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RESUMO 

 

O aumento da demanda por recursos naturais e alimentos cria uma pressão para se 

produzir cada vez mais, em espaços físicos e de tempo menores. A consequência dessa 

exploração desenfreada é a degradação dos ecossistemas naturais. Tendo em vista a 

importância dos microrganismos como indicadores de qualidade do solo, esse trabalho 

teve como objetivo estudar, utilizando a técnica de Hibridização In Situ Fluorescente 

(FISH), a estrutura da comunidade do filo Proteobacteria no solo de quatro fazendas do 

município de Guararapes – SP, com diferentes níveis de degradação, em diferentes 

profundidades, e em condições de seca e chuva.  Os resultados das análises se 

mostraram sensíveis à variação espacial, evidenciando que a escala das análises 

influencia na existência de variações estatísticas significativas. A classe das 

alfaproteobactérias se mostrou como potencial indicador de degradação de solos, visto 

que foi a classe que mais variou entre as pastagens. Além disso, a pastagem levemente 

degradada (PLD) apresentou maiores densidades de proteobactérias do que a pastagem 

considerada como não degradada (PND), sendo a densidade de células de 

proteobactérias igual a        
  
e           c  s g-  no período de seca e 

         e           c  s g-  no período chuvoso, para PLD e PND, respectivamente. 

 

 

Palavras-chave: Pastagem; Alfaproteobactéria; Áreas Degradadas; FISH. 
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INTRODUÇÃO 

 

As ações antrópicas causam modificações no meio ambiente, e com o solo não é 

diferente. O aumento da população mundial, estimada em 8,5 bilhões em 2020 (ONU, 

2017), incrementa também a demanda e a exploração dos recursos naturais. A produção 

agrícola deve ser suficiente pra suprir a necessidade por alimento, como consequência 

tem-se que criar áreas de cultivo cada vez mais produtivas. Fato este que gera grande 

pressão sobre o meio ambiente, tanto pelo estresse do solo e o esgotamento de sua 

capacidade de produção, quanto pelo aumento da supressão vegetal para a criação de 

novas áreas para lavouras ou pastagens. 

A degradação do solo já é uma preocupação, tendo como consequência para esse 

ecossistema a perda de fertilidade, erosão superficial, poluição e contaminação dos 

corpos hídricos. Sendo assim, torna-se cada vez mais relevante o estudo de práticas 

mais sustentáveis e do desenvolvimento de indicadores de qualidade do solo. 

A cobertura presente no solo influencia os efeitos e a intensidade dos processos 

erosivos, principalmente os ocasionados pelas chuvas que, ao atingir solos desnudos ou 

com altos níveis de degradação, pode carrear a camada mais superficial do solo (COGO, 

2003), ocasionando perda de matéria orgânica e biomassa ativa.   

Além disso, devido à diminuição da matéria orgânica e às diferentes condições 

ambientais apresentadas ao longo dos primeiros centímetros do solo, as estruturas das 

comunidades de microrganismos variam consideravelmente em profundidade (FIERER, 

2003).  Sendo assim, é importante que os estudos de comunidades de microrganismos 

no solo considerem as variações e particularidades dos diferentes regimes 

pluviométricos e profundidades do solo da região de estudo. 

Microrganismos do solo são de extrema importância para garantir sua fertilidade e a 

ciclagem de nutrientes. Sendo assim, informações quantitativas e qualitativas sobre 

esses organismos são úteis como indicadores da qualidade do solo (DE ARAÚJO, 

2007), pois estes parecem estar intimamente relacionados ao nível de degradação dos 

ecossistemas.  
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Tratando sobre a diversidade de procariontes, estima-se que a densidade de células em 

uma amostra de DNA do solo de uma pastagem é da ordem de         
  

 células/cm³, 

valor superior ao estimado para um solo de floresta que foi da ordem de         
 
 

células/cm³ de solo (TORSVIK, 2002). Estes resultados exemplificam o quão 

abundantes são as comunidades microbianas em ecossistemas de pastagens, e indicam 

que a melhor compreensão da estrutura dessas comunidades pode ser muito útil no 

desenvolvimento de melhores técnicas de manejo do solo. 

Dentre os grupos de bactérias mais abundantes no solo destaca-se o filo Proteobacteria 

(JANSSEN, 2006), também sendo este um dos maiores filos do domínio Bacteria. O 

filo proteobactéria engloba organismos diversos e que possuem grande importância nos 

ciclos do carbono, nitrogênio e enxofre (KERSTERS, 2006). Como exemplo, uma 

comparação entre amostras de solo do Brasil, Canadá, e dos estados da Flórida e 

Illinois, nos Estados Unidos, mostraram que a abundância relativa do filo proteobactéria 

é a mais significativa para todos os locais estudados (ROESCH, 2007).  

O funcionamento de qualquer ecossistema tem relação direta de como sua comunidade 

está estruturada espacial e temporalmente. Não apenas a composição específica parece 

influenciar o funcionamento de solos. Além do número de espécies presentes (riqueza 

de espécies), o número de indivíduos de cada espécie (uniformidade) também deve ser 

considerado, ambos componentes da biodiversidade. Por outro lado, o registro da 

presença de espécies raras, espécies com poucos indivíduos, ou dominantes podem não 

ser conclusivo na definição do papel dos microrganismos no solo por causa de espécies 

redundantes (Nannipieri et al., 2017).  

