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RESUMO  

A composição da comunidade bacteriana do solo como fator determinante na 
micorrização de cana-de-açúcar por Glomus clarum 

 
      A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do sistema agrícola brasileiro, e 
apresenta-se atualmente em plena expansão. Porém o uso do solo e a 
implementação de diferentes tecnologias de manejo têm originado alterações no 
equilíbrio ambiental, onde importantes interações microbianas ocorrem de forma 
essencial para o desenvolvimento vegetal. Dentre a vasta diversidade de 
microrganismos do solo, destacam-se os fungos micorrízicos, organismos 
intimamente associados as raízes das plantas, auxiliando a mesma, dentre outras 
formas, na obtenção de água e nutrientes. Estes fungos, no entanto, interagem 
também com outros organismos do solo, como por exemplo, com a comunidade 
bacteriana presente neste ambiente. Desta forma, o presente trabalho buscou 
estudar a dinâmica de interação entre cana-de-açúcar e o fungo micorrízico 
arbuscular (FMA) G.clarum em solos com diferentes composições da comunidade 
bacteriana. A metodologia utilizada foi a ‘diluição para extinção’, onde diluições 
seriadas (10-1; 10-3; 10-6 e 10-9) de um solo natural foram usadas para inocular o solo 
estéril. Sobre esta base, foi monitorada pelo período de 60 dias, a colonização da 
planta pelo FMA e a estruturação das comunidades bacterianas. Como resultado, foi 
observada uma maior colonização das raízes de cana-de-açúcar para os 
tratamentos inoculada com menores diluições da comunidade original (solo natural e 
diluições 10-1 e 10-3), sendo da mesma forma observada uma distinção entre as 
comunidades bacterianas destes tratamentos para os demais. Estabelecendo 
correlações entre os grupos microbianos e as taxas de colonização micorrízica, foi 
possível nomear, com base no sequenciamento massivo da região V6 do gene 
ribossomal 16S DNAr, a alteração conjunta da micorrização com mudanças nos 
grupos de Actinobacteria,Bacteriodetes,Firmicutes,Proteobacteria,Verrucomicrobiae 
Acidobacteria. Concluindo, este trabalho demonstra a dependência que um processo 
importante, como a micorrização, possui da comunidade bacteriana do solo, e indica 
que em áreas degradadas, com menores níveis de diversidade bacteriana, tal 
processo pode ocorrer com menor eficiência. 

Palavras-chave: Diluição para extinção; Fungomicorrízico; 16S DNAr; T-RFLP; NGS 
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ABSTRACT 

 
The bacterial community composition of soil as a factor in mycorrhizal 

sugarcane by Glomus clarum 

      Sugarcane is an important Brazilian agricultural system crop and presents 
currently booming. Nevertheless, land use, and implementation of different 
management technologies have originated changes in environmental balance, where 
important microbial interactions occur as essential for plant development. Among the 
wide diversity of soil microorganisms, the mycorrhizal fungi is highilighted as 
organisms closely associated with plant roots, helping plants, in any way, to obtain 
water and nutrients. These fungi however, also interact with other soil organisms, 
such as for example, bacterial community in these environments. Thus, the present 
work aimed to study the dynamics of interaction between sugarcane and 
arbuscularmycorrhizal fungi (AMF) Glomusclarum in soils with different compositions 
of the bacterial community. The methodology used was “dilution to extinction”, where 
serial dilutions (10-1, 10-3, 10-6 and 10-9) of a natural soil were used to inoculate a 
sterile soil. On this basis, were monitored along a period of 60 days, plant 
colonization by AMF, and structure of bacterial communities. As a result, we 
observed a higher colonization of roots of cane sugar for treatments inoculated with 
lower dilutions of the original community (natural soil and dilutions 10-1 and 10-3), and 
likewise observed a distinction between these bacterial communities treatments to 
others. Establishing correlations between microbial groups with observed rates of 
colonization, it was possible to name, based on the massive sequencing of the region 
V6 ribosomal gene 16S rDNA, the joint amendment of mycorrhiza with changes in 
groups of Actinobacteria; Bacteriodetes; Firmicutes, Proteobacteria; Verrucomicrobia 
and Acidobacteria. In conclusion, this work demonstrates the dependence of an 
important process, as the AMF, has  tosoil bacterial community, and indicates that 
degraded areas, with lower levels of bacterial diversity, such a process can occur 
with lower efficiency. 

Keywords: Dilution to extinction; Mycorrhizal fungi; 16S rDNA; T-RFLP; NGS 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas do Brasil, sendo esta 

produção baseada no alto consumo nacional e internacional, seja do produto bruto 

(biomassa) e/ou de seus principais produtos, o açúcar e o etanol.  

Durante as últimas décadas muitas tecnologias têm sido inseridas no 

processo produtivo da cana-de-açúcar, na busca de atender a alta demanda sem 

depender de forma exclusiva do incremento na área plantada. Todavia, a 

necessidade de aumento de produção imediato, promovida pela alteração dos 

sistemas de produção, como monocultivo, aplicação de pesticidas, fertilização do 

solo e outras práticas de manejo, podem levar a alterações indesejadas no sistema 

solo, por exemplo, interferindo na interação entre as plantas e grupos de organismos 

benéficos do solo. Dessa forma, torna-se tanto quanto importantes, estudos que 

busquem entender como a microbiota do solo responde às práticas de manejo, e 

ainda, como grupos microbianos distintos se relacionam, e auxiliam por fim o 

desenvolvimento vegetal. 

