inicia-se, nas hifas somáticas, novamente a forma-

ção dos gametângios ou esporangióforos. Como patógenos de plantas,
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ocorrem formas inespecíficas no solo; entretanto, na parte aérea, ocorrem

espécies com alta especificidade em relação à planta hospedeira. Espécies

do gênero Phytophthora representam formas intermediárias, que podem

ocorrer tanto no solo, afetando o sistema radicular, como na parte aérea.

organismos do reino protozoa

O Reino Protozoa representa, de modo geral, um grupo heterogêneo e poli-

filético e abriga uma diversidade de formas de vida, como amebas, ciliados,

flagelados e mixomicetos. Esses últimos pertencem ao Filo Myxomycota e

eram classificados dentro do Reino Fungi, por produzirem esporos em es-

porângios, uma característica comum a vários grupos de fungos; contudo,

o estágio assimilativo no mixomicetos é morfologicamente similar ao de

uma ameba e tem sido referido como uma mixoameba. Como caracterís-

ticas das formas consideradas fungos, pode-se citar a ausência de parede

celular no estado trófico, com formação de plasmódio. A alimentação ocor-

re por fagocitose ou absorção; estágios flagelados são formados com um

ou dois flagelos. Em algum momento, ocorre a formação de esporos em

esporângios. Algumas formas são endoparasitas, passando sua fase trófica

no interior de algas, fungos ou células das plantas hospedeiras, formando

esporângios agregados em massas, desprovidos de parede.

fungos do solo

Microfungos do solo representam um dos principais grupos funcionais,

sendo responsáveis por doenças de plantas, decomposição de matéria orgâ-

nica e ciclagem de nutrientes, além de interagirem em uma rede complexa

com vários organismos, incluindo bactérias, actinomicetos e pequenos in-

vertebrados. O conhecimento sobre a estrutura e composição das comu-
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nidades fungicas, sobre a identidade e frequência de fungos patogênicos

e seus antagonistas é crucial na agricultura e no manejo de doenças. O

entendimento da biologia e da ecologia do solo tem sido valorizado por

sua importância na restauração e na sustentabilidade de ecossistemas. Em

todos os ecossistemas, os micro-organismos do solo desenvolvem funções

importantes na decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes

e remoção de toxinas. Além disso, são importantes na supressão de doenças

causadas por outros micro-organismos, na promoção do crescimento de

plantas, contribuindo para a fertilidade e estrutura do solo. Enfim, todos os

organismos da biosfera dependem da atividade microbiana.

Os fungos são importantes componentes da microbiota do solo, cons-

tituindo a maior biomassa do solo, quando comparados a bactérias, depen-

dendo das condições nutricionais do ecossistema. O solo abriga uma consi-

derável parte da diversidade de fungos; entretanto, não existe nenhuma boa

estimativa do número de espécies de fungos do solo. Fungos são patógenos

de plantas e promotores de crescimento de plantas. Os fungos saprófitas re-

presentam a maior proporção de espécies fúngicas no solo e desempenham

papel crucial na decomposição de polímeros estruturais de plantas, como

celulose, hemicelulose e lignina, contribuindo para a manutenção global

do ciclo de carbono. Os fungos também produzem moléculas orgânicas e

enzimas de interesse comercial, as quais podem ser utilizadas em processos

biotecnológicos; entretanto, nosso entendimento sobre a diversidade e o

funcionamento das comunidades fúngicas do solo permanece relativamen-

te restrito. Informações a respeito da estrutura e da composição das comu-

nidades de fungos, como a identidade e a frequência dos fitopatógenos e

seus antagonistas, são cruciais para o manejo de plantas na agricultura.

A atividade e a biomassa dos fungos são influenciadas pelo manejo do

solo, pela matéria orgânica, por fatores abióticos presentes no solo, pelos

exsudatos liberados pelas plantas e pelos efeitos da rizosfera. Várias prá-

ticas agrícolas têm sido promovidas para melhorar as condições do solo

e auxiliar o crescimento de plantas. Algumas práticas incluem introdução
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de agentes químicos, como o uso de fertilizantes minerais e pesticidas, e

outras podem favorecer o ambiente, como esquemas de rotação de cultura

ou o uso de nutrientes orgânicos. Práticas de manejo do solo não apenas

influenciam o crescimento de plantas, mas podem também modificar a

composição da comunidade microbiana e afetar os processos microbia-

nos, por meio de mudanças na estrutura do solo ou na liberação de gás,

água e nutrientes. Mudanças no uso do solo podem afetar a comunidade

microbiana mediante alterações na matéria orgânica ou características dos

nutrientes ou diretamente por meio da vegetação. Diferentes resíduos de

folhas e caules podem selecionar micro-organismos distintos, devido às di-

ferenças em seus componentes químicos (C, N, fenóis, ligninas). Mudanças

na composição ou na atividade da comunidade microbiana podem ter efei-

to imediato ou a longo prazo no funcionamento do ecossistema.

métodos para o estudo de fungos do solo

O resultado das análises dos fungos do solo depende do método utilizado.

Entre os métodos de isolamento e cultivo, podem ser citados o método de

diluição em placas, a lavagem do solo e a utilização de meios seletivos e

iscas. O método de diluição em placa é o mais utilizado para o isolamento

e quantificação de fungos. É uma técnica simples, baseada na diluição de

uma quantidade conhecida de solo, utilizando fator de diluição de 10-4 a

10-5 e posterior plaqueamento de alíquota das diluições em meios de cultu-

ra apropriados contendo antibióticos. Com base nessa técnica, pode-se ob-

ter uma estimativa do número de propágulos de fungos por grama de solo.

A metodologia de lavagem de solo favorece o isolamento dos fungos,

que crescem ativamente e produzem esporos em pequena quantidade,

pela eliminação do excesso de esporos dormentes das amostras de solo. O

solo é lavado diversas vezes com água esterilizada, fazendo o descarte do

sobrenadante, que contém esporos em excesso. Após a lavagem, o solo é
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submetido ao método de diluição em placa, como descrito no parágrafo

anterior. Após a lavagem, o solo é passado através de uma série de penei-

ras, com tamanho decrescente de abertura das malhas, para a separação

das suas partículas. As partículas retidas na peneira de menor abertura de

malha são transferidas para placas de Petri, que contém meios de cultura

apropriados.

O tamanho das partículas de solo é inversamente proporcional ao nú-

mero de isolados obtidos de cada partícula; sendo assim, a transferência de

partículas menores de solo para os meios de cultura pode favorecer o iso-

lamento de fungos de crescimento lento. O isolamento seletivo de fungos

do solo também pode ser realizado com iscas. Alguns exemplos de iscas que

podem ser adicionadas em amostras de solo para o isolamento de fungos

são: tecidos de plantas, para fitopatógenos; tiras de papel, para espécies ce-

lulolíticas; poliéster de poliuretano, para degradadores de plástico, fios de

cabelo, para espécies queratinolíticas; quitina, para fungos produtores de

quitinase; e insetos, para o isolamento de entomopatógenos.
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introdução

As plantas ocupam os mais variados ecossistemas da Terra e intera-

gem com uma ampla variedade de organismos do solo, incluindo

nematoides, insetos, bactérias e fungos. Entre essas várias interações,

destacam-se aquelas com certos fungos do solo, formando as simbioses

denominadas micorrizas, que estão entre as mais antigas e mais bem re-

presentadas na natureza. Micorriza (mykes = fungos, rhiza = raiz) é a

associação estabelecida com as raízes, enquanto os fungos associados são

denominados fungos micorrízicos. Existem vários tipos de micorrizas e,

em todos eles, os fungos penetram na raiz da planta hospedeira e estabe-

lecem-se no córtex, sem penetrar nos tecidos vasculares, o que diferencia

essa simbiose daquela de natureza patogênica ou parasítica causadoras

de doenças. As micorrizas são, por definição, associações mutualistas, ou

seja, tanto a planta quanto o fungo beneficiam-se da relação. A planta,

além de servir de ambiente para o crescimento do fungo, fornece com-

postos de carbono (e.g. açúcares) originados da fotossíntese, que os fun-

gos utilizam para o seu crescimento e reprodução, processo conhecido

como biotrofismo. Por outro lado, o fungo contribui para a absorção de

nutrientes e água do solo, melhorando a nutrição da planta, caracteri-

zando o micotrofismo, que favorece o seu crescimento quando está em

condições subótimas de nutrição.

Na natureza, a simbiose micorrízica é uma regra e não uma exce-

ção, ou seja, é encontrada nos mais diversos ecossistemas, como florestas
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tropicais e temperadas, savanas, desertos, pradarias, dunas, áreas degra-

dadas e também em sistemas agrícolas, como plantações de milho, soja,

café, para citar alguns. As micorrizas podem ser encontradas em plantas

arbóreas, em espécies herbáceas e mesmo em epífitas, ocorrendo em

mais de 90% das famílias botânicas, nas Angiospermas (plantas com

flores), Gimnospermas (pinheiros), Pteridófitas (samambaias) e Briófitas

(musgos) (Smith & Read 2008). No Brasil, essa associação é encontrada

nas plantas de todos os biomas: Floresta Amazônica, Caatinga, Cerrado,

Floresta Atlântica, Pantanal e Pampas.