Em 1968 os resultados encontrados por Jesen indicavam que apenas de 1,5 a 10% 

microrganismos do solo formam colônias. Estes valores não modificaram 

significativamente nos últimos anos. Vários fatores podem explicar estas proporções 

como limitação por carbono orgânico, dormência, adaptações espaciais como adesão e 

quimiotaxia, interações metabólicas (Overnann et al., 2017). A maioria das bactérias do 

so o possuem diâmetros menores que   5 μm e encontram-se aderidas às partículas, 

sendo este um dos fatores que dificultam isolamento e impedem seu crescimento em 

meios de cultivo (BAKKEN, 1987). 

Desde modo, com desenvolvimento da tecnologia e o advento das técnicas de biologia 

molecular, as análises qualitativas e quantitativas desses microrganismos vêm sendo 
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viabilizadas. As vantagens dessas técnicas estão relacionadas a um maior potencial de 

identificação, níveis mais específicos de classificação taxonômica podem ser obtidos, e 

quantificação de microrganismos, sem que seja necessária a etapa de cultivo. Podemos 

citar, por exemplo, as técnicas de hibridização in situ, reação em cadeia da polimerase 

(PCR), e metagenômica.  

Como qualquer técnica, as utilizadas nos estudos de microrganismos têm suas 

vantagens e desvantagens, e devem ser escolhidas de acordo com o objetivo de cada 

pesquisa. As técnicas baseadas nos cultivos de microrganismos são importantes no 

estudo de, por exemplo, expressão de genes de interesse, taxas de respiração 

microbiana, taxas de metabolismo de nutrientes, e a viabilidade desses indivíduos. 

Hartman (2013), pesquisando sobre limitação diferencial de nutrientes da biomassa 

microbiana do solo e quocientes metabólicos, mensurou, dentre outros parâmetros, a 

respiração por unidade de biomassa microbiana, e observou que o crescimento da 

biomassa é limitado pela disponibilidade de nitrogênio e fósforo, principais 

constituintes das proteínas e dos ribossomos, o que só foi possível através da incubação 

dos microrganismos. 

Cenciane et al. (2006), pesquisando sobre a densidade microbiana em solos de floresta, 

pastagem e capoeira na Amazônia, e fazendo uso das técnicas de PCR e Eletroforese em 

Gel de Gradiente Desnaturante (DGGE), comprovaram que as mudanças de cobertura 

do solo afetam não só a estrutura das comunidades microbianas como também sua 

biomassa e propriedades químicas do solo. 

A partir do emprego dos métodos moleculares, várias questões sobre a composição 

microbiana, diversidade e funcionalidade dessas comunidades vêm sendo elucidadas, 

deixando claro que o número de indivíduos presentes em amostras de solo era 

subestimado. 

A técnica de Hibridização in situ Fluorescente utiliza sondas fluorescentes ligadas à 

oligonucleotídeos complementares ao RNA ribossomal das bactérias. Ela permite a 

identificação filogenética em diferentes níveis hierárquicos, até mesmo espécies, sem a 

necessidade do cultivo, possibilitando visualização da célula, identificação e contagem 

direta das bactérias marcadas. 
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Figura 1: Desenho esquemático resumindo a técnica de FISH 

 

Fonte: Amann e Fuchs, 2008. Disponível em https://www.nature.com/articles/nrmicro1888. 

Acesso em novembro de 2017. 

 

Este trabalho está inserido dentro de um macro projeto intitulado “MAPASTORE – 

Sustentabilidade e recuperação de pastagens: aspectos técnicos, ambientais e 

econômicos, com transferência de tecnologia e tomada de decisão”  em uma parceria 

com a Embrapa Monitoramento por Satélites, sediada na cidade de Campinas – SP. O 

objetivo principal do macro projeto é mapear e identificar os níveis de degradação 

ambiental de pastagens, tendo como área de estudo propriedades rurais no município de 

Guararapes – SP, (https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/mapastore/index.html). 

Especificamente, neste trabalho, avaliamos a estrutura de comunidade de 

proteobactérias, em diferentes camadas do solo de pastagens de quatro fazendas com 

diferentes níveis de degradação em regimes pluviométricos de seca, e chuva. A 

densidade das bactérias pertencentes as classes alfa-, beta-, gama- e 

epsilonproteobactérias foram quantificadas para comparação entre fazendas (escala 

regional) e dentro de cada fazenda em diferentes pontos de coleta em três profundidades 

(escala local). O desenvolvimento desse trabalho teve como base as seguintes perguntas 

a serem respondidas: 
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- Há diferença no número de proteobactérias de diferentes classes entre as pastagens 

com diferentes níveis de degradação? E entre período de seca e de chuva? 

- Há diferença no número de proteobactérias entre as profundidades amostradas para 

cada uma das pastagens? E para cada profundidade entre as pastagens? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A área de estudo está localizada no município de Guararapes – SP, e abrange uma área 

de aproximadamente 11 mil hectares de propriedades rurais, com posição geográfica 

definida entre os meridianos 5 º 5’5 ”W e 5 º  ’  ”W e para e os   º 5’5 ”S 

e  º  ’ 5”S, com altitude média de 398 metros, (EMBRAPA, 2012). O clima de 

Guararapes, segundo a classificação climática de Köpen, é do tipo Aw (verão quente e 

úmido e inverno ameno e seco). Os solos predominantes são Latossolo Vermelho-

Amarelo e Argissolo. Entre as atividades econômicas exercidas no município, a 

agropecuária é a principal, (EMBRAPA, 2012). 

 

Figura 2: Localização da área de estudo no município de Guararapes – SP. 
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Fonte: Rodrigues, 2012. 