Muitos microrganismos são descritos como benéficos às plantas, auxiliando 

em seu desenvolvimento por indução de resistência contra patógens e outras 

condições adversas, ou auxiliando a mesma na obtenção de nutrientes, como 

nitrogênio e fósforo. Dentre estes organismos, destacam-se os fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA), que são descritos como microrganismos capazes de em 

associação mutualista-simbiótica com a planta, por meio de incremento na superfície 

radicular, atuar na absorção de altas taxas de fósforo do solo, além de aumentar a 

absorção de água e outros nutrientes. No entanto, sabe-se que um organismo como 

este se desenvolvendo no solo, gera novos nichos, ocupados por outros organismos 

que interagem com o FMA. Assim, é relatada a ocorrência da seleção de grupos 

microbianos especializados associados aos FMAs, sugerindo também a 

dependência que tal fungo possui dos demais organismos para seu desenvolvimento 

no solo.  

Dessa forma, este estudo se baseia neste ponto, onde o principal objetivo é 

descrever a alteração no processo de micorrização de cana-de-açúcar pelo fungo G. 

clarum quando a comunidade bacteriana do solo é alterada. Espera-se comisto, 

determinar a dependência de tal interação em relação as bactérias do solo, e gerar 
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bases para outros estudos, que busquem comprovar a ocorrência dos processos 

aqui observados em condições de campo.  
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Cana-de-açúcar e sustentabilidade ambiental 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum sp.) é uma gramínea semi-perene e tem como 

características gerais a formação de folhas alongadas, constituindo o porte ereto, 

com grande capacidade de perfilhamento, e com altura determinada pela limitação 

no suprimento de água, baixas temperaturas ou ao florescimento (FERNANDES, 

1984), sendo que este último é indesejável e reprimido em culturas comerciais 

(DALRI et al., 2002). Em se tratando de um país tropical úmido, semelhante ao seu 

centro de origem, esta cultura se adaptou perfeitamente com as condições edafo-

climáticas brasileiras (CASTRO; KLUGE; PERES, 2005). 

Dentro dessa mesma perspectiva, desde que as primeiras variedades 

chegaram ao Brasil, à cana-de-açúcar tem sido considerada uma das principais 

culturas agrícolas (BEAUCLAIR, 2008), pois dela são derivados produtos que 

operam nas cadeias econômica, social e ambiental, marcando ou dando destaque 

ao potencial produtivo do Brasil (ROSSETO, 2008) 

Avaliando um panorama produtivo da safra canavieira durante o período de 

1990 até os anos 2012/2013, a cana-de-açúcar foi objeto de profundo investimento, 

ora por expansão da área cultivada, ora por melhorias na produtividade (controle de 

pragas e doenças, tratos culturas, controle de plantas daninhas e de novas 

variedades. Segundo dados publicados pela UNICA (União das indústrias de cana-

de-açúcar) (2012), a produção brasileira triplicou em 20 anos, passando de 222 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar produzida em 1990 para cerca de 600 

milhões de toneladas em 2012, e com uma previsão de aumento significativo para a 

safra 2012/2013. Este aumento da produção canavieira está diretamente 

correlacionado com o processo de exportação de seus principais produtos 

derivados, etanol e açúcar, gerando cerca de 2 e 10 bilhões de dólares, 

respectivamente, na safra de 2011/2012.  

Apesar dessa crescente produção, o Brasil ainda não pode ser caracterizado 

como autossuficiente em etanol e açúcar (SATOLO, 2008), pois ainda são 

importados milhões de litros de etanol e toneladas de açúcar todos os anos, 

resultando num descasamento estrutural entre oferta e demanda no mercado do 
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álcool combustível. Isto é conseqüência da influencia de alguns fatores, dentre os 

quais, o preço do açúcar e do álcool no mercado externo. Por um lado ocorre 

excesso de demanda de álcool devido ao elevado preço do petróleo, e por outro 

excesso de oferta com redução dos preços do açúcar. Contudo, para que o mercado 

internacional seja consolidado para a produção do álcool, sua produção deve ser 

realizada em grande escala por diferentes produtores, apenas sob algumas 

circunstâncias o preço de equilíbrio se manterá estável solucionando assim o 

impasse desse mercado agrícola (DIAS et al 2002; SATOLO 2008). 

Dentro deste panorama, o estado de São Paulo possui a maior capacidade 

produtiva, com uma área plantada de aproximadamente 4,4 milhões de hectares 

(51% da área nacional), onde são produzidos 61% do total da produção nacional 

(CONAB 2012). De acordo com revisão feita pela UNICA (2012), a produção de 

açúcar e etanol na região de São Paulo apresenta um elevado crescimento, fato 

este aliado a uma mudança expressiva no processo produtivo, onde foram adotados 

novos métodos e tecnologias, principalmente atrelados ao processo de mecanização 

da produção. 