Existem diferentes tipos de micorrizas, de acordo com o grupo de

fungo que formam a associação e a anatomia externa e interna da sim-

biose: micorriza arbuscular, ectomicorriza, micorriza das orquídeas,

micorriza ericoide, micorriza arbutoide, micorriza monotropoide e ec-

tendomicorriza. Um aspecto muito importante nessa diferenciação é o

modo de penetração intrarradicular da hifa fungica. Em todos os casos,

o fungo penetra nas raízes; porém, essa penetração pode ser intercelular

(quando o fungo penetra na parede celular das células do córtex) ou ex-

tracelular (quando o fungo restringe-se aos espaços entre as células e não

penetra na parede celular). Baseando-se nesse aspecto, pode-se distinguir

dois principais grupos de micorrizas: Endomicorrizas e as Ectomicorri-

zas. Nas endomicorrizas, os fungos formam estruturas especializadas no

córtex da raiz e penetram na parede celular da planta. Em um dos subti-

pos de endomicorrizas, as micorrizas arbusculares, ocorre a formação de

estruturas típicas denominadas vesículas e arbúsculos. Já nas ectomicor-

rizas, o fungo cresce entre as células do córtex, formando uma estrutura

denominada rede de Hartig e não penetra na parede celular da planta,

formando estruturas típicas no exterior das raízes, que causam alterações

morfológicas e que são visíveis a olho nu.

Neste capítulo, são enfatizados os dois tipos mais comuns de micorri-

zas, as micorrizas arbusculares e as ectomicorrizas, e são apresentadas algu-

mas informações básicas sobre os outros tipos de micorrizas.
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micorrizas arbusculares

As micorrizas arbusculares (MA) são formadas por um grupo de fungos

do solo classificados no Filo Glomeromycota, que agrega 19 gêneros e 230

espécies, os quais são conhecidos como fungos micorrízicos arbusculares

(FMAs) e são encontrados em praticamente todos os ecossistemas terres-

tres. Alguns exemplos de gêneros de FMAs são Funneliformis, Glomus, Gi-

gaspora, Scutellospora e Acaulospora (Figura 15.1). Os FMAs representam

um grupo antigo de fungos que surgiram no período Devoniano (353-462

bilhões de anos atrás) ou mesmo antes desse período. Há evidências de que

os FMAs desempenharam um papel importante na conquista do ambiente

terrestre pelas plantas e em sua evolução e especiação. Isso é bem plausível,

considerando as condições adversas de altas temperaturas e solos pobres

em nutrientes existentes em um ambiente primitivo, quando as plantas

começaram a se desenvolver no ambiente terrestre. Estudos em fósseis de

plantas vasculares do período Devoniano mostram que as estruturas sub-

terrâneas que funcionavam como raízes primitivas possuíam estruturas

fúngicas similares àquelas formadas pelo FMAs atuais. Assim, consideran-

do que esses fungos estavam associados com plantas vasculares desde quan-

do elas surgiram na Terra, não é de estranhar que a maioria das famílias das

plantas forma micorrizas. Entretanto, algumas famílias de plantas parecem

ter perdido a capacidade de estabelecer essa simbiose e desenvolveram ou-

tros mecanismos para auxiliar sua nutrição. Entre essas famílias, podem-

-se citar Caryophylaceae, Brassicaceae (couve e repolho), Chenopodiaceae

(beterraba), Juncaceae, Polygonaceae, Cyperaceae, embora ocasionalmente

encontram-se espécies dentro dessas famílias que formam micorríza.

Os FMAs necessitam estar associados a uma raiz fisiologicamente

ativa que lhe fornece carboidratos e outros fatores para que eles possam

crescer, esporular e, assim, completar seu ciclo de vida; por isso, são con-

siderados como biotróficos obrigatórios na natureza. Outra característica

dos FMAs é que eles têm baixa especificidade de hospedeiro, ou seja, eles
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Figura 15.1. esporos de fungos micorrízicos arbusculares: a – Funneliformismosseae;
B –Glomus sp.; C –Gigaspora albida; d – Scutellospora cerradensis; e –Acaulospora
scrobiculata (note reação ao melzer da parede germinativa mais interna) e
f – Sclerocystis coremioides.
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podem colonizar o córtex radicular de diversas espécies de plantas em um

ecossistema. Essas duas características, bem como o longo tempo de coevo-

lução entre FMAs e plantas, podem explicar a presença ubíqua desses fun-

gos nos mais diversos ecossistemas terrestres associados com a maioria das

espécies vegetais, incluindo as plantas cultivadas. Por terem essa ocorrência

generalizada, a simbiose que eles formam com as plantas são consideradas

as mais comuns e importantes que se conhece.

Na micorrízica arbuscular, não ocorre alteração morfológica visível nas

raízes, ou seja, quando se retira uma planta do solo e a observa a olho nu suas

raízes, não se pode afirmar se essa planta está ou não associada com FMAs.

Isso pode ser verificado somente mediante um exame microscópico das raí-

zes. Para isso, um processo de coloração das raízes é necessário para visuali-

zar as estruturas fúngicas dentro do córtex radicular (Figuras 15.2A, 15.2B,

15.2C). Podem-se identificar três componentes das micorrizas arbusculares:

a) a raiz da planta hospedeira, b) as estruturas fúngicas formadas dentro do

córtex radicular, c) o micélio e esporos extraradiculares. Os arbúsculos são

estruturas formadas exclusivamente pelos FMAs no córtex radicular (Fi-

gura 15.2D). São formados por uma ramificação intensa de hifas dentro

da célula da planta hospedeira e estão situados entre a sua membrana plas-

mática e a parede celular, característica anatômica das endomicorrizas. Os

arbúsculos são importantes porque é o local onde ocorre a troca de nu-

trientes entre a planta hospedeira e o fungo simbiontico. Dentro do córtex,

os FMAs também formam estruturas globosas ou alongadas chamadas de

vesículas (Figura 15.2E). Essas vesículas contêm grânulos de glicogênio e

lipídios e, assim, funcionam como estruturas de reserva para os fungos.

Entretanto, espécies fungicas dos gêneros Scutellospora, Gigaspora e Raco-

cetra não formam vesículas. A colonização das raízes leva à formação dessas

estruturas e inicia com a penetração do fungo na epiderme, pela formação

de um apressório (Figura 15.2F).

As hifas que se desenvolvem no córtex formam o micélio intrarradi-

cular e, a partir dele, originam-se as vesículas e os arbúsculos. Essas hifas,
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Figura 15.2. estruturas fúngicas formadas em raízes de Brachiaria: a – colonização
micorrízica mostrando vesículas (estruturas arredondadas); B – detalhe da colonização
micorrízica evidenciando vesiculas e micélio intraradicular (seta); C – colonização
micorrízica mostrando crescimento do micélio intraradicular no córtex da raiz (setas);
d – detalhe de um arbúsculo (seta); e) detalhe de uma vesícula (seta); f – apressório
(seta) de fungo micorrízico arbuscular iniciando a penetração na epiderme da raiz.
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após colonizarem o córtex, crescem para fora da raiz, formando o micélio

extrarradicular, um micélio ramificado que se prolifera profusamente solo

adentro, formando uma rede micelial que contribui para aumentar a ab-

sorção de água e nutrientes para a planta. Alguns estudos têm registrado

de 14 a 50 m de hifas extrarradiculares em um grama de solo. Além da

absorção de nutrientes e água, o micélio extrarradicular ajuda no processo

de estruturação do solo.

Para se reproduzirem, os FMAs formam esporos assexuados que ga-

rantem a dispersão e sobrevivência. Os esporos formados pelos FMAs

estão entre os maiores esporos formados dentro do Reino Fungi e variam

em diâmetro de 45 a 700 μm. Eles possuem coloração muito variada e

bem distinta, podendo ser esverdeados, hialinos, amarelados, amarron-

zados e mesmo pretos; uma espécie (Scutellospora weresubiae) forma es-

poros cor-de-rosa. A forma desses esporos varia também, desde globosa,

subglobosa, até alongada e, às vezes, irregular. A análise da morfologia dos

esporos é utilizada para a identificação das espécies de FMAs e caracterís-

ticas, como tamanho, cor, forma e presença de vários tipos de paredes são

utilizadas para determinar gêneros e espécies. Além disso, as espécies de

FMAs diferenciam estruturas características de gêneros ou famílias, como

sáculo esporifero, células auxiliares, escudo germinativo, entre outras (Fi-

gura 15.3). Embora sejam formados principalmente fora da raiz, esporos

de algumas espécies de FMAs, como Rhizophagus intraradices, podem ser

formados dentro da raiz. Importante ressaltar que apenas a reprodução

assexuada é conhecida nesses fungos e eles representam um enigma evo-

lutivo, visto que têm sobrevivido e se disseminado em ambientes terres-

tres, mesmo na ausência de reprodução sexuada. Atualmente, a biologia

molecular tem ajudado a estudar a biologia desses fungos, evidenciando

uma diversidade genética relativamente alta dentro da mesma espécie de

fungo. Além disso, as ferramentas da biologia molecular têm auxiliado

na elucidação das relações evolutivas entre as famílias e gêneros dentro

do Filo Glomeromycota e, hoje, a descrição de novas espécies de FMAs é
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feita baseada na análise da morfologia dos esporos e do sequenciamento

do gene ribossomal.