 

Os níveis de degradação das pastagens na região foram determinados no trabalho de 

Andrade et al. (2010). Os referidos autores utilizaram uma imagem LANDSAT 5 TM, 

do dia 02/02/2010 e estipularam os níveis de degradação por meio da análise a cobertura 

vegetal da pastagem, tendo como base para esta análise o cálculo do NDVI (Índice de 

Vegetação da Diferença Normalizada). Foram estabelecidos quatro níveis de 

degradação de acordo com os resultados encontrados para a Cobertura Vegetal da 

Pastagem (CVP), foram eles: (1) Pastagem Não Degradada – CVP > 60%; (2) Pastagem 

Levemente Degradada – 50% < CVP < 60%; (3) Pastagem Moderadamente Degradada 

– 40% < CVP < 50%; e (4) Pastagens Fortemente Degradadas – CVP < 40%.  

 

Figura 3: Detalhe da área de estudo no município de Guararapes – SP. 

 

Embrapa Monitoramento por Satélites, 2012. 
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As fazendas amostradas foram selecionadas para representarem os diversos níveis de 

degradação que são encontrados em campo. A identificação e as características de cada 

uma delas podem ser observadas nos Quadro 1, a seguir: 

 

 

 

 

Quadro 1: Identificação, nível de degradação e classificação das fazendas amostradas 

Identificação Fazenda 
Nível de degradação 

(CVP) 
Classificação 

1 Ferrante >60% Pastagens Fortemente 

Degradadas (PFD) 

2 Rio Preto Entre 50 e 60% Pastagem Moderadamente 

Degradada (PMD) 

3 Terra Boa Entre 40 e 50% Pastagem Levemente 

Degradada (PLD) 

4 Santa Filomena <40% Pastagem Não Degradada 

(PND)  

 

Amostragem e análise microbiológica 

 

Amostras de solo foram coletadas nas quatro fazendas com diferentes níveis de 

degradação da pastagem, em condições de seca (agosto de 2011) e chuva (novembro 

2011). Em cada fazenda foram amostrados aleatoriamente cinco pontos, em cada um 

dos pontos foram coletadas três amostras em diferentes profundidades, sendo elas 5, 10 

e 15 cm. Após a coleta, as amostras foram fixadas com a adição de formol 

(concentração final de 4%) e conservadas por 24 horas na geladeira. 

Primeiramente, as amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 15000 rpm, para 

retirada do formol.  De cada uma das amostras de solo foram pesadas 0,5 g de solo. 

Cada alíquota pesada foi colocada em um tubo falcon, adicionando-se 10 mL de água 

ultrapura e 1 mL de TWEEN 0,0001%. As amostras foram deixadas em repouso por 60 

min. Posteriormente as amostras foram sonicadas (Vibra Cell 16 VCX 130PB, 

Sonics&Materials®) com amplitude de 110.7 m por 60s (três vezes) (Epstein, 1995). 

Após a sonicação, as amostras foram centrifugadas a 500 g por 5 minutos e o 

sobrenadante retirado. Esta etapa foi repetida mais duas vezes com adição de 5 mL de 
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água ultrapura a cada ciclo de centrifugação. As três frações de sobrenadante foram 

colocadas em um mesmo frasco, novamente centrifugadas, e só então foi filtrada 

alíquota de 100 µL em filtros brancos de policarbonato poro 0,2 m e mantidos 

refrigerados a 4°C até a realização do processo de hibridização.  

Em seguida as amostras passaram por tratamento pelo protocolo do LEBIOMM para 

FISH adaptado de Cottrell & Kirchman, (2000), e foram coradas com DAPI. 

Posteriormente, as amostras foram avaliadas por microscopia de epifluorescência 

(Microscópio BX60, Olympus). O número de indivíduos (células) foram contados em 

10 campos de cada amostra, ao final, descontou-se os valores encontrados no controle 

negativo. Sondas de oligonucleotídeos foram utilizadas para identificar e quantificar 

bactérias das classes alphaproteobacteria, betaproteobacteria, gammaproteobacteria e 

epsilonproteobacteria. Para todas as sondas supracitadas, a solução de hibridização 

utilizada continha 30% de formamida e a solução de lavagem 112 mM de NaCl. As 

características das sondas utilizadas são apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Sondas utilizadas 

 

 

As análises estatísticas foram realizadas em duas etapas. Primeiramente, aplicou-se o 

teste estatístico ANOVA Two Way, procedendo-se com a análise de normalidade 

(Shapiro-Wilk) e do teste de igualdade de variâncias (Brown-Wilk), através do software 

SigmaPlot 12.5, versão para teste, utilizando como fatores os parâmetros macros 

Fazenda e Profundidade. As quatro fazendas foram consideradas, representando os 

quatro níveis de degradação, além disso, foram consideradas também cada uma das três 

profundidades de amostragem, sendo elas superfície, meio e fundo, e a densidade de 

células bacterianas     c  s      das quatro classes bacterianas avaliadas, alfa, beta, 

Classe Sonda Sequência 5’- 3’ Referência

Negativo NON TAG TGA CGC CGT CGA Manz et al. (1992)

Alphaproteobacteria ALF968 GGT AAG GTT CTG CGC GTT Manz et al. (1992)

Betaproteobacteria BET42a GCC TTC CCA CTT CGT TT Manz et al. (1992)

Gammaproteobacteria GAM42a GCC TTC CCA CAT CGT TT Manz et al. (1992)

Epsilonproteobacteria EPSY549 CAG TGA TTC CGA GTA ACG Manz et al. (1992)



9 
 

gama e epsilonproteobactéria. Todos esses dados foram analisados para as condições de 

seca e chuva, para cada um dos cinco pontos amostrados em cada fazenda.  