Um importante ponto a ser considerado dentro deste cenário está relacionado 

a manutenção da alta produtividade nas área de cultivo de cana-de-açúcar. Um 

exemplo disto se dá no uso de herbicidas, onde a mistura dos compostos 

triflosufuram e ametrin mostraram-se eficientes no controle de plantas daninhas 

apenas por um curto período de tempo, além de possuir um efeito cumulativo sobre 

o desenvolvimento das plantas de cana-de-açúcar (Dias et al., 2005). Num estudo 

semelhante ,foi observado que apenas uma variedade de cana-de-açúcar é capaz 

de resistir a aplicação conjunta destes compostos (Ferreira et al 2005). Dessa forma, 

mesmo que estes autores tenham encontrados alguns resultados positivos para 

melhoria do manejo de cana-de-açúcar, estas práticas vantajosas podem ter um 

curto prazo de validade. Este efeito temporal pode estar ligado ao efeito não alvo de 

tais compostos sobre outros compartimentos do sistema. Por exemplo, foi 

determinado que o uso persistente de alguns compostos pode levar a alterações na 

biomassa microbiana do solo, eliminando grupos específicos e importantes nos 

processos de ciclagem de nutrientes (MONQUERO et al., 2012). 

Portanto, estes trabalhos destacam o importante papel da manutenção da 

diversidade microbiana natural, e a redução dos impactos severos ao ambiente, pois 
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estes podem vir a afetar não somente os processos de cultivo da cana-de-açúcar, 

mas também toda a ciclagem de nutrientes, promovida de forma quase exclusiva 

pela microbiota. 

2.2 Diversidade microbiana em solos cultivados com cana-de-açúcar 

Os solos são considerados como sistemas dinâmicos, onde aspectos físicos, 

químicos e biológicos estão em constante interação, dando o suporte básico ao 

desenvolvimento de um agroecossistema (ANDRADE,et al., 1997; ARTURSSON,et 

al., 2005). Dentro deste ambiente, os microrganismos são componentes essenciais, 

atuando na manutenção de ciclos biogeoquímicos, e fornecendo os nutrientes 

responsáveis pelo desenvolvimento vegetal. 

 A microbiota do solo compreende uma das principais fontes de diversidade do 

planeta, representada por seres vivos pertencentes aos três Domínios evolutivos 

Bacteria, Archaea e Eukarya. A abundância de microrganismos nos solos é 

atualmente estimada em aproximadamente 109 células por grama de solo, sendo 

este número distribuído em algo entre 15 e 30 mil diferentes espécies (TORSVIK et 

al., 1990; ROESCH et al., 2007). Num estudo sobre a diversidade de bactérias em 

solos de cana-de-açúcar pode-se observar que a comunidade bacteriana associada 

ao solo adjacente a raiz foi afiliada a onze diferentes filos bacterianos, dentre os 

quais os mais abundantes foram Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes e 

Acidobacteria (DINI-ANDREOTE et al., 2010). 

Contraditoriamente, a vida microbiana dos solos é mais conhecida devido à 

ocorrência de organismos fitopatogênicos em tal nicho. Porém, estes organismos 

são uma minoria dentro do universo composto pela diversidade microbiana. Deduz-

se desta forma, que a grande maioria dos microrganismos do solo possui papel 

neutro ou positivo no desenvolvimento das plantas. Tais efeitos benéficos podem ser 

obtidos por funções diretamente ligadas a esta interação, como a disponibilização de 

nutrientes às plantas (fixadores de nitrogênio, solubilizadores de fosfato, etc.), 

produção de fitormônios, ou por funções diretamente ligadas a tal efeito, como por 

exemplo, a inibição do desenvolvimento de patógenos e pragas (RONNEY et al., 

2009; BRAZ., 2010;  KHOKHAR et al., 2011). 

 Dentro do ambiente solo, algumas regiões são conhecidas por uma mais 

intensa atividade microbiana, como, por exemplo, a região da rizosfera, definida 
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como a porção do solo sob influência dos exsudatos de raiz (Artursson, et al., 

2006).Nesta região são liberados açúcares de baixo peso molecular, aminoácidos, 

ácidos orgânicos, dentre outros produtos do metabolismo da planta, tornando este 

um ambiente propício ao desenvolvimento microbiano, com maior probabilidade de 

ocorrerem associações simbióticas entre plantas e microrganismos (JOHANSSON et 

al., 2004; RONNEY et al., 2009;;). Uma vez que os tipos de exsudatos são 

determinantes na composição da comunidade microbiana da rizosfera, pode-se 

sugerir que plantas diferentes selecionam organismos distintos para viverem em sua 

rizosfera, sendo estes responsáveis por suprir da melhor forma possível seu 

desenvolvimento (MENDES et al., 2011). Dentro deste contexto, Pisa et al., (2011) 

descreveram que associado a rizosfera de cana-de-açúcar sobre diferentes manejo 

de adubação nitrogenada, apresentam comunidades bacterianas rizosféricas 

distintas, sendo os grupos mais responsivos os filos Proteobacteria, Acidobacteria, 

Bacteriodetes, Actinobacteria e Firmicutes. 

 Outro ambiente descrito como uma área de intensa atividade microbiana é 

chamada de micosfera caracterizado não pelo efeito das raízes das plantas, mas 

sim pelo desenvolvimento de hifas fúngicas (VAN ELSAS & BOERSMA et al.,2011). 

Lindermann (1998) descreve a região de intersecção entre rizosfera e micosfera 

como micorrizosfera, onde há a interação entre os exsudatos de raízes, a presença 

de hifas, e a colonização por bactérias selecionadas em tal ambiente. Dentre os 

fungos presentes no solo, destaca-se a micosfera de fungos micorrízicos 

arbusculares, que possuem importante papel no desenvolvimento das plantas.  