O desenvolvimento da micorríza é caracterizado pelo crescimento

das hifas no córtex da raiz e formação das estruturas fungicas típicas.

Para que isso ocorra, existe uma sinalização molecular entre a planta e

o fungo antes de haver contato físico entre eles. As hifas, os esporos e

pedaços de raízes colonizadas por FMAs podem servir de propágulos

para iniciar uma nova micorriza numa raiz que não esteja colonizada.

Os esporos germinam quando condições de temperatura, umidade e

pressão parcial de CO
2

são atendidas. As hifas, resultantes da germina-

ção dos esporos, bem como hifas no solo, tendem a se ramificar quando

próximos da raiz, sugerindo que há uma sinalização específica. Alguns

desses sinalizadores têm sido identificados como sendo moléculas de

isoflavonoides e mercaptanos.

Uma vez que a hifa fúngica encontra-se na superfície da raiz, ocorre

a formação de estrutura especializada para a penetração nas raízes, deno-

minada apressório. A formação de apressórios indica o reconhecimento

de um hospedeiro compatível. A partir desse momento, o fungo penetra

na raiz como resultado de pressão mecânica e degradação enzimática da

parede celular das células das plantas. O fungo produz de maneira con-

trolada enzimas, como celulases, hemicelulases e pectinases, que atuam

na estrutura da parede celular da planta hospedeira, modificando-a e

possibilitando a penetração do fungo nos tecidos da raiz. Na sequência, o

fungo começa a crescer intra e intercelularmente pelas células do córtex,

formando o micélio interno e as estruturas, como arbúsculos e vesículas.

Importante ressaltar que a colonização da raiz é um processo bem re-

gulado pelos parceiros, não ocorrendo a colonização de tecidos meriste-

máticos nem de tecidos condutores da planta, caracterizando a natureza

mutualista da relação.
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Figura 15.3. diversidade morfológica associada com esporos de fmas. a – sáculo espo
rifero (seta preta) diferenciando um esporo (seta branca) típico do gêneroAcaulospora;
B – escudo germinativo de Scutellospora cerradensis; C – detalhe da parede do esporo
deGigaspora albidamostrando a camada 1 (C1) e camada 2 laminada (C2); d – Células
auxiliares formadas por espécies dos gêneros Racocetra e Scutellospora; e – detalhe
da ornamentação (seta), da parede do esporo deAcaulospora foveata;f – esporo de
Gigaspora albidamostrando as verrugas (seta) que se formam na camada germinativa.
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os benefícios da ma

O estabelecimento dos FMAs nas raizes e a formação da relação simbió-

tica têm efeitos diretos e indiretos sobre a planta hospedeira. Esses efeitos

podem ser fisiológicos, nutricionais e bioprotetores, mas os efeitos nutri-

cionais são os mais consistentes e importantes na maioria das situações

de crescimento das plantas. A formação da micorriza amplia a área de

exploração do sistema radicular e, assim, a capacidade da planta de ab-

sorver água e nutrientes, em especial daqueles nutrientes que apresentam

baixa mobilidade no solo, como P, Zn e Cu. Entretanto, deve-se deixar

claro que a micorriza pode favorecer a absorção de todos os nutrientes

pelas raízes, na medida em que eles estejam em condições limitantes para

o crescimento da planta. Destaca-se o caso do P em solos tropicais, em

que esse nutriente é encontrado em concentrações muito baixas na solu-

ção do solo, de onde as plantas adquirem seus nutrientes. Esse nutriente,

além de caro, tem suas reservas mundiais muito limitadas, podendo se

exaurir antes das reservas de petróleo. Isso é uma ameaça para o Brasil,

um principal exportador mundial de alimentos. Estudos desenvolvidos

por pesquisadores brasileiros mostraram que plantas de estilosantes e

braquiaria bem colonizadas por FMAs eficientes conseguem mobilizar o

fosfato retido no solo e que não é acessível às plantas não colonizadas por

FMAs. Esse aspecto evidencia a importância das MAs para a eficiência e

sustentabilidade da agricultura tropical.

É importante compreender porque o aumento na absorção de P é o

principal beneficio conferido pelas MA. Como dito anteriormente, as plan-

tas absorvem seus nutrientes da solução do solo e, nessa solução, os íons de

P são encontrados em baixas quantidades; além disso, o P é o um íon que

possui baixa mobilidade na solução do solo. Os fosfatos solúveis, acrescen-

tados ao solo na fertilização, ficam retidos nas partículas de argila no solo,

tornando-se indisponível para as plantas, acarretando baixa eficiência de

utilização de fósforo. Como o P é um macronutriente que a planta precisa
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em grandes quantidades, qualquer íon de P que chega à superfície da raiz é

rapidamente absorvido pela planta, resultando numa zona de depleção de

P ao redor da raiz, que não é rapidamente reposta por esse nutriente devido

à sua baixa mobilidade e quantidade na solução do solo. As hifas dos fungos

que colonizam o córtex radicular crescem além dessa zona de depleção e

conseguem absorver fósforo em regiões do solo além da raiz, aumentando,

assim, o volume de solo explorado. Como resultado, plantas micorrizadas

possuem uma maior absorção de P do que plantas não micorrizadas e cres-

cem e se desenvolvem mais rapidamente.

A contribuição da micorriza arbuscular é tão importante que se es-

tima que elas possam fornecer até 80% da absorção de P para as plantas.

Para o milho e soja, Siqueira (1994) observou que a associação micorrízica

com fungos eficientes pode reduzir de 34% a 56% o requerimento externo

de fertilizantes fosfatados, representando uma diminuição de 30 e 60 Kg de

P
2
O

5
a ser aplicado nessas culturas. Os FMAs possuem, assim, um chamado

“efeito biofertilizante”, que pode reduzir a uso de fertilizantes na agricultu-

ra brasileira, representando um beneficio econômico e ambiental.

Esse efeito biofertilizante pode ser observado para outros nutrientes

também, visto que a maior absorção de P pode levar, indiretamente, a uma

maior absorção de elementos, como o zinco e o cobre. Em leguminosas

que fixam nitrogênio atmosférico, as micorrizas arbusculares atuam siner-

gisticamente com as bactérias, aumentando a nodulação e a fixação de ni-

trogênio. Esse efeito biofertilizante promove uma nutrição balanceada nas

plantas e maior vigor, atributos esses importantes para plantas de viveiro

quando são transplantadas para o campo, que sofrerão menos com os es-

tresses ambientais.

As micorrizas arbusculares possuem ainda um efeito bioprotetor, vis-

to que podem diminuir e mesmo controlar os danos causados por outros

fungos patógenos e certas pragas. Além disso, elas podem amenizar os es-

tresses causados por diversos fatores, como a presença de metais pesados

no solo (por exemplo, em áreas de mineração) e poluentes orgânicos. As hi-
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fas extrarradiculares dos FMAs também auxiliam no processo de formação

de agregados no solo, o que melhora tanto a conservação da água como a

aeração do solo, dois fatores que impactam diretamente o crescimento das

plantas. Finalmente, as micorrizas arbusculares possuem um efeito biorre-

gulador, interferindo nas relações água-planta e aumentando a tolerância

ao déficit hídrico. Esse efeito é importante em programas de recuperação

de áreas degradadas em ambientes áridos e semi-áridos.

ectomicorrizas

As ectomicorrizas (ECM) são formadas por fungos do solo que fazem parte

principalmente dos Filos Basidiomycota e Ascomycota, embora um gênero

(Endogone) do Filo Zygomycota também pode formar essa associação. É es-

timado que 6.000 espécies de fungos formem a associação ectomicorrízica.