Posteriormente, integrou-se os valores de densidade de células bacterianas em 

profundidade, para cada um dos cinco pontos amostrados em cada fazenda. Sendo 

assim, estas análises tiveram como base 5 dados para cada fazenda e para cada estação, 

totalizando 20 dados para cada classe de proteobactérias.  

 

RESULTADOS 

 

Comparação Geral entre Fazendas 

 

Na comparação entre as fazendas, representando os níveis de degradação das pastagens, 

a única análise que apresentou diferença estatística significativa foi a da classe das 

betaproteobactérias entre a fazenda com pastagem fortemente degradada (PFD) e a 

fazenda com pastagem levemente degradada (PLD),em condições de chuva. 

Integrando-se os dados em profundidade, fazendo com que houvesse apenas uma 

amostra representativa para cada ponto amostrado, como resultado das análises 

estatísticas, observou-se que para a classe alfaproteobactéria, o regime de pluviosidade 

estudado não apresentou diferença estatística significativa. Já para o fator Fazenda, 

representando os níveis de degradação das pastagens, as amostras apresentaram 

diferenças estatísticas significativas entre a PLD e a PMD, e entre as fazendas PLD e 

PFD. Como apresentado na Figura 4 a seguir. 

 

Figura 4 – Densidade (10
8
 céls g

-1
) de alfaproteobactérias, com dados de profundidade 

integrados, para as pastagens fortemente degradada (PFD), moderadamente degradada 

(PMD), levemente degrada (PLD), e não degradada (PND), em condições de seca e 

chuva. 
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As análises para as betaproteobactérias mostraram que o nível de degradação das 

pastagens não é estatisticamente significativo. Porém, houve diferenças estatísticas 

significativas entre as condições de seca e chuva, apresentando maiores densidade de 

betaproteobactérias no período de seca, como pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Densidade (10
8
 céls g

-1
) de betaproteobactérias, com dados de profundidade 

integrados, para as pastagens fortemente degradada (PFD), moderadamente degradada 

(PMD), levemente degrada (PLD), e não degradada (PND), em condições de seca e 

chuva. 

 

 

Para as epsilonproteobactérias, não houve diferenças estatísticas significativas para 

nenhum dos fatores analisados, e nem para a correlação entre eles. Pode-se observar os 

dados de densidade dessa classe na Figura 6. 
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Figura 6 – Densidade (10
8
 céls g

-1
) de epsilonproteobactérias, com dados de 

profundidade integrados, para as pastagens fortemente degradada (PFD), 

moderadamente degradada (PMD), levemente degrada (PLD), e não degradada (PND), 

em condições de seca e chuva. 

 

 

Por fim, as gamaproteobactérias foram as que mais apresentaram diferenças estatísticas 

significativas. Para a PFD, os valores de densidade de células em condições de seca 

foram significativamente maiores que em condições de chuva. Já para a PLD, os valores 

de densidade de células foram significativamente maiores em condições de chuva. A 

classe das gamaproteobactérias também apresentou diferenças estatísticas significativas 

para a condição de chuva entre a PFD, a PLD e a PND, levemente e não degrada, 

respectivamente, tendo a PFD apresentado os menores valores de densidade de células 

nos dois casos, como mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Densidade (10
8
 céls g

-1
) de gamaproteobactérias, com dados de profundidade 

integrados, para as pastagens fortemente degradada (PFD), moderadamente degradada 

(PMD), levemente degrada (PLD), e não degradada (PND), em condições de seca e 

chuva. 



12 
 

 

 

Comparando as classes de proteobactérias estudadas em termos proporcionais, as 

epsilonproteobactérias foram as que apresentaram maiores representatividades, e as 

betaproteobactérias foram as que apresentaram menores valores proporcionais. Na 

Figura 7 é a apresentada a proporção de cada uma das classes de proteobactérias 

estudadas, para cada regime de pluviosidade, para cada uma das fazendas analisadas. 

 

Figura 7: Proporção das classes de alfa, beta, gama e epsilonproteobactérias, de acordo 

com as pastagens fortemente degradada (PFD), moderadamente degradada (PMD), 

levemente degradada (PLD), e pastagem não degradada (PND), em condições de seca e 

chuva

 

 

Um resumo das análises estatísticas que apresentaram variações significativas para os 

dados integrados em profundidade é apresentado no Quadro 4, a seguir, indicando quais 

os fatores variaram para cada uma das classes. 
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Quadro 4: Síntese geral dos dados com as profundidades integradas que apresentaram 

diferenças estatísticas significativas. 

Fatores Comparações: ALFA BETA EPSY GAMA 

FAZENDA 
3 x 2 x    

3 x 1 x    

Chuva 
3 x 1    x 

4 x 1    x 

ESTAÇÃO S x C  x   

Fazenda 1 S x C    x 

Fazenda 3 C x S    x 

 

Em análise geral sobre a densidade de proteobactérias nas pastagens estudadas, tendo 

integrado as amostras de profundidade e somadas as densidades das classes para cada 

uma das fazendas, a pastagem levemente degradada (PLD), foi a que apresentou maior 

densidade de células de proteobactérias para ambos os regimes pluviométricos. As 

máximas de variações encontradas em condições de seca e chuva ocorram entre a PFD e 

a PLD, em que a PLD apresentou        
 
c  s g- , a mais que a PFD em condições de 

seca, e        
 
c  s g-  em condições de chuva, como se observa na Figura 8, a seguir. 