Bactérias e fungos no solo, quando formam associações simbióticas com raízes 

de plantas, desenvolvem ações semelhantes através de mecanismo de promoção 

de crescimento vegetal. Por mais que esses mecanismos tenham sido descritos 

separadamente (ROSSETO, 2008; BERBARA et al 2006), sugere-se que na 

verdade ocorre grande efeito sinergístico das distintas interações entre estes três 

grupos (plantas, bactérias e fungos micorrízicos) (JOHANSSON et al 2004; 

ARTHURSSON et al 2006). 

 Apesar da pouca informação sobre os mecanismos de interação bactéria e 

FMAs em associação a plantas, algumas bactérias têm sido caracterizadas por 

afetar diretamente a geminação e a taxa de crescimento de esporos de fungos 

micorrízicos (MOSSE, 1959; DANIELS; TRAPPE, 1980; MAYO et al., 1986; 
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CARPENTER-BOGGs, et al., 1995). Resultados apresentados por Xavier &Germida 

(2003) indicam que as MHB “mycorrhiza helper bacteria” (GARBAYE, 1994) atuam 

na germinação de esporos devido à produção de determinados compostos. Outras 

bactérias podem afetar diretamente a fisiologia das plantas, por exemplo, 

aumentando a permeabilidade da célula facilitando a interação dos fungos 

micorrízicos (VIVAS et al., 2003). Reis et al. (1999), avaliando a ocorrência de 

bactérias diazotróficas e fungos micorrízicos arbusculares em solos cultivados com 

cana-de-açúcar sob diferentes tipos de manejo, observaram  taxas de colonização 

das plantas entre 70% a 96% para Glomus sp., e de 4 a 30% para Gigaspora sp., 

além de observar as hifas associadas com a bactéria diazotrófica Acetobacter 

diazotrophicus, que possivelmente auxiliaria o fungo na obtenção de nitrogênio.  

Em relação às interações entre bactérias e fungos no solo, estudos tem 

mostrado um nível de especificidade entre bactérias e FMAs, de tal forma que essas 

bactérias respondem a estímulos oriundos da presença desses fungos durante a 

colonização das plantas (ANDRADE et al., 1997; ARTURSSON et al., 2005;PIVATO 

et al., 2009). Dessa forma, torna-se bastante atrativa a descrição da comunidade de 

fungos micorrízicosarbusculares em cana-de-açúcar juntamente com a descrição da 

comunidade bacteriana que coloniza os ambientes micosféricos originados desta 

interação. 

2.3 Fungos micorrízicos arbusculares (FMA) 

Os fungos micorrízicos arbusculares são organismos eucarióticos pertencentes 

ao filo Glomeromycota, ordem Glomales, e caracterizados como biotróficos 

obrigatórios por dependerem de um hospedeiro para obter carboidratos, sendo, 

portanto não cultiváveis na ausência da planta (JOHANSSON, et al., 2004). 

Os FMAs são extremamente importantes no sistema solo-planta, uma vez que 

esses fungos encontram-se interagindo intimamente com uma grande diversidade 

de plantas. Os FMAs formam simbiose mutualística, denominada de micorriza 

arbuscular (MA) (DE SOUZA et al.,  2007), a qual é considerada uma das 

associações mais remotas de microrganismos com plantas o que resulta em sua 

ampla ocorrência e diversidade, podendo ocorrer em mais de 80% das 

plantas(SIMITH e READ., 1997),  Segundo Berbara et al., (2006) essa interação é 
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datada de 400 milhões de anos e foi um dos principais motivos da migração das 

plantas para os ambientes terrestres (BONFANTE E GENRE., 2008). 

Nessa simbiose, a planta supre o fungo com energia suficiente para 

crescimento e reprodução via fotossintatos, e o fungo provê a planta com uma gama 

de funções, baseadas principalmente com o aumento da área radicular, auxiliando a 

planta na obtenção de nutrientes e água, e protegendo a mesma contra patógenos e 

pragas (JEFFRIES, et al., 2003; BERBARA, DE SOUZA, e FONSECA, 2006; 

MOREIRA e SIQUEIRA, 2006; DE SOUZA et al., 2007). Esta interação aumenta e 

otimiza a ciclagem de nutrientes no solo, contribuindo assim para aumento dos 

estoques de carbono (RILLIG, et al., 2001) e biomassa microbiana nos solos 

(MASCHNER, et al., 2001), auxiliando na formação e estabilidade de agregados do 

solo pela ação física do micélio e pela ação de uma glicoproteína denominada 

glomalina (WRIGHT e UPADHYAYA, 1996, 1998; RILLIG e MUMMEY, 2006). 

Rilliget al. (2004) descreveram os fungos micorrízicos como importantes organismos 

na redução da emissão de CO2 do solo, pois quando ocorre a exsudação de 

glomalina no solo, esta tende a aumentar a agregação no solo e isto tende a 

proteger a matéria orgânica, tornando mais recalcitrante sua decomposição pela 

comunidade microbiana do solo. 

Dentro dos grupos de fungos micorrízicos arbusculares, o gênero Glomus é 

descrito como um dos mais abundantes em associação com cana-de-açúcar 

(ANDREOLA, 1981). Em um estudo recente Datta, et al., (2012) descreveram a 

diversidade esporos de fungos micorrízicos arbusculares associados a rizosfera de 

41 variedades de cana de açúcar, dando origem ao seguinte ranqueamento: 75,39% 

pertenciam ao gênero Glomus, 8,52% Acaulospora, 8,47% Scutellospora, 5,83% 

Gigasporae 1,69% Sclerocystis. 