Alguns exemplos de gêneros de basidiomicetos formadores de ECM são Pi-

solithus, Rhizopogon, Scleroderma, Suillus e Pisolithus. Os fungos ectomicorrí-

zicos podem também ser saprofíticos e assim cultiváveis em meios de cultura

microbiológicos. Do ponto de vista evolutivo, os fungos formadores de ECM

têm origem bem mais recente que os FMAs, ou seja, cerca de 130 milhões

de anos, no período Cretáceo. Diferentemente dos FMAs, que possuem uma

ampla gama de hospedeiros, estima-se que apenas 3% das espécies arbóre-

as sejam capazes de estabelecer associação ectomicorriza, sendo essas típicas

de regiões de clima temperado, em que cerca de 90% das espécies florestais

formam apenas esse tipo de micorriza. Destacam-se as espécies pertencentes

às famílias Pinaceae, Fagaceae, Betulaceae e Salicaceae. Em outras regiões do

mundo, alguns membros das famílias Myrtaceae, Dipterocarpaceae, Legu-

minosae, Rosaceae e Rubiaceae também são conhecidos por estabelecer essa

associação. No Brasil, as ECM são importantes nas espécies exóticas de Pi-

nus (família Pinaceae) e Eucalyptus (família Myrtaceae). Tem sido relatada a

ocorrência dessa associação em plantas do Cerrado e na Floresta Amazônica,
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como as do gênero Campomonesia. O Eucalipto é um caso interessante, pois

é um dos gêneros que formam os dois tipos de micorrizas (MA e ECM),

dependendo da idade da planta e condições de crescimento. No Brasil, foi

documentada uma sucessão micorrízica em florestas plantadas dessa espécie.

As plantas formam MA nas fases iniciais de crescimento (1-8 meses) e, com

tempo no campo, tornam-se ectomicorrízicas. Outra espécie exótica que

merece destaque é Acacia mangium, muito empregada para recuperação de

áreas degradadas. Ela pode formar MA, ectomicorriza e ainda é compatível

com a nodulação com rizobio.

Na associação ECM, os fungos associados produzem hormônios

que facilitam o estabelecimento da associação e promovem alteração

morfológica externa das radicelas colonizadas, que sofrem deformações

que permitem visualizar a micorriza mesmo no campo. Nas ectomicor-

rizas, são reconhecidos os seguintes componentes: a) o manto, b) a rede

de Hartig, c) as hifas extrarradiculares, d) as estruturas de reprodução

sexuada dos fungos (basidiomas, ascomas e esporocarpos). O manto (Fi-

gura 15.4A) caracteriza-se por uma camada de hifas que se desenvolve ao

redor das raízes curtas (Figura 15.4B) e, em alguns casos, pode vir a for-

mar um falso tecido com duas ou mais camadas. O manto pode variar em

espessura de 20 a 100 μm e pode representar de 25 a 40% da matéria seca

de uma raiz ectomicorrizada. Esse manto apresenta-se com variações na

coloração, na presença de rizomorfas e nas ornamentações da superfície,

que auxiliam a caracterização da micorriza e identificação do fungo. Den-

tro da raiz, o fungo ramifica-se entre as células da epiderme e do córtex,

formando a rede de Hartig. Nesse local, ocorre a troca de nutrientes entre

o hospedeiro e o fungo. O fungo cresce sempre por fora das células do

córtex e, em nenhum momento, penetra na parede celular como ocorre

na micorriza arbuscular. Partindo do manto e crescendo no solo, estão o

micélio extrarradicular e as rizomorfas. Essas últimas são hifas agrupa-

das densamente e bem espessas, com formato de tubos, que servem para

absorção de nutrientes e estruturas de resistência a condições adversas.
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A B

C D

Figura 15.4. associação ectomicorrízica. a – raiz de ectomicorríza crescendo
sobre a serrapilheira mostrando o manto (seta); B – ectomicorriza de eucalipto
evidenciando as raízes curtas (seta) onde o fungo vai se estabelecer; C – basidioma
de Scleroderma,um fungo formador de ectomicorrizas; d – basidioma de Pisolithus
microcarpus, um fungo formador de ectomicorrizas.
Fotos: Cortesia de Dra. Maria Catarina Megumi Kasuya (UFV).

Miolo Ecossistema Solo.indd 304 6/14/13 4:33 PM



305Capítulo 15 c Fungos micorrízicos

Essas duas estruturas são responsáveis pela absorção de água e nutrientes

do solo. Finalmente, nas extremidades das hifas, são formadas as estrutu-

ras de reprodução (Figuras 15.4C, 15.4D), que geralmente são cogumelos

quando as ECM são formadas por basidiomicetos.

As ectomicorrizas também contribuem para a maior absorção de nu-

trientes pelas plantas. A formação de ectomicorrizas aumenta a absorção

de P e de N pelas plantas. Deve-se considerar que essa simbiose é típica

de ecossistemas florestais e, assim, tem mecanismos distintos das MAs. Os

fungos ectomicorrízicos possuem a capacidade de secretar enzimas, como

proteinases e fosfatases, que atacam substratos orgânicos do manto flores-

tal, ricos em N e P, como proteínas e metabólitos. Esses fungos também

produzem ácidos orgânicos (por exemplo, ácido cítrico e oxálico), que são

capazes de solubilizar nutrientes precipitados com Al, Fe e Ca, tornando-os

disponíveis. As rizomorfas, que são estruturas formadas por redes de mi-

célio que crescem no solo, também são capazes de absorver e transferir

água do solo para a planta, influenciando suas relações hídricas. Outra ca-

racterística desse tipo de micorriza é a formação do manto (Figuras 15.5a,

15.5b), que constitui uma barreira física que impede ou dificulta a entrada

de patógenos radiculares e atua como um filtro para o fluxo de íons e subs-

tâncias que entram nas raízes.

outros tipos de micorrizas

Além das ectomicorrizas e das micorrizas arbusculares discutidas anterior-

mente, há associações micorrízicas estabelecidas entre plantas pertencentes

a determinadas famílias botânicas e outros grupos de fungos do solo. As

micorrizas das orquídeas são estabelecidas entre espécies da Familia Or-

chidaceae e fungos do Filo Basidiomycota, classificados como Rhizoctonia,

Epulorhiza e Ceratorhiza. Esses fungos, quando cultivados em placa de Petri

em meio de cultura (Figura 15.6A), são caracterizados pela ramificação da
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hifa em ângulo reto, constrição do micélio na região do septo e formação

de células monilioides (Figuras 15.6B, 15.6C). Nessa associação, as hifas

fúngicas penetram nas células do córtex e formam uma estrutura adensada

conhecida como peloton ou novelo (Figuras 15.6D, 15.6E).

Essa associação é extremamente importante para as orquídeas, visto

que suas sementes são pequenas e desprovidas de endosperma e cotilé-

done. O embrião nas orquídeas é minúsculo (comprimento de 0,4 a 1,25

μm) e não contém meristemas apicais de raiz e parte aérea. Além disso,

o amido, a principal fonte de carbono da semente, é substituído, com a

maturação dela por proteínas, lipídeos e carboidratos complexos, como

a celulose e hemicelulose. Isso faz com que a semente não germine sem

que haja uma fonte externa de açúcar simples, como a glicose, que não é

A B

Figura 15.5. ectomicorrizas em Pinus oocarpa.a – raízes ectomicorrízadas (seta)
crescendo no substrato; B – detalhe de raízes curtas mostrando o manto e micélio
extraradicular. Fotos: Cortesia de Dra. Maria Catarina Megumi Kasuya (UFV).
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A B

C D

E

Figura 15.6. micorrizas de orquídeas. a – colônia de um fungo formador de micorriza
de orquídea crescendo em meio de cultura Bda (batata dextrose ágar); B e
C – células monilioides de formato arredondado; d – colonização micorrízica
mostrando os pelotons (seta); e – detalhe da foto anterior mostrando os pelotons
dentro de uma célula vegetal do córtex radicular de uma espécie de orquídea.
Fotos: Cortesia de Dra. Maria Catarina Megumi Kasuya (UFV).
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disponível livremente na natureza. Assim, o fungo micorrízico fornece os

açúcares necessários ao desenvolvimento inicial do embrião, quando a se-

mente germina. Dessa forma, há uma dependência das espécies de orquí-

deas em relação ao fungo micorrízico. É importante ressaltar que o Brasil

é um dos países que possui a maior diversidade de orquídeas, algumas

delas constando em listas de prioridade máxima de conservação. Assim, o

estudo da associação micorrízica em orquídeas deve ser estimulado para

que se possa utilizar esses fungos como uma das etapas na conservação de

espécies de orquídeas.

Plantas da Ordem Ericales (e.g., azaléias) formam as micorrizas eri-

coides, quando associadas a fungos do Filo Ascomycota, e micorrizas ar-

butoides, quando em associação com fungos do Filo Basidiomycota. Nessa

última, ocorre a formação de uma rede de Hartig e pode haver ou não a for-

mação de um manto; no entanto, ocorre colonização intracelular, o que di-

fere essa associação das ECM. As micorrizas monotropoides são formadas

por plantas aclorofiladas que crescem em florestas de coníferas e pertencem

aos gêneros Monotropa, Pterospora e Sarcodes, associadas a fungos do Filo

Basidiomycota. Nessa associação, ocorre a formação de uma estrutura de-

nominada de peg, que penetra na célula da planta; nessa associação, ocorre

também a formação de um manto fúngico e da rede de Hartig. Finalmen-

te, as ectendomicorrizas são formadas por fungos do Filo Ascomycota e

Basidiomycota com gimnospermas e angiospermas e caracterizam-se pela

ausência de um manto e presença da rede de Hartig com penetração na

parede celular do hospedeiro. Essa associação é formada pelas mesmas es-

pécies de fungos que formam as ectomicorrizas.
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Considerações finais

As micorrizas representam uma das mais comuns simbioses mutualísti-

cas estabelecidas entre as plantas e diferentes fungos do solo. Consideran-

do os efeitos benéficos que essas simbioses têm sobre as plantas e o meio

ambiente, elas apresentam elevado potencial biotecnológico para uso na

agricultura, reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. O mane-

jo adequado dos fungos formadores de micorrizas contribui de modo sig-

nificativo para a redução do uso de agroquímicos, para a sustentabilidade

dos agrossistemas e tecnologias restauradoras de ambientes degradados.