 

Figura 8: Densidade (10
8
 céls g

-1
) de proteobactérias por nível de degradação e regime 

pluviométrico 

 

 

 

Comparação Estratificada 
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Para as análises de comparação entre as superfícies de cada fazenda, amostra referente 

aos 5 cm iniciais do perfil do solo, as epsilonproteobactérias apresentaram diferenças 

estatísticas significativas em condições de chuva entre a PFD, fortemente degradada, e a 

PMD, moderadamente degradada, com densidade médias de 

        
 
 e    5   

 
 c  s g- , respectivamente. Ainda para esta classe, houve também 

variação significativa na comparação entre a PLD, levemente degradada, e a PMD, em 

condições de seca, com densidades bacterianas médias de        
 
e  5      

 
 c  s g- , 

e em condições de chuva com densidades médias de        
 
e    5   

 
 c  s g- . As 

epsilonproteobactérias também apresentaram diferença estatística significativa entre a 

PMD e a PND, não degradada, em condições de seca e chuva, sendo as densidades 

médias para as condições de seca iguais a  5      
 
e        

 
 c  s g- , e para as 

condições de chuva    5    e    5      c  s g- , respectivamente. Observam-se as 

informações acima relacionadas na Figura 4. 

As gamaproteobactérias também apresentaram variações estatísticas significativas entre 

as superfícies das fazendas, em condições de chuva, entre a PND e a PMD, que 

apresentaram, respectivamente, as seguintes densidades,   5    
 
e        

 
 c  s g- . 

Observa-se que para os dados de superfície, a classe gammaproteobacteria e a PMD 

foram as que mais sofreram diferenças estatísticas significativas, Figura 4. 

 

Figura 4 – Densidades (10
8
 céls g

-1
) médias na superfície (0-5 cm), para todas as 

pastagens, em condições de seca e chuva. Barras representam desvio padrão. 
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Na comparação entre as fazendas para a profundidade Meio, 5 e 10 cm no perfil do solo, 

houve diferença estatística significativa para as alfaproteobactérias na PFD, tanto em 

relação à PLD quanto à PND, ambas para o período de seca. A pastagem fortemente 

degradada apresentou uma densidade média de células bacterianas de        
 
c  s g- , 

bastante inferior às densidades médias de        
 
 e    5   

 
c  s g- , apresentadas 

pelas PLD e PND, respectivamente. Ainda para a profundidade meio, as 

gamaproteobactérias também variaram significativamente em uma comparação entre a 

PLD e a PFD, em condições de chuva, apresentando as seguintes densidades respectivas 

        
 
 e        

 
c  s g- . Por fim, para as epsilonproteobactérias, houve diferença 

estatística significativa entre a PND e a PMD, 5      
 
 e         

 
c  s g- , em 

condições de chuva. Os dados referentes a profundidade meio, são apresentados na 

Figura 5, a seguir. 

 

Figura 5 – Densidades (10
8
 céls g

-1
) médias na profundidade meio (5-10 cm), para todas 

as pastagens, em condições de seca e chuva. Barras representam desvio padrão. 

 

 

Já para a profundidade de 10 e 15 cm no perfil do solo, houve diferença estatística 

significativa para as alfaproteobactérias, em condições de seca, entre a PLD e todas as 

outras pastagens, estas apresentando uma densidade média de células inferior ao da 

pastagem levemente degradada que foi na ordem de          c  s g- . Na Figura 6 são 

apresentados os valores médios de densidade de células nessa profundidade. 
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Figura 6 - Densidades (10
8
 céls g

-1
) médias na profundidade fundo (10-15 cm), para 

todas as pastagens, em condições de seca e chuva. Barras representam desvio padrão. 

 

 

Considerando todos os resultados estatísticos apresentados, a PLD e a PND foram as 

pastagens que apresentaram as maiores densidade de células bacterianas e a PFD, 

fortemente degradada, e a PMD, as menores, isso para as análises que apresentaram 

diferenças estatísticas significativas. 

Comparando as profundidades, independente dos níveis de degradação das pastagens, 

houve diferença estatística significativa para as betaproteobactérias, tanto em condições 

de seca como chuva, entre a superfície e as amostras do meio e do fundo no perfil do 

solo. Tendo a superfície apresentado uma menor densidade de células bacterianas nos 

dois casos. 

Ainda para a variável Profundidade, houve diferença estatística significativa para a 

classe das epsilonproteobactérias, em condições de seca, entre as profundidades meio e 

fundo, sendo a maior densidade de células apresentada na profundidade meio. A 

correlação entre as variáveis Fazenda e Profundidade mostraram diferenças estatísticas 

significativas para a PMD, PLD e PND, ou seja, a PFD não apresentou variações 

estatísticas significativas de densidade de células quando as amostras de cada 

profundidade foram comparadas. 

Para as epsilonproteobactérias, houve diferença estatística significativa entre a 

superfície e o fundo e o meio e o fundo para a PMD, moderadamente degradada, em 

condições de chuva. As amostras do fundo foram as que apresentaram menores 

densidades de bactérias,        
 
c  s g- , quando comparadas com o meio e a 

superfície do perfil do solo.  Ainda para esta classe, diferenças significativas foram 
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encontradas entre o meio e a superfície da PLD, levemente degradada, em condições de 

seca. 

Já para as gamaproteobactérias, em condições de chuva, diferenças estatísticas 

significativas foram encontradas entre as profundidades meio e superfície, para a PMD, 

   5 e        
 
c  s g- , e entre o meio e fundo, e meio e superfície, para a PLD, 

      e 5      
 
c  s g-  e       e        

 
c  s g- , respectivamente. 