2.4 Interação entre as plantas, Glomus spp. e a comunidade microbiana do 

solo 

Apesar das funções importantes relacionadas à simbiose micorrízica 

arbuscular, ainda sabe-se, comparativamente, pouco sobre a interação dos FMA 

com outros microrganismos do solo (HODGE E FITTER, 2010). Na rizosfera, onde 

pode-se encontrar rizobactérias (PGPRs), tem sido estudado extensivamente a 

interação tríplice entre as plantas, os FMA e bactérias abundantes do solo 
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(ARTURSSON et al, 2006; FREY-KLETT et al., 2007). Neste contexto, Khotariet al. 

(1990) observaram que plantas de milho (Zea mays L. cv. Tau) inoculadas com 

fungos micorrízicos do gênero Glomus eram menos susceptíveis a intoxicação por 

elevadas concentrações de Mn no solo. Ainda, os autores indicam que essa alta 

resistência está associada à seleção de microrganismos oxidadores de Mn na 

micorrizosfera. Neste mesmo contexto, Andrade,et al., (1997), estudando a 

diversidade de microrganismos associados a rizosfera e micosfera de sorgo 

(Sorghum bicolor L.), sugerem que a colonização das raízes por fungos micorrízicos 

do gênero Glomus altera o perfil de exsudatos das plantas, causando efeitos 

qualitativos na seleção de grupos importantes para o desenvolvimento da planta. 

Veresoglou,et al., (2012) descreveram que a colonização do fungo micorrízico tem 

um efeito característico sobre comunidades microbianas relacionadas a processos 

de ciclagem de nutrientes, como por exemplo o nitrogênio. Outros trabalhos atuam 

na mesma temática, indicando as diferentes alterações causadas pela presença de 

tal interação (JOHANSSEN et al., 1992; OLSSON e JOHNSON., 2005; HOOKER et 

al., 2007; RILLIG e MUMMEY., 2006). Portanto, existem grupos microbianos que 

são modulados pelo FMA, desenvolvendo interações de competição ou mutualismo 

de acordo com a disponibilidade de nutrientes e exsudatos radiculares (NUCCIO et 

al., 2013). 

Todavia, a maior parte dos trabalhos descrevendo a associação entre plantas, 

fungos micorrízicos e a comunidade bacteriana tem descrito o papel desses fungos 

micorrízicos sobre a comunidade microbiana. Contudo, não foram encontrados 

trabalhos científicos, os quais pudessem descrever a importância de certos grupos 

bacterianos no processo de aumento de colonização das raízes da planta, sugerindo 

que além dos principais grupos bacterianos que estão associados à dinâmica de 

sinergismo para benefício da planta, que de acordo com a literatura sempre estão 

associados a hifas de fungos micorrízicos, existe uma dinâmica de populações 

bacterianas com respostas positivas e negativas quanto ao aumento da colonização 

de Glomus spp. 

Portanto o presente, trabalho vêm a descrever a intima associação entre a 

planta cana-de-açúcar, o fungo Glomus clarum e a comunidade bacteriana 

associada, demonstrando a importância da manutenção da diversidade dos solos 
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para o eficiente funcionamento do sistema de colonização micorrízica, forte aliado ao 

desenvolvimento vegetal.  
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3 OBJETIVOS E HIPÓTESE 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar a dinâmica de colonização micorrízica do fungo G. clarum em plantas 

de cana-de-açúcar cultivadas em solos com diferentes composições da comunidade 

bacteriana.  

3.1.1 Objetivos específicos 

 Montar microcosmos de solos com diferentes comunidades bacterianas, 

obtidas por meio da aplicação da metodologia ‘diluição para extinção’; 

 Avaliar a colonização do fungo micorrízicoarbuscularG. clarumem plantas de 

cana-de-açúcar cultivadas nestes diferentes solos; 

 Determinar a alteração nas comunidades bacterianas com base em análises 

dependentes de cultivo (T-RFLP e seqüenciamento da região V6 do gene 

ribossomal 16S DNAr); 

 Estabelecer os principais grupos relacionados à variação na colonização das 

plantas pelo FMA. 

3.2 Hipótese 

 O presente trabalho teve como hipótese o fato de que a colonização 

micorrízica do fungo G. clarum em cana-de-açúcar é dependente da composição da 

comunidade bacteriana do solo.  

  



26 
 

 
 

  



27 
 

 
 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Material Vegetal 

Neste trabalho foram utilizadas plantas de cana-de-açúcar pertencentes à 

variedade RB 86-7515. As plantas foram obtidas no campo experimental da 

Fazenda Areião da ESALQ/USP (Lat. 22°41’37.70” Long. 47°38’28.58” elev 552 m). 

Após serem coletadas, as plantas foram cortadas em seções com gemas únicas 

(aproximadamente 5 cm de comprimento), as quais foram submetidas a uma 

esterilização superficial segundo o protocolo sugerido por Kuklinsky, et al., (2004). 

Basicamente, este material foi submetido à lavagem em água corrente, seguida de 

imersão em álcool etílico 70% por 1 min, cloro ativo 2% (v/v) por 3 min, lavagem com 

álcool etílico 70% por 1 min, e três lavagens em água destilada esterilizada. Em 

sequência,os fragmentos de colmo contendo as gemas únicas foram colocados em 

bandejas germinativas e levados para câmara de germinação (UR 65%; Tm=25°C; 

12 hrs luz), onde permaneceram por 30 dias. Concluído esse processo, plântulas 

com altura aproximada de 20 cm foram levadas para casa de vegetação. 