Na recuperação de áreas degradadas, eles são componentes importantes,

visto que a maioria das espécies arbóreas utilizadas em programas de re-

vegetação nos trópicos apresenta elevado grau de micotrofismo e resposta

à inoculação com esses simbiontes.
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introdução

Onitrogênio é um nutriente de grande importância agrícola devido

à sua elevada demanda pelas plantas. Ele é um constituinte impor-

tante das proteínas, dos ácidos nucleicos e da clorofila. Para que as plantas

possam utilizar o nitrogênio, é necessário que ele esteja disponível no solo

e que entre em contato com as raízes. A matéria orgânica do solo é uma

das fontes de nitrogênio para as culturas; no entanto, vários solos não

possuem teores adequados de matéria orgânica para suprir nitrogênio em

quantidades suficientes para o crescimento vegetal, resultando em me-

nor produção agrícola e, em casos mais severos, impedindo que a planta

complete o seu ciclo de vida. Uma alternativa para aumentar a produ-

ção vegetal é a fertilização do solo com adubos nitrogenados, os quais

são produzidos industrialmente e que têm custo elevado, ou com adubos

orgânicos, que são resíduos de plantas e animais (palhada, esterco, etc).

Outra alternativa é a utilização de bactérias que vivem naturalmente em

vários ambientes, incluindo o solo, e que são capazes de transformar o

nitrogênio presente no ar (N
2
) em amônia (NH

3
), forma que pode, então,

ser utilizada pelas plantas. Essas bactérias são chamadas de bactérias fixa-

doras de nitrogênio atmosférico.
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fixação biológica de nitrogênio

A fixação biológica do nitrogênio é um processo realizado por algumas

espécies de procariotos (Bacteria e Archaea), que reduzem o nitrogênio at-

mosférico (N
2
) para a forma inorgânica combinada NH

3
. Essa reação é me-

diada por um complexo enzimático denominado nitrogenase. Esse com-

plexo é constituído por duas proteínas: uma Fe-proteína, que coleta a força

redutora e energia; e uma Fe-Mo-proteína, que coleta e reduz o nitrogênio.

As bactérias fixadoras de nitrogênio podem ser de vida livre no solo

e na água, estar associadas a outros organismos, ou em simbiose com eles,

como ocorre com algumas espécies vegetais. Bactérias de vida livre no solo

e na água fixam nitrogênio sem a presença da planta. Já as bactérias as-

sociativas são capazes de interagir com as plantas, sem formar estruturas

específicas, colonizando o interior e exterior de raízes, caules e folhas (vide

capítulo 18). Nas simbioses, estabelece-se uma interação com compatibili-

dade genética, bioquímica e fisiológica, em que as bactérias fornecem ni-

trogênio para a planta em troca de carboidratos. Nessas simbioses, há a

formação de uma estrutura específica, na qual ocorrem trocas entre o sim-

bionte (bactéria) e o hospedeiro (planta). Um dos grupos mais importantes

e conhecidos, em termos ecológicos e econômicos, são as bactérias que for-

mam simbiose com leguminosas, comumente conhecidas como rizóbios.

Essa simbiose expressa-se por meio da formação de nódulos geralmente

nas raízes, mas, excepcionalmente, no caule de algumas espécies.

N2 + 8H+ + 16 ATP + 8 e- 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi

nitrogenase
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Bactérias que nodulam leguminosas

As bactérias fixadoras de nitrogênio que nodulam leguminosas, conhe-

cidas popularmente como rizóbios (rhizo = raiz, bio = vida), retiram o ni-

trogênio do ar e o fornecem a algumas espécies da família Leguminosae

(também chamada de Fabaceae). São exemplos de leguminosas o feijoeiro

(Phaseolus vulgaris), o feijão-caupi (Vigna unguiculata) e a soja (Glycine

max). São conhecidas cerca de 20.000 espécies de leguminosas em todo o

mundo, desde herbáceas até arbóreas. Embora nem todas sejam capazes de

formar simbiose com rizóbios, cerca de 88% das 5.000 espécies analisadas

até o momento possuem esta capacidade.

As primeiras espécies de rizóbios descritas foram classificadas na fa-

mília Rhizobiaceae. Com o avanço dos métodos moleculares, novas espé-

cies e famílias têm sido descritas e hoje são conhecidas mais de 100 espécies

de rizóbios pertencentes não só a Rhizobiaceae, como também a outras

famílias das subdivisões Alphaproteobacteria e Betaproteobacteria, pro-

postas posteriormente.

A simbiose inicia-se com uma troca de sinais moleculares entre os

rizóbios e as raízes da planta, em que ambos se reconhecem. Após esse re-

conhecimento, os rizóbios penetram no interior das raízes, seja por meio

de um cordão de infecção, seja por meio de rupturas nas raízes, e ocorre

a formação de nódulos (Figura 17.1A). Os rizóbios passam a viver dentro

dos nódulos (Figura 17.1B), que é o local onde ocorre a fixação biológica

de nitrogênio. O nitrogênio fixado (NH
3
) é então assimilado pela planta

hospedeira. Em troca, a planta fornece carboidratos para as bactérias. Os

nódulos podem ser ramificados (Figura 17.1C) ou arredondados (Figura

17.1D), dependendo da espécie de leguminosa considerada.

Para a coleta de nódulos no campo, são necessários alguns cuida-

dos. Plantas herbáceas não devem ser puxadas pela parte aérea porque

os nódulos podem se destacar das raízes e ficar no solo. O procedimen-

to correto é escavar ao redor da planta com um enxadão, afofar o solo,

Capítulo 17 c Bactérias fixadoras de nitrogênio
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retirá-la e eliminar cuidadosamente o solo das raízes. Quando a planta

avaliada for arbórea, deve-se seguir uma raiz a partir do tronco da árvore

e retirar o solo cuidadosamente em busca de raízes secundárias, nas quais

se formam os nódulos.

Os rizóbios podem ser isolados do interior dos nódulos (Figura 17.2A)

após serem cultivados em meio de cultura adequado para seu crescimento.

O meio de cultura contém uma mistura dos nutrientes, fonte de carbono e

outros compostos necessários para o crescimento dessas bactérias (Figura

17.2B). A partir daí, elas podem ser submetidas a vários testes em laborató-

rio para sua caracterização e para avaliar sua eficiência em fixar o nitrogê-

nio atmosférico (Figura 17.2B). Nesses testes para avaliação da eficiência, as

Figura 17.1. nódulos em
leguminosas.
a – nódulos nas raízes,
próximos à superfície
do solo; B – Corte de um
nódulo ao microscópio
mostrando os rizóbios
dentro do nódulo
(indicado pela letra B);
C – nódulo ramificado
de Swartzia; d – nódulo
arredondado de feijão
caupi.

a

B

C

d
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sementes de plantas são inoculadas com estirpes de rizóbios no momento

do plantio. Para efeito de comparação, são utilizados dois tipos de controle

sem inoculação de rizóbios: um com adubação nitrogenada e outro sem

adubação nitrogenada. Após um determinado período (que dependerá da

espécie vegetal utilizada), é avaliado o crescimento das plantas inoculadas

com os rizóbios e o das plantas sem inoculação que receberam ou não adu-

bação nitrogenada. Serão consideradas eficientes em fixar nitrogênio at-

mosférico as estirpes de rizóbio que induzirem crescimento semelhante ou

próximo àquele das plantas que receberam adubação nitrogenada e pouco

eficientes aqueles que induziram crescimento pouco maior que o contro-

le sem nitrogênio e ineficientes quando induziram crescimento similar ao

controle sem nitrogênio (Figura 17.2C).

Figura 17.2. a – raiz de feijãocaupi com nódulos; B – placa de petri com meio de cultura
e colônias de rizóbio; C – Comparação entre plantas de feijãocaupi adubadas com
nitrogênio (esquerda), inoculadas com rizóbio (centro) e sem nitrogênio e sem rizóbio
(direita). É possível verificar que a planta inoculada com a estirpe de rizóbio ufla 383
cresceu tanto quanto a planta que recebeu adubo nitrogenado.

Capítulo 17 c Bactérias fixadoras de nitrogênio
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importância da biodiversidade

As florestas brasileiras possuem uma imensa diversidade vegetal. Um

hectare de floresta pode conter centenas de espécies diferentes de árvo-

res. Entre as famílias botânicas presentes, a família Leguminosae desta-

ca-se por ser uma das mais ricas em espécies. Na Amazônia, por exem-

plo, já foram registradas cerca de 1.300 espécies e, no cerrado, cerca de

600 espécies.

