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Microbiomas de solos e plantas 

 No solo 

 107-109 células/g de solo 

 10.000 a 30.000 espécies/g 

 Nas plantas 

 103 a 109 células/g  

 Bactérias 

 Fungos 

 Arquéias 

 Vírus 

 Nematóides 

 Insetos 

 Minhocas 

 Etc... 



Diversidade do microbioma de solos e plantas 



Exemplos de uso da biodiversidade microbiana 



O Microbioma humano  

- Novas funções microbianas no hospedeiro 

- Efeito da atividade conjunta de grupos distintos 
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Seleção das plantas sobre a microbiota 
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Seleção das plantas sobre a microbiota 

 Seleção das plantas por organismos benéficos 

 Rizosfera 

 Endófitos 

 Dependência da biodiversidade 



Efeito da agricultura sobre a biodiversidade do solo 

 Alteração na regra básica do sistema solo – HETEROGENEIDADE! 

 Diminuição na diversidade taxonômica e metabólica do solo - 

grupos e/ou funções 

 Importância das práticas conservacionistas – promotoras de 

diversificação ambiental 

 

 

 

 



Estudos sobre biodiversidade vs agricultura 

- Diminuição da beta-diversidade (heterogeneidade natural do 

sistema) 

Rodrigues et al. 2013 – PNAS 

Amostras floresta 

Amostras 
 pastagem 

Área de floresta Área de pastagem 



O que estamos estudando? 



O que estamos estudando? 

 Análise zoom-out da microbiologia em solos de cana-de-açúcar 

 Biogeografia 

 Ocorrência de grupos microbianos diferenciados em regiões 

 Importância dos tratos culturais sobre a comunidade microbiana 

 

 Análise zoom-in da microbiologia em solos de cana-de-açúcar 

 Interações entre planta e microrganismos na rizosfera 

 Sistemas de resposta de bactérias às plantas 

 

 Importância da biodiversidade do solo para serviços ecossistêmicos  

 Biodiversidade vs micorrização de plantas 



Formas de estudo das comunidades microbianas 

- Métodos independentes de cultivo 

- Permitem acesso a diversidade microbiana de forma mais acurada 

- A grande maioria (>99%) dos organismos do solo não são cultivados 



ESTUDO 1 - Biogeografia 



Biogeografia 



Similaridades das comunidades 



Similaridade vs distância 



ESTUDO 2 - Rizosfera 



Detecção dos organismos ativos na rizosfera 

- Marcação via fornecimento de 13CO2 às plantas (350 e 700 ppm) 

- Amostragem após 2, 4 e 8 dias 

13CO2 12CO2 



Detecção dos organismos ativos na rizosfera 

Bactérias Fungos 



ESTUDO 3 -  Importância da 

biodiversidade do solo 



Micorriza vs biodiversidade 

- Efeito marcante da diminuição da diversidade do solo sobre a micorrização 

- Importância da biologia do solo para interações essenciais às plantas 



Mensagens principais 

 A inovação tecnológica é um processo inerente ao 

desenvolvimento da agricultura; 

 Alguns recursos já presentes nas áreas de cultivo têm potencial 

de dar um maior suporte ao desenvolvimento das plantas; 

 O microbioma dos solos e associados às plantas podem ser 

melhor explorados neste contexto; 

 A diversidade biológica contida nestes microbiomas é grande, 

e está sendo descrita de forma acelerada; 

 Novas tecnologias são passíveis de serem desenvolvidas com 

base na atividade conjunta de componentes destes microbiomas. 
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