4.2 Montagem e amostragem do experimento 

O experimento foi montado num solo argiloso, cujas características físicas e 

químicas estão descritas na tabela 2. Parte deste solo foi submetida a três 

autolavagens de 120 minutos a 120°C e 1atm de pressão, visando a total 

esterilização destes solo. Na montagem do experimento, amostras do solo foram 

acomodadas em vasos limpos e esterilizados com capacidade total de 1,5 kg de 

solo. 

Os vasos foram então, usados no preparo dos solos com diferentes valores 

de diluições do solo natural. Para tanto, foi feita uma diluição seriada a partir de uma 

amostra não esterilizada do mesmo solo. As diluições de tal suspensão (10-1, 10-3, 

10-6 e 10-9) foram usadas na inoculação do solo esterilizado, seguindo a metodologia 

de ‘diluição para extinção’, já descrita na literatura (WERTZ et al (2006) e VAN 

ELSAS et al 2012). Além dos tratamentos com diferentes diluições, foram também 

usados tratamentos controles, sendo estes compostos pelo solo natural (NS) ou 

apenas pelo solo esterilizado (SS). O preparo dos microcosmos foi então finalizado 

com a adição das plântulas de cana-de-açúcar e a adição das diluições do solo em 
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cada vaso. Após o preparo dos microcosmos com diferentes níveis de diversidade 

microbiana, estes foram mantidos em casa-de-vegetação por 15 dias, após os quais, 

foram adicionados, próximo a raiz, 200 esporos limpos e sadios do fungo micorrízico 

arbuscular (FMA) Glomus clarum, oriundos da coleção de esporos de FMAs do 

laboratório de Microbiologia do solo, Departamento de Ciência do Solo da 

ESALQ/USP.  

Durante o período experimental, a estrutura da comunidade bacteriana foi 

monitorada nos períodos de 0, 5, 15, 30 e 60 dias após a inoculação dos solos. Nas 

amostragens de 30 e 60 dias foram também realizadas coletas destrutivas das 

plantas, usadas para determinação da colonização radicular pelo FMA, abundância 

de esporos em 100g de solo, altura da planta, matéria seca da parte aérea, 

comprimento de raiz e matéria seca da raiz. 

4.3 Análise da física e química do solo 

As análises físicas e químicas do solo foram realizadas no laboratório de 

análises de solos do Departamento de Ciência do Solo da ESALQ/USP. As 

características foram determinados para os solos, natural e esterilizado, utilizados na 

montagem do experimento. Os parâmetros analisados foram: areia total, silte e 

argila; pH em CaCl2, matéria orgânica, fósforo, K, Ca, Mg, H+Al e os cálculos SB, 

CTC e V%. 

4.4 Determinação da abundância de esporos e taxa de colonização de 

Glomusclarumem cana-de-açúcar 

A determinação da quantidade de esporos nas amostras de solo coletadas 

aos 30 e 60 dias foi realizada de acordo com uma metodologia de extração de 

esporos do solo descrita por Gerdemann & Nicolson (1963). Resumidamente, 100g 

de solo foram submetidas a uma quebra física dos agregados do solo (liquidificador), 

e posteriormente submetidas a duas peneiras de espessura diferentes (71 mm e 

53mm). O material retido na peneira de 53 mm foi adicionado a 20% do volume de 

sacarose 70% (p/v), homogeneizado e centrifugado por 5 minutos a 13.000 rpm. 

Após isto, o sobrenadante obtido foi submetido a lavagens com água destilada 

esterilizada, dando origem a suspensões contendo os esporos do fungo micorrízico. 
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Tais suspensões foram colocadas em placas caneladas, onde foram realizadas as 

contagens dos esporos de G. clarum. 

A determinação das taxas de colonização de cana-de-açúcar foi realizada por 

meio da coloração e análise das raízes como descrito por Vierheiliget al (1998). 

Neste procedimento aproximadamente 2,0 g de raízes foram imersas em solução de 

hidróxido de potássio (KOH) 10% por 24 h, propiciando a dissolução das moléculas 

mais complexas como lignina, clareando as raízes. Após este período, foi promovida 

a substituição do KOH por H2O2 (10 volumes) durante 10 segundos, e 

posteriormente adicionada solução de trypano azul 5% em lactoglicerol em banho-

maria a 90°C por 1 minuto. 

Após a coloração das raízes, houve uma avaliação quantitativa da 

porcentagem de colonização micorrízica (PCM) através do método de intersecção 

das linhas de grid descrito por Giovanetti e Mosse (1980). Nesta análise, fragmentos 

de raízes de cerca de 1 cm de comprimento foram observados. Em cada amostra, 

um total de 100 intersecções do grid foi avaliado, e a quantidade de observações de 

raízes colonizadas (presença de arbúsculos ou vesículas) foi determinada, dando 

origem ao valor de PCM da amostra. 

4.5 Determinação dos parâmetros de desenvolvimento e crescimento de cana-

de-açúcar 

 Os parâmetros avaliados referentes ao desenvolvimento vegetal foram, o 

comprimento da raiz, a matéria seca da raiz. 

 Na determinação do comprimento da raiz, as medidas foram feitas com 

auxílio de uma fita métrica desde a inserção no colmo germinativo até o ponto mais 

profundo, respectivamente. Para determinação da quantidade de matéria seca, a 

raiz foram separadas e acondicionadas em sacos de papel. Estes materiais foram 

então acondicionados em estufa de circulação ar forçada a uma temperatura de 65° 

C, e sua massa foi monitorada até atingir valores constantes. 