Uma das particularidades dessa família é que grande parte das es-

pécies conhecidas é capaz de formar nódulos com rizóbios. Uma peque-

na parte não forma essa simbiose. Entre elas, podem-se citar: a cerejeira

(Amburana acreana), o jatobá (Hymenea courbaril) e o pau-brasil (Cae-

salpinia echinata). A grande diversidade de espécies de leguminosas que

nodulam pode se refletir em uma grande diversidade de rizóbios e os

estudos sobre essa simbiose podem contribuir para melhorar o manejo

agrícola e florestal. Além de fixarem N
2
, essas bactérias podem realizar

processos importantes, como: a solubilização de fosfatos, produção de

hormônios, antagonismo a patógenos, degradação de compostos poluen-

tes, entre outros, ampliando, assim, seu potencial de contribuição ao cres-

cimento vegetal e à qualidade ambiental.

A diversidade de micro-organismos do solo tem sido considerada um

fator importante para a sustentabilidade dos ecossistemas, a qual pode ser

reduzida pela intensificação das atividades agrícolas, afetando a sua produ-

tividade. Como consequência, a capacidade dos ecossistemas de resistirem

e de se recuperarem de perturbações é também reduzida, e muitas bactérias

eficientes para a fixação biológica de nitrogênio podem ser perdidas.

Miolo Ecossistema Solo.indd 332 6/14/13 4:33 PM



333

Como aumentar a contribuição da fixação
biológica do nitrogênio nos agroecossistemas

1. Selecionando combinações hospedeiro-microssimbiontes
mais eficientes:

Uma bactéria capaz de fixar nitrogênio e de fornecê-lo em quantidade

suficiente para que a planta tenha boa produtividade e complete o seu ciclo

de vida pode ser considerada uma bactéria eficiente. Essa eficiência varia en-

tre estirpes de bactérias de uma mesma espécie e, portanto, a busca de estir-

pes que sejam mais eficientes é necessária, de modo a maximizar os ganhos

em produtividade. A utilização de estirpes selecionadas possibilita ganhos

de produtividade, permitindo, ao mesmo tempo, que o produtor não tenha

gastos com os adubos nitrogenados. Na figura 17.3, é apresentado um expe-

rimento que comprova o efeito benéfico da inoculação com rizóbios.

Figura 17.3. experimento no qual se avalia o efeito da inoculação de rizóbios no
crescimento do feijão cultivado em vasosdeleonard com solução nutritiva esterilizada
contendo todos os macro e micronutrientes, exceto o n em casa de vegetação.
n – planta que recebeu adubo nitrogenado; 86 – planta inoculada com a estirpe de
rizóbio ufla 86; 899 – planta inoculada com a estirpe de rizóbio Ciat 899, aprovada
como inoculante para feijão; 134 – planta inoculada com a estirpe de rizóbio ufla 134;
t – planta sem rizóbio e sem adubo nitrogenado.

Na figura 17.3, pode-se verificar que a planta inoculada com a estirpe de

rizóbio UFLA 86 cresceu tanto quanto aquela que recebeu a adubação nitroge-

Capítulo 17 c Bactérias fixadoras de nitrogênio
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nada. Esse comportamento representa o desempenho positivo da simbiose, ou

seja, sua elevada eficiência. Observa-se que a planta que não foi inoculada e que

não recebeu fertilizante ficou amarelada e apresentou o menor crescimento.

Tal comportamento exemplifica a importância do nitrogênio como elemento

essencial para o desenvolvimento vegetal e que sua ausência no solo signifi-

ca queda drástica de produtividade. Adicionalmente, ao se comparar a planta

inoculada com a estirpe UFLA 86 com aquela inoculada com a estirpe UFLA

134, verifica-se que o crescimento da primeira foi maior. Qual a razão para

esse comportamento? Isso é devido à diferença na eficiência de cada estirpe de

rizóbio em estabelecer a simbiose com a planta e fixar nitrogênio. Ressalta-se

ainda que os rizóbios, assim como algumas espécies de leguminosas, podem ser

altamente específicos ou promíscuos na sua simbiose. Um exemplo de espécie

vegetal promíscua é o feijoeiro (Phaseolus vulgaris), que nodula com estirpes

de várias espécies e até gêneros de rizóbios (e.g. Rhizobium leguminosarum, R.

tropici, R. leucaenae, R. etli, Sinorhizobium meliloti etc); no entanto, nem todas

as estirpes e espécies que nodulam o feijoeiro fixam nitrogênio eficientemente

quando em simbiose com essa espécie vegetal. Em outro extremo, um exemplo

de espécie altamente específica é a leguminosa Sesbania virgata. Essa espécie

nodula apenas com estirpes de Azorhizobium doebereinerae, e todas as estirpes

dessa espécie testadas até o momento são altamente eficientes em fixar N
2
em

simbiose com S. virgata. Portanto, são importantes os estudos sobre a diversida-

de de rizóbios e sua relação simbiótica com espécies vegetais, objetivando a se-

leção de estirpes eficientes em fixar nitrogênio para cada cultura de leguminosa.

2. Adubação verde:
Devido à capacidade de formar simbiose com bactérias fixadoras de N

2
, as

leguminosas possuem um alto teor de nitrogênio em seus tecidos, se com-

paradas a outras espécies vegetais. Enquanto essas têm em torno de 1 a 2%

N, as leguminosas têm em torno 3%, podendo alcançar até 7%. Por isso,

o material vegetal de leguminosas é usado como adubo verde em diversos

tipos de manejo. Os nódulos também são ricos em nitrogênio e, uma vez

Miolo Ecossistema Solo.indd 334 6/14/13 4:33 PM



335

decompostos, há liberação de nitrogênio para o solo. Além disso, está com-

provado que fungos micorrízicos podem, por meio de suas hifas, transferir

o nitrogênio das leguminosas para outras culturas.

O N
2

fixado na simbiose de leguminosas com rizóbio pode ser utiliza-

do por espécies não leguminosas pela adubação verde. O conceito clássico

de adubação verde é a incorporação ao solo de massa vegetal não decom-

posta, oriunda de plantas cultivadas no local ou importadas; no entanto,

ele pode ser ampliado para o uso de plantas em rotação, sucessão ou em

consórcio, incorporando-as ao solo ou deixando-as sobre a superfície. A

adubação verde têm-se mostrado importante nas regiões tropicais. Tal prá-

tica proporciona maior retenção de umidade e uma menor variabilidade

térmica. Além disso, são formas sustentáveis de se introduzir N, reciclar

macro e micronutrientes, e fornecer matéria orgânica, promovendo me-

lhorias nos atributos físicos, químicos e biológicos do solo.

3. Rotação de culturas:
A rotação de culturas é o cultivo de duas ou mais espécies vegetais em épo-

cas sucessivas, em um mesmo local. Com a alternância de espécies, é possí-

vel controlar pragas e estimular o crescimento de micro-organismos bené-

ficos no solo. Por exemplo, o cultivo do feijoeiro seguido pelo milho pode

representar uma forma de fornecer nitrogênio para o milho, por meio dos

resíduos culturais do feijoeiro. Além disso, pode-se evitar e/ou minimizar a

proliferação de pragas e doenças que poderiam ser estimuladas se ocorresse

o plantio de somente uma única cultura repetidamente no mesmo local, ou

seja, a monocultura prolongada.

4. Consórcio entre plantas:
O sistema de consórcio significa o cultivo de espécies diferentes juntas na

mesma área. Um exemplo de consórcio é o plantio conjunto de mandioca

e de feijão-caupi. O sistema de consórcio mandioca feijão-caupi deve ser

conservado limpo, para evitar a competição por plantas invasoras. Nor-
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malmente, são necessárias pelo menos duas capinas, sendo a primeira após

a emergência das culturas e a segunda, aproximadamente 20 dias após a

emergência. Além dos benefícios referentes ao aumento do rendimento

das culturas consorciadas, esse sistema garante a diversificação de renda na

propriedade e maior eficiência do uso da terra.

5. Sistemas agroflorestais:
O interesse pelos sistemas agroflorestais surgiu no início dos anos noven-

ta como consequência da busca por diminuir a pressão sobre as florestas.

Nesse sistema, culturas de interesse agrícola são intercaladas com árvores,

as quais podem ser podadas com o objetivo de fornecer o material da poda

como adubo verde para a cultura agrícola.

Como exemplo de sistemas agroflorestais, podem-se citar: consór-

cios de espécies frutíferas com ou sem espécies madeireiras; consórcios de

bananeiras com árvores em plantios madeireiros; consórcios de café com

árvores; árvores no pasto; linhas de árvores em divisórias; plantios para o

controle da erosão; reflorestamento de brejo e plantio para piscicultura.

inoculação

O agricultor poderá se beneficiar da fixação biológica de nitrogênio pela

aplicação de rizóbios eficientes em suas culturas. Essa aplicação recebe o

nome de inoculação. Muitos agricultores brasileiros já se beneficiam da

inoculação. A substituição dos adubos nitrogenados por bactérias selecio-

nadas do gênero Bradyrhizobium na cultura da soja no Brasil economiza

bilhões de dólares anualmente.