As alfaproteobactérias mostraram diferenças estatísticas significativas quando 

comparadas as profundidades fundo e superfície, e meio e superfície para a PLD, em 

condições de seca. Além disso, essa classe também apresentou variações significativas 

entre o meio e a superfície das amostras na PND, não degradada. 

Por fim, as betaproteobactérias, em condições de seca, apresentaram variações 

estatísticas significativas entre as profundidades meio e superfície para a PLD, tendo a 

superfície apresentado a menor densidade de células         c  s g- . 

Os resultados dos testes mostram que o grupo com maior diferença estatística 

significativa foi o de alfaproteobactérias, no período de seca, que apresentou oito 

comparações com diferença estatística significante, contrastando com a amostra da 

referida classe no período de chuva, que não apresentou nenhuma interação com 

diferença estatística significante.  

Seguindo com os resultados das análises, a classe que menos apresentou comparações 

com diferença estatística significante foi a das betaproteobactérias, com duas 

comparações no período de seca e três no período de chuva. As classes gama e 

epsilonproteobacteria apresentaram seis e cinco comparações no período de chuva, e 

três e uma comparações com diferenças estatísticas significantes no período de seca, 

respectivamente. 

Os resultados das análises estatísticas são apresentados no Quadro 3, onde foram 

ilustrados todos os parâmetros que apresentaram diferenças estatísticas significativas na 

análise macro. 
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Quadro 3: Síntese geral dos dados que apresentaram diferenças estatísticas significativas. 

Fatores: Comparações: ALFA S BETA S  EPSY S GAMA S ALFA C BETA C  EPSY C GAMA C Nº de Obs: 

FAZENDA 3 x 1          x    1 

Superfície entre 

Fazendas  

1 x 2             x   1 

2 x 3     x           1 

2 x 4     x         1 

3 x 2       x  1 

4 x 2       x x 2 

Meio entre 

Fazendas 

3 x 1 x             x 2 

2 x 4             x   1 

4 x 1 x               1 

Fundo entre 

Fazendas 

3 x 1 x               1 

3 x 2 x               1 

3 x 4 x               1 

PROFUNDIDADE 

Fundo x Superfície   x       x     2 

Meio x Superfície   x       x     2 

Meio x Fundo       x         1 

Profundidade na 

Fazenda 2 

Fundo x Superfície             x   1 

Meio x Superfície             x x 2 

Profundidade na 

Fazenda 3 

Meio x Fundo               x 1 

Fundo x Superfície x               1 

Meio x Superfície x   x         x 3 

Profundidade na 

Fazenda 4 
Meio x Superfície x               1 

 Nº de Obs: 8 2 3 1 0 3 6 5 28 
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DISCUSSÃO 

 

Comparação Geral entre Fazendas 

 

Pesquisando sobre a distribuição espacial de bactérias e a relação dessa distribuição com 

o arranjo estrutural dos agregados do solo, Nunanet al. (2003), concluíram que há 

relação espacial entre as comunidades microbianas em microescala, sendo estas as 

relevantes para o desenvolvimento desses microrganismos.  

Considerando a análise somente no nível das fazendas, existe uma única variação 

estatística significativa, entre a pastagem levemente degradada (PLD) e a pastagem 

fortemente degradada (PFD) indicando a possível influência da escala espacial nas 

análises mais gerais. Devido à complexidade da matriz solo, pequenas variações 

espaciais nas amostragens podem gerar grandes variações na estrutura da comunidade 

microbiana. Sendo assim, análises macro, em que não se considera as especificidades de 

cada dado, apresentam grandes variações no número de indivíduos e, portanto, grandes 

desvios, fazendo com que as análises estatísticas não apresentem variações 

significativas. 

Quando se integra os valores de densidades de células bacterianas ao longo do perfil 

amostrado, os resultados indicam que as epsilonproteobactérias, estatisticamente, não 

são influenciadas pelos fatores estudados, nível de degradação e condições de seca e 

chuva, enquanto as betaproteobactérias são influenciadas apenas pelo regime 

pluviométrico. 

Elshahed et al. (2008), trabalhando com amostras de solo de pradaria do estado de 

Oklahoma (Estados Unidos) através da técnica de amplificação do gene 16S por PCR, 

encontrou, como classe com maior abundância relativa, as alfaproteobactérias, seguidas 

das delta, beta e epsilonproteobactérias, tendo esta última não apresentado abundância 

relativa representativa (0%).  

Tringe et al. (2005), trabalhando com solos de fazendas do estado do Minnesota 

(Estados Unidos), e Janssen (2006), que revisou 21 trabalhos em diferentes solos, 
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avaliaram a comunidade bacteriana através de bibliotecas de clones, encontraram as 

maiores abundâncias relativas também para a classe das alfaproteobactérias, e com 

abundâncias pouco significativas para as epsilonproteobactérias. 

Analisando a comunidade de proteobactérias com a técnica de pirosequenciamento para 

amostras de solos do Brasil, estado da Florida (Estados Unidos), estado de Illinois 

(Estados Unidos), e Canadá, Roeschet al. (2007), encontrou maiores abundâncias 

relativas para a classe das betaproteobactérias, em todas regiões analisadas, seguidas 

pelas deltaproteobactérias no Brasil e no Canadá, pelas gamaproteobactérias na Florida, 

e pelas alfaproteobactérias em Illinois. 