4.6 Análise da comunidade bacteriana 

As comunidades de bactérias presentes nos solos dos diferentes tratamentos 

foram avaliadas ao longo do experimento, em todos os tratamentos, por meio de 

métodos independentes de cultivo. Foi determinada a estrutura da comunidade 
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bacteriana dos microcosmos através da técnica de (Polimorfismo do comprimento 

dos fragmentos da região terminal) T-RFLP e sequenciamento em larga escala da 

região V6 do gene ribossomal 16S DNAr. 

4.6.1 Extração do DNA total do solo 

Para extração do DNA total do solo, foram realizadas amostragens de 400mg 

de solo referente a cada repetição. Estas amostras foram então submetidas à 

extração do DNA por meio do kit PowerSoil DNA Isolation kit (MoBio, Carlsbad, 

EUA) seguindo as instruções do fabricante.  

Seguidamente, a eficiência da extração foi avaliada por meio de eletroforese 

em gel de agarose a 1,0% em tampão TAE (400 mM Tris, 20 mM ácido acético 

glacial, 1mM EDTA), onde foram aplicados 5µl do DNA extraído junto a 3µl de um 

tampão de corrida Loading buffer 6x (Azul de bromofenol 0,05% (p/v); Sacarose 40% 

(p/v); EDTA 0,1M (pH 8,0);  SDS 0,025% (p/v). Apos a eletroforese, o gel foi corado 

em solução de brometo de etídeo e visualizado em luz ultravioleta (DNrBio-imaging 

Systems Minibis pro 16mm). Em média, as extrações resultaram numa quantidade 

de 50g de DNA por microlitro (total da extração de 100μL). 

4.6.2 Caracterização da comunidade bacteriana do solo por T-RFLP 

Na técnica de T-RFLP, o DNA total extraído do solo foi submetido à 

amplificação com os primers específicos para a região da subunidade menor do 

gene 16S DNAr (8fm e 926R), especificamente usado para acessar o grupo das 

bactérias (Tabela 1). 

As condições da PCR (Polimerase Chain Reaction) para amplificação do 

fragmento do gene 16S DNAr foram realizadas segundo Schütte et al (2009), em 

reações contendo 1 μl da suspensão de DNA (aprox. 50g), 3,0mM de MgCl2, 

0,2mM de cada dNTP (adenina, citosina, timina e guanina), 0,20 pmol dos primers 

(8fm e 926R) PCR buffer 1X e 2,5 unidades de Taq DNA polimerase, sendo o 

volume completado com água ultra-pura autoclavada, num total de 50 μl. As 

condições de amplificação foram: 95°C por 4 minutos; 30 ciclos de 95°C por 30 

segundos; 57°C por 30 segundos; 72°C por 45 segundos; e uma extensão final a 

72°C por 10 minutos.  
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Ao final da etapa de amplificação, as amostras foram purificadas em placa de 

96 poços (MicroAmp, AppliedBiosystems), adicionando-se as reações 200µl de 

isopropanol 100%, seguido de incubação por 2 horas a temperatura de -20°C. Em 

seguida, foi realizada a centrifugação a 4.500 rpm por 90 minutos, descarte de 

sobrenadante, spin com a placa invertida, adição de 250 µl de etanol absoluto, 

centrifugação à 4.500 rpm por 1hora e 30 minutos, spin com a placa invertida, 

descarte de sobrenadante e secagem das placas à 45°C por 15 minutos. O produto 

purificado foi então ressuspendido em 50μL de água esterilizada e quantificado em 

gel de agarose 1,5%. 
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Tabela 1 – Primers usados nas reações de amplificação dos fragmentos do gene 16S rDNA, 

(T-RFLP; IonTorrent). 

Primer Região-Alvo Sequência Técnica Referência 

8fm Bacteria AGAGTTTGATCMTGGCTCAG T-RFLP Schütte, et al., (2009) 

926R Bacteria CCGTCAATTCCTTTRAGTTT T-RFLP Schütte, et al., (2009) 

A-967F Bacteria CAACGCGAAGAACCTTACC IonTorrent Sogin, et al., (2006) 

B-1046R Bacteria CGACAGCCATGCANCACCT IonTorrent Sogin, et al., (2006) 

 

Os produtos de amplificação foram então submetidos a clivagem com 5U da 

endonucleases HhaI, sendo após isto repetido o procedimento de purificação. O 

material precipitado final (após etanol) foi então ressuspendido em formamida HiDi. 

Este material foi então analisado em sequenciador automático ABI Life 3500 

(AppliedBiosystems), utilizando matriz azul e o marcador padrão LIZ 600. 

4.6.3 Análise dos perfis de T-RFLP 

As leituras dos eletroferogramas foram realizadas pelo programa Gene 

Mapper® 4.1, resultando em picos, dos quais foram considerados tamanho, altura e 

área, sendo tais valores ajustados com o padrão GS600LIZ, e diferenciados ao nível 

de 0,5 par de base. Contudo, a extração dos dados do T-RFLP gerou uma matriz de 

87 amostras com conjuntos de quantidade e abundância de fragmentos de restrição 

terminais (TRFs) descrevendo os grupos de bactérias que compunham cada 

amostra de solo. Para caracterizar as variações entre os perfis de grupos 

bacterianos de cada amostra, para os tempos avaliados e os tratamentos, os dados 

da matriz de TRFs, foram transformados em Log (C+1) e submetido a uma análise 

de coordenadas principais (PCoA), objetivando observar a dissimilaridade dos perfis 

bacterianos das amostras (RAMETTE, et al., 2007), segundo o algoritmo de Bray-

Curtis. Primeiramente, foi realizada uma PCoA, para observar a separação dos 

perfis bacterianos de acordo com os tempos avaliados; e posteriormente foram 

realizadas análises de PCoA específicas para cada tempo amostral (0, 5, 15, 30 e 

60 dias), para descrever a dinâmica dos grupos bacterianos de acordo com cada 

tratamento (NS, 10-1, 10-3, 10-6,10-9e SS).  