O inoculante nada mais é do que a mistura de rizóbios selecionados

por sua alta eficiência, previamente crescidos em meio de cultura, a um

produto líquido ou sólido que servirá como veículo e protegerá os rizóbios

até o momento da inoculação (Figura 17.4).
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Figura 17.4. a – placa de petri com cultura pura de estirpe de rizóbio (Ciat 899) com
colônias isoladas; B – Colônia isolada é transferida para meio de cultura líquido e
incubação por 3 dias; C – inoculante turfoso= turfa esterilizada + cultura líquida de
rizóbio; d – sementes de feijão (Phaseolus vulgaris) misturadas com inoculante turfoso

Atualmente existem no Brasil estirpes de rizóbios selecionadas para

inoculação de cerca de 100 espécies vegetais, incluindo a soja, feijão, feijão-

-caupi e leucena. A utilização desses rizóbios é aprovada pelo Ministério de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) do Brasil.

Por conterem seres vivos, os inoculantes devem ser protegidos, fi-

cando à sombra em ambientes frescos e arejados. O processo de inocula-

ção é muito simples, bastando misturar a semente ao inoculante na dose

recomendada na embalagem. A semente deve ser previamente umedecida

com água ou água açucarada para aumentar a aderência do inoculante à

semente (Figura 17.4). Esse processo deve ser realizado no momento do

plantio e à sombra.

O uso da fixação biológica de nitrogênio é um processo altamente

recomendável, já que diminui o uso dos adubos nitrogenados, que são pro-

Capítulo 17 c Bactérias fixadoras de nitrogênio
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duzidos com alto consumo de combustíveis fósseis, e que, quando mal em-

pregados, podem se tornar produtos poluentes.

A FBN é uma ferramenta importante tanto para aumentar a produ-

tividade vegetal, sem causar impacto da agricultura nos agroecossitemas,

quanto para ser utilizada na recuperação de áreas degradadas. É um dos

principais componentes da sustentabilidade, pois o processo não depende

de energia, não é poluente e enriquece o solo com nitrogênio, que é um dos

nutrientes limitantes para as plantas nos solos tropicais. Por isso, a difusão

e ampliação do uso dessa tecnologia é imprescindível para auxiliar na cons-

trução de uma agricultura mais rentável e sustentável.
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Glossário

Adubação verde – Prática utilizada há mais de mil anos por diversos povos, e uma

das maneiras mais eficientes e baratas de melhorar a fertilidade do solo. As

plantas utilizadas como adubo verde possuem características especiais, e são,

em maioria, da família das leguminosas, por possuírem grande quantidade

de nitrogênio em suas folhas. A prática de adubação verde consiste em in-

corporar biomassa vegetal ao solo e também utilizar espécies vegetais em

rotação, sucessão ou consorciação.
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Bactérias – as bactérias são organismos procariotos unicelulares ou associações

simples de células, as quais podem ser encontradas isoladas ou em colônias.

São organismos muito pequenos e que só podem ser visualizados com o au-

xílio de um microscópio.

Bactérias fixadoras de nitrogênio (BFN) – são bactérias capazes de retirar o nitro-

gênio do ar e convertê-lo a uma forma disponível para seu metabolismo ou

para outros organismos, como, por exemplo, as plantas.

Diversidade – significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens,

compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros

ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, com-

preendendo, ainda, a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecos-

sistemas. (Artigo 2 da Convenção sobre Diversidade Biológica)

Ecossistemas – é o conjunto formado pelas comunidades de organismos e o meio

ambiente e as relações dos seres vivos das comunidades com os fatores am-

bientais, por exemplo, solo, ar, água, etc.

Fixação do nitrogênio – Conversão do nitrogênio do ar (forma gasosa- N
2
) à

forma mineral (NH
3
), que pode ser utilizada pelas plantas ou outros orga-

nismos. É realizada somente por algumas espécies de bactérias conhecidas

como bactérias fixadoras de nitrogênio, ou por meio de processos industriais

ou por descargas elétricas na atmosfera.

Inoculação – é a aplicação do inoculante em sementes de leguminosas, geralmente

no momento do plantio. Também pode ser realizada no sulco.

Inoculante – é a mistura de BFN crescidas em meio de cultura com um material

que serve para a proteção das BFN.

Leguminosae – Família de plantas que geralmente produzem vagens, embora haja

algumas exceções. Essas vagens são conhecidas como legumes e é daí que vem

o nome da família. Uma outra característica das leguminosas é que muitas

delas são capazes de realizar simbiose, isto é, uma parceria com as BFN.

Capítulo 17 c Bactérias fixadoras de nitrogênio
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Meio de cultura – mistura de nutrientes, compostos de carbono e fatores de cres-

cimento, utilizado para o crescimento de micro-organismos (fungos e bacté-

rias, entre outros). Existem vários meios de cultura, que podem ser sólidos,

gelatinosos ou líquidos.

Plantas invasoras – são plantas que crescem na mesma área das culturas e que

competem com elas por nutrientes, água e luz.

Rizóbios – nome genérico dado para as bactérias fixadoras de nitrogênio capazes

de induzir a formação de nódulos nas raízes de plantas leguminosas e de

fornecer nitrogênio para essas plantas.

Sustentabilidade – é a capacidade de um sistema natural ou agrícola de fazer a

própria manutenção.
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introdução

Diversos processos são mediados por micro-organismos do solo, que

desempenham papel importante na ciclagem de nutrientes. Um des-

ses processos é a fixação biológica de nitrogênio (FBN) atmosférico, que é

realizada por micro-organismos procarióticos conhecidos como diazotró-

ficos. Os diazotróficos apresentam alta diversidade morfológica, fisiológica,

genética e filogenética, podendo ser de vida livre, estar associados a espécies

vegetais ou, ainda, estabelecer simbiose com leguminosas. Tal diversidade

garante não só a resiliência, ou seja, a manutenção dos processos que me-

diam em um determinado ecossistema, como também a ocorrência deles

nos mais diferentes habitats. As bactérias diazotróficas podem promover

o crescimento vegetal tanto pela FBN como pela produção de substâncias

que auxiliam, direta ou indiretamente, o crescimento vegetal; assim, essas

bactérias são consideradas rizobactérias promotoras do crescimento vege-

tal (RPCV) e assumem papel importante na interação com raízes de plan-

tas e ciclagem de nutrientes, entre outros.

interações entre plantas e bactérias diazotróficas

A interação entre plantas e bactérias diazotróficas de sistemas fixadores

de nitrogênio podem ser classificadas em: a) sistemas de vida livre, b)

sistemas associativos e c) sistemas simbióticos (Figura 18.1). No sistema
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de vida livre (Figura 18.1A), as bactérias não interagem com a planta, ou

seja, habitam os microssítios do solo e realizam a FBN para suprir suas

necessidades, independentemente da planta, mas contribuem com o N fi-

xado para o ecossistema como um todo. Como exemplo dessas bactérias,

podem-se citar os gêneros Azotobacter, Klebsiella, Derxia, Beijerinkia, en-

tre outros. Nos sistemas associativos (Figura 18.1B), as bactérias coloni-

zam o interior das plantas, além das superfícies de raízes, caules, colmos e

folhas, nos quais realizam a FBN. Contudo, não há formação de estrutura

específica (nódulo) como ocorre nos sistemas simbióticos (Figura 17.1C;

vide capítulo 17). Azospirillum, Acetobacter e Herbaspirillum são os exem-

plos de gêneros mais conhecidos de bactérias associativas. A contribuição

das bactérias associativas para a nutrição vegetal já foi comprovada com

métodos que utilizam o isótopo 15N; no entanto, essa contribuição não é

tão expressiva como nos sistemas simbióticos, pois essas estão em intima

relação com a planta, o que minimiza perdas por interferência dos inú-

meros fatores químicos, físicos e biológicos do solo.

A) Sistema de vida livre B) Sistema associa2vo C) Sistema simbió2co

BactériasBactérias Nódulo

Figura 18.1. esquema ilustrativo da interação entre plantas e as bactérias diazotróficas
denominados de sistemas fixadores de nitrogênio: a – sistemas de vida livre;
B – sistemas associativos e C – sistemas simbióticos.
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Bactérias diazotróficas associativas

Embora bactérias associativas possam ser isoladas de várias espécies ve-

getais, inclusive de leguminosas, elas são isoladas mais facilmente de gra-

míneas (Poaceae), que são as principais beneficiadas com a associação de

bactérias diazotróficas associativas e apresentam grande importância agrí-

cola e ambiental, se considerada a totalidade da área da superfície terres-

tre recoberta por essas espécies vegetais. No Brasil, a pesquisa sobre essa

importante interação foi iniciada há mais de 40 anos pela pesquisadora

Johanna Döbereiner. Seu primeiro trabalho com bactérias diazotróficas foi

em 1953, no qual se relatou pela primeira vez a ocorrência de bactérias do

gênero Azotobacter em solos ácidos. Atualmente, estão relatadas 38 espécies

pertencentes a 15 gêneros de bactérias diazotróficas associativas (Moreira

et al., 2010) e acredita-se que esse número tenda a aumentar ao longo dos

anos, evidenciando uma elevada diversidade dessas bactérias.