Neste estudo, quando integramos os dados em profundidade, a classe que apresentou 

maior abundância relativa para a maioria das correlações realizadas, entre as classes de 

proteobactérias analisadas, foi a de epsilonproteobactérias, chegando a uma 

porcentagem relativa de 47,5% para a PFD em condições de chuva. 

Quando se comparou somente os dados de densidade do filo proteobacteria para cada 

uma das fazendas, o contrário do que se esperava, a fazenda que apresentou uma maior 

densidade média de células bacterianas foi a de Terra Boa, classificada como Pastagem 

Levemente Degradada, e não a Santa Filomena, classificada como Pastagem Não 

Degradada. Esse fato evidencia a complexidade desse tipo de ecossistema, e que apesar 

do grau de degradação ser um fator chave na diversidade de microrganismos em um 

meio, este não age sozinho, sendo influenciado por inúmeras outras variáveis. 

 

Comparação Estratificada 

 

Sheik (2011), estudando os efeitos do aquecimento e da seca nas comunidades 

microbianas de pastagens, constatou que as mudanças de temperatura e regime 

pluviométrico, que podem estar relacionadas com as mudanças climáticas do planeta, 

exercem grande influência na diversidade de no crescimento bacteriano. 

A diversidade bacteriana em um ambiente de mangue sem perturbação antrópica, foi 

estudada por Dias et al. (2010) através de análises moleculares do solo pela técnica de 

DGGE. Os autores coletaram amostras ao longo da faixa de transição entre o mar e o 

continente, em duas profundidades e considerando a variação sazonal, coletando 
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amostras no verão e no inverno. Os resultados mostraram que a variação sazonal foi 

significante para as alfaproteobactérias e as betaproteobactérias, enquanto que a variável 

profundidade também determinou a densidade das alfaproteobactérias. 

Quando se compara as variações estatísticas significativas entre as profundidades das 

pastagens, é válido destacar que as alfaproteobactérias foram as que mais apresentaram 

variações. Sendo estas variações somente em condições de seca, evidenciando que o 

regime de pluviosidade exerce grande influência sobre a densidade dessa classe ao 

longo do perfil amostrado. 

Considerando a análise somente no nível das profundidades, a variação estatística mais 

significativa ocorreu para o grupo das betaproteobactérias que teve sua densidade de 

células na superfície inferior às densidades nas profundidades meio e fundo. O que 

indica que a presença deste grupo sobre grande influência do local amostrado no perfil 

do solo, e que esta variação independe do regime de chuvas e do nível de degradação. 

Com relação às diferenças estatísticas significativas encontradas para os níveis de 

profundidade para cada fazenda, a pastagem fortemente degradada (PFD), não 

apresentou nenhuma variação significante. Pode-se inferir que a densidade de células de 

qualquer das classes, não variou em profundidade; resultado este possivelmente 

associado ao alto nível de degradação dessa pastagem. 

Para a PLD, as análises mostram novamente a tendência de variação das 

alfaproteobactérias ao longo do perfil do solo, em condições de seca. Isso reafirma a 

suposição de que o regime pluviométrico influencia a disposição dessa classe.   

Utilizando a técnica de PCR, Borneman et al. (1997), estudou a diversidade microbiana 

de solos no oeste da Amazônia. Como um dos resultados, observou-se variação entre a 

comunidade microbiana das amostras de solos de floresta e pastagem, e associou-se essa 

variação ao desmatamento. Reforçando a importância dos microrganismos do solo 

como indicadores de degradação. 

Considerando somente o fator Fazenda, a classe das alfaproteobactérias foi a única a 

apresentar resultados que indicam variação de densidade de células bacterianas de 

acordo com o nível de degradação das pastagens, mostrando que significativamente 

valores superiores foram encontrados na fazenda PLD, quando comparados à PFD e a 

PMD, sendo estas duas últimas forte e moderadamente degradadas, respectivamente. O 
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que indica que essa classe pode ser útil como indicador ambiental de degradação de 

pastagens. 

Já os resultados das análises das gamaproteobactérias, indicaram que esta classe não 

sofre influência significativa do parâmetro profundidade, mas sim grande influência do 

regime pluviométrico e certo nível de sensibilidade à degradação, visto que a PFD, 

apresentou menores densidades, estatisticamente significativas, quando comparada a 

PLD e a PND no regime chuvoso. 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 Os resultados das análises se mostraram sensíveis a variação espacial, 

evidenciando que o nível de amostragem, macro ou micro, influencia na 

existência ou não de variações estatísticas significativas. 

 A classe das alfaproteobactérias se mostrou um potencial indicador ambiental de 

solos, visto que variou significativamente para os diferentes níveis de 

degradação das pastagens e em profundidade no perfil do solo. 

 Diferente do que se esperava a pastagem levemente degradada (PLD), 

apresentou maiores densidades de proteobactérias do que a pastagem 

considerada como não degradada (PND), indicando que existe alguma 

especificidade intrínseca desta fazenda. Sendo assim, é indicado que uma análise 

mais detalhada seja feita para verificar a existência de tais características.  



23 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. ANDRADE, Ricardo Guimarães et al. Classificação preliminar de pastagens 

degradadas em microbacias da região de Guararapes-SP. In: Embrapa Monitoramento 

por Satélite-Artigo em anais de congresso (ALICE). In: SEMANA DE MEIO 

AMBIENTE, 6., 2010. Viçosa, MG. Anais... Viçosa, MG: CBCN, 2010. 

2. BAKKEN, Lars R.; OLSEN, Rolf A. The relationship between cell size and 

viability of soil bacteria. Microbial Ecology, v. 13, n. 2, p. 103-114, 1987. 