Associado às análises de componentes principais, foram realizadas análises 

de similaridades (ANOSIM), um teste não paramétrico, para observar diferenças 

significativas entre dois ou mais grupos, obtendo um R estatístico significativo para 
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qualquer medida de distância (CLARKE, 1993). A comparação entre as 

comunidades resultam em valores de R estatístico, onde R=1 indica que existe 

separação entre as estruturas das comunidades analisadas e R=0 não ocorre 

separação dos perfis. Ainda assim, valores de R maiores que 0,75 são interpretados 

como bem separados, valores menores que 0,75 e maiores que 0,5, são 

interpretados como separados, porém com sobreposição entre os perfis e valores de 

R menores que 0,5 como não separados (CLARKE & GORLEY, 2001). Estas 

análises foram utilizadas para identificação mais clara e objetiva da separação das 

estruturas das comunidades observadas nas análises de coordenadas principais 

(KENT,et al., 2007). 

Também, associado às análises atribuídas aos tratamentos experimentais do 

período de 60 dias, foi realizado um teste de dissimilaridade de SIMPER, utilizando o 

software PAST (HAMMER, et al., 2001). Esse teste, é baseado na dissimilaridade 

dos agrupamentos formados na análise de coordenadas principais (PCoA) e nos 

valores de R da análise de similaridade (ANOSIM), de tal forma que o teste revela 

quais os principais TRF’s ou grupos bacterianos que contribuem para a separação 

observada entre os grupos de amostras (CLARKE, 1993). 

A tabela de TRFs gerada foi submetida ao teste de SIMPER, para seleção 

dos picos mais responsivos para separação dos agrupamentos das amostras (NS, 

10-1, 10-3, 10-6 e 10-9 e SS). Posteriormente foi realizado um teste de correlação 

(RDA), utilizando o software CANOCO. Os 22 TRFs com maior contribuição para a 

dissimilaridade dos perfis e os dados de porcentagem de colonização foram 

correlacionados através do teste de Monte Carlo com 499 permutações. Para 

caracterizar a resposta de cada pico com o aumento da colonização, os dados da 

correlação foram plotados num diagrama de curva resposta, desenhado com base 

num modelo de resposta quadrática com distribuição normal (Gaussian). 

4.6.4 Identificação da comunidade bacteriana nos solos por meio de 

sequenciamento da região V6 do gene ribossomal 16S DNAr 

A amplificação da região V6 do gene 16S rRNA de bactérias foi realizada por 

PCR a partir de 23 amostras. Os DNAs extraídos de tais amostras foram submetidos 

à amplificação com os primers 967f e 1046r (SOGIN, et al., 2006) (Tabela 1), 

adicionados dos adaptadores para sequenciamento no equipamento IonTorrent 
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Personal Genome Machine (Life Technologies, EUA). Além disso, o primer 967f 

recebeu marcações distintas (tags de identificação de 5 pares de bases) para cada 

uma das amostras analisadas. 

As condições de amplificação foram determinadas para reações de volume 

final de 50 µl, compostas por 1X Tampão de PCR, 3mM de MgCl2, 200 μM de dNTP, 

0,2 μM de cada primer, 0,02 U/μL de Taq DNA polimerase (Fermentas, São 

Paulo,Brasil). Após amplificação, as amostras foram purificadas com o kit 

ChargeSwitchPCRClean-UP (Invitrogen, Brasil), e posteriormente enviadas para 

seqüenciamento no equipamento IonTorrent (Life Technologies, EUA), realizado 

pela equipe do Laboratório de Microbiologia Ambiental da Embrapa Meio Ambiente 

(Jaguariúna, SP). 

Os dados oriundos do sequenciamento foram analisados utilizando 

inicialmente o programa CLC Genomics Workbench (CLCbio), onde as sequências 

obtidas foram separadas por amostras, de acordo com seus barcodes, seguido da 

retirada de seus adaptadores e respectivos barcodes, restando apenas as 

sequênciascom os seus primers. Em seguida, toda a análise foi feita utilizando o 

programa QIIME (Quantitative Insights Into Microbial Ecology) (CAPOROSO et. al., 

2010). Utilizando-se ocomandopicy_otus.py, as sequencias foram classificadas em 

unidades taxonômicas operacionais (UTOs), a um valor de 97% de similaridade, 

pelo método uclust. O comando seguinte, pick_rep_set.py, teve como objetivo 

separar uma única sequência como representante de cada uma das UTOs 

previamente estabelecidas anteriormente, diminuindo o número de sequências e 

facilitando o processo de alinhamento feito pelo comando align_seqs.py, pela 

metodologia PYNAST. Em seguida, a classificação taxonômica foi feita pelo 

comando assing_taxonomy.py utilizando o método Blast, e o banco de dados do 

GreengeneschamadoCaporosoReferenceOtu’s(http://greengenes.lbl.