A pesquisa sobre espécies de bactérias diazotróficas associativas foi im-

pulsionada pela introdução de meios de cultura que favorecem para o seu

crescimento. Esses meios apresentam em sua composição sais minerais e fon-

tes de carbono necessários para o crescimento de organismos heterotróficos,

entre os quais parte dos diazotróficos, além de pH ótimo para as espécies-

-alvo. Os meios que favorecem as bactérias diazotróficas (Tabela 18.1) têm

Capítulo 18 c Bactérias associativas fixadoras de nitrogênio
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como característica comum a ausência de nitrogênio na sua forma combi-

nada, permitindo, portanto, apenas o crescimento de bactérias que consigam

esse importante elemento por meio da fixação biológica do N
2

atmosférico.

Muitos desses meios têm consistência semissólida, o que proporciona um

gradiente de difusão de O
2
. Para conciliar o funcionamento do comple-

xo enzimático denominado nitrogenase (ver capítulo 17), que requer uma

condição anóxica, as bactérias diazotróficas aeróbicas de diversos gêneros se

deslocam para regiões do meio de cultura onde a taxa de difusão de O
2

está

em equilíbrio com a taxa de respiração, evitando excessos que possam com-

prometer o funcionamento da enzima. Assim, à medida que as bactérias se

multiplicam e consomem mais oxigênio, é formada uma película típica que

se movimenta em direção à superfície do meio (Figura 18.2).

Essas bactérias podem ser isoladas de amostras de solos, raízes, colmos

e folhas, enfim de toda parte da planta (Figura 18.3). Uma vez obtidos os

isolados, eles são identificados com base nas suas características fenotípicas

e genéticas e são utilizados em estudos aplicados, objetivando a seleção de

inoculantes para espécies vegetais de interesse. Depois de obtida a película

típica, uma pequena porção é repicada para um meio de cultura sólido es-

Película
Típica em
meio LGI

Película Típica
em meio FAM

NFb LGI FAM

Película Típica em
meio Nfb

Sem
crescimento

Sem
crescimento

Sem
crescimento

Figura 18.2. meios de cultivos seletivos para o isolamento de bactérias diazotróficas.
detalhes das películas.
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pecífico e, após a formação das colônias, novamente realiza-se a inoculação

em meio de cultura semissólido para a confirmação da capacidade de fixar

N
2

(Figura 18.4). Esse procedimento é realizado sucessivamente até confir-

mação da pureza da cultura em meio de cultura batata ou GNA (meios de

cultura ricos que permitem o crescimento de diazotróficos e de possíveis

contaminantes). Após constatação da pureza, realiza-se a caracterização

cultural das colônias bacterianas (Figura 18.5).

Capítulo 18 c Bactérias associativas fixadoras de nitrogênio

Película típica de diazotrófico
associativo Azospirillum brasilense
em meio seletivo semi-sólido em
meio NFB

Pequena porção da
película é repicada em
meio de cultura sólido
específico

Após obtenção de colônias
isoladas, elas são novamente
colocadas em meio semi-sólido
para a conf i rmação da
capacidade de fixar N2 indicada
pela formação de película típica

Após a confirmação da
capacidade de fixar nitrogênio a
película é repicada em meio
batata para a confirmação da
pureza e, poster iormente,
caracterização cultural e outras
c a r a c t e r i z a ç õ e s c o m o o
sequenciamento do 16 SrRNA.

Figura 18.3. isolamento de diazotróficos associativos a partir de fragmentos de raiz
inoculados em meios semisólidos: fam, lgi e nfB, respectivamente.

Figura 18.4. sequência de isolamento de estirpes de bactérias diazotróficas associativas
a partir de amostras de solo ou de raízes, colmos e folhas.
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processos de promoção do crescimento
vegetal por diazotróficos associativos:
potencial de aplicações

Em espécies como o milho, arroz, braquiária, cana-de-açúcar, pode-se en-

contrar em condições naturais grandes populações de diazotróficos asso-

ciativos colonizando o interior de raízes e de colmos, e também a superfície

de raízes e folhas, sendo, portanto, beneficiadas pela FBN associativa.

A FBN por bactérias diazotróficas associativas não é tão eficiente

quanto a realizada por bactérias que nodulam leguminosas, mas possui

um papel importante nos ecossistemas, principalmente em longo prazo.

Estudos com diversas bactérias diazotróficas associadas à cana-de-açúcar,

milho, sorgo e arroz têm demonstrado um acréscimo entre 20 a 30 % na

aquisição de nitrogênio, devido à FBN.

Além da capacidade de fixar nitrogênio, as bactérias diazotróficas as-

sociativas podem promover o crescimento vegetal por outros mecanismos.

Essas podem sintetizar fitormônios, como auxinas, giberelinas e citocini-

nas, que auxiliam o desenvolvimento vegetal. Dentro das auxinas, o ácido

3-indol-acético é o mais estudado; essa substância afeta a morfologia das

raízes, aumentando o número e o comprimento de pelos radiculares, ele-

vando consequentemente a área de entrada de nutrientes. A citocinina é

Figura 18.5.AzospirillumbrasilenseBr11001t  meio gna (esquerda) e meio Batata (direita).
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um hormônio que está diretamente relacionado ao crescimento e à divisão

celular. Já as giberelinas atuam na floração, promovem a germinação e de-

senvolvimento dos frutos.

Também foi verificado que os diazotróficos associativos podem sin-

tetizar compostos de baixa massa molecular denominados sideróforos,

que atuam na quelatização de íons de ferro. Os sideróforos também atuam

inibindo o crescimento de alguns fungos fitopatogênicos, competindo por

ferro, sendo esse elemento limitante. Mas outros mecanismos podem estar

envolvidos na inibição do crescimento fungico por diazotróficos associati-

vos (Figura 18.6A).

A maioria do fósforo aplicado como fertilizante acaba se tornando

indisponível para as plantas, pois é rapidamente imobilizado por íons de

ferro e alumínio em solos ácidos e por íons de cálcio em solos alcalinos.

As bactérias diazotróficas associativas também podem atuar auxiliando a

planta na absorção de fósforo pela solubilização de fosfatos inorgânicos.

Essa solubilização tem sido atribuída à liberação de diversos ácidos orgâni-

cos e podem, entre outros, auxiliar as plantas na disponibilidade de fósforo,

sendo também é atribuída a exopolissacarídeos (Figura 18.6B).

Capítulo 18 c Bactérias associativas fixadoras de nitrogênio

Figura 18.6. a – ação antifúngica  ufla0227 (Burkholderia contaminans) inibiu o fungo
Fusariumoxysporum f. sp.Phaseoli em meio “batata”. os demais da placa ufla 04 239
 B. fungorum (esquerda) e 04213  B. fungorum (direita) não inibiram o fungo Fusarium
oxysporum. B – estirpes solubilizadores de fosfato Burkolderia fungorumufla04133,
04134 e 04211 em meio gl modificado.

a B

Miolo Ecossistema Solo.indd 349 6/14/13 4:33 PM



350 O EcOssistEma sOlO

Assim, o potencial de uso dos diazotróficos associativos vai além da

FBN, podendo contribuir para o desenvolvimento vegetal por meio de me-

canismos diversos e, por isso, elas deverão ser mais bem exploradas, prin-

cipalmente em ambientes agrícolas, com a finalidade de reduzir a depen-

dência de insumos.
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naturais por quase dois bilhões de anos, e produtos da tecnologia moderna, usados de forma 
sustentável e inteligente. 

A ignorância abissal de nossas sociedades sobre a verdadeira natureza dos solos e seus pro-
cessos biológicos é o maior obstáculo para esse novo progresso. Nesse contexto, o livro editado 
por Moreira, Cares, Zanetti & Stürmer é um elemento imprescindível para tomarmos o cami-
nho até a consciência e alcançarmos uma visão multifuncional do uso dos solos. 

Escrito pelos principais especialistas do Brasil, vários deles com projeção internacional, 
o livro relata de maneira simples, mas abrangente, a diversidade e a incrivelmente inventiva 
atividade dos organismos do solo. Formas de vida surpreendentes juntam-se e colaboram na 
parte subterrânea dos ecossistemas (ou seja: o solo!) em interações extremamente organizadas 
e sofi sticadas.

Patrick Lavelle
Professor de Ecologia do Solo

Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
Membro da Academia de Ciências da França
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 “Todos os dias os animais nos prestam diversos 
serviços de graça. Deveríamos ser gratos a eles”

São Francisco de Assis
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