3. BORNEMAN, James; TRIPLETT, Eric W. Molecular microbial diversity in 

soils from eastern Amazonia: evidence for unusual microorganisms and microbial 

population shifts associated with deforestation. Applied and environmental 

microbiology, v. 63, n. 7, p. 2647-2653, 1997. 

4. CENCIANI, Karina et al. Bacteria diversity and microbial biomass in forest, 

pasture and fallowsoils in the south western Amazon basin. Revista Brasileira de 

Ciência do Solo, v. 33, n. 4, p. 907-916, 2009. 

5. COGO, Neroli Pedro; LEVIEN, Renato; SCHWARZ, Ricardo Altair. Perdas de 

solo e água por erosão hídrica influenciadas por métodos de preparo, classes de declive 

e níveis de fertilidade do solo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 27, n. 4, 2003. 

6. COTTRELL  M T  & KIRCHMAN  D L         “Community Composition of 

Marine Bacterioplankton Determined by 16S rRNA Gene Clone Libraries and 

F uorescence InSitu Hybridization”  App ied and Environmenta Microbio ogy  v      

pp. 5116-5122. 

7. DE ARAÚJO, Ademir Sérgio Ferreira; MONTEIRO, Regina Teresa Rosim. 

Indicadores biológicos de qualidade do solo. Bioscience Journal, v. 23, n. 3, 2007. 

8. DIAS, Armando CF et al. The bacterial diversity in a Brazilian non-disturbed 

mangrove sediment. Antonie van Leeuwenhoek, v. 98, n. 4, p. 541-551, 2010. 

9. EMBRAPA, 2012. Monitoramento por Satélite. Campinas – SP. Mapastore: 

Sustentabilidade e recuperação de pastagens: aspectos técnicos, ambientais e 

econômicos com transferência de tecnologia e tomada de decisão. Área de Estudo. 



24 
 

Acesso em abril de 2017. Disponível em: 

<https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/mapastore/conteudo/area_estudo.html>. 

10. EPSTEIN, Slava S.; ROSSEL, Jeffrey. Enumeration of sandy sediment bacteria: 

search for optimal protocol. Marine ecology progress series. Oldendorf, v. 117, n. 1, p. 

289-298, 1995. 

11. ELSHAHED, Mostafa S. et al. Novelty and uniqueness patterns of rare members 

of the soil biosphere. Applied and Environmental Microbiology, v. 74, n. 17, p. 5422-

5428, 2008. 

12. FIERER, Noah; SCHIMEL, Joshua P.; HOLDEN, Patricia A. Variations in 

microbial community composition through two soil depth profiles. Soil Biology and 

Biochemistry, v. 35, n. 1, p. 167-176, 2003. 

13. HARTMAN, Wyatt H.; RICHARDSON, Curtis J. Differentialnutrient limitation 

of soil microbial biomass and metabolic quotients (qCO2): is there a biological 

stoichiometry of soil microbes?. PloSone, v. 8, n. 3, p. e57127, 2013. 

14. JANSSEN, Peter H. Identifying the dominant soil bacterial taxa in libraries of 

16S rRNA and 16S rRNA genes. Applied and environmental microbiology, v. 72, n. 3, 

p. 1719-1728, 2006. 

15. JENSEN, V. A. G. N. The plate count technique. The ecology of soil bacteria. 

Liverpool University Press, Liverpool, United Kingdom, p. 158-170, 1968. 

16. KERSTERS, Karel et al. Introduction to the Proteobacteria. In: The prokaryotes. 

Springer New York, 2006. p. 3-37. 

17. MANZ, Werner et al. Phylogenetic oligodeoxynucleotide probes for the major 

subclasses of proteobacteria: problems and solutions. Systematic and applied 

microbiology, v. 15, n. 4, p. 593-600, 1992. 

18. NUNAN, Naoise et al. Spatial distribution of bacterial communities and their 

relationships with the micro-architecture of soil. FEMS Microbiology Ecology, v. 44, n. 

2, p. 203-215, 2003. 



25 
 

19. ONU, Organização das Nações Unidas. World Population Prospects: The 2017 

Revision. Acesso em 29 de novembro de 2017. Disponível em: 

<https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf>. 

20. OVERMANN, Jörg; ABT, Birte; SIKORSKI, Johannes. Presence and Future of 

Culturing Bacteria. Annual Review of Microbiology, v. 71, n. 1, 2017. 

21. RODRIGUES, CAG et al. Uso e cobertura das terras em área rural de 

Guararapes, SP: 1972, 1990 e 2009. Embrapa Monitoramento por Satélite-Boletim de 

Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E), 2012. 

22. ROESCH, Luiz FW et al. Pyrosequencing enumerates and contrasts soil 

microbial diversity. The ISME journal, v. 1, n. 4, p. 283-290, 2007. 

23. SHEIK, Cody S. et al. Effect of warming and drought on grassland microbial 

communities. The ISME journal, v. 5, n. 10, p. 1692-1700, 2011. 

24. TORSVIK, Vigdis; ØVREÅS, Lise; THINGSTAD, Tron Frede. Prokaryotic 

diversity--magnitude, dynamics, and controlling factors. Science, v. 296, n. 5570, p. 

1064-1066, 2002. 

25. TOWNSEND, Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L. Fundamentos 

em ecologia. Artmed Editora, 2009. 

26. TRINGE, Susannah Green et al. Comparative metagenomics of microbial 

communities. Science, v. 308, n. 5721, p. 554-557, 2005. 

 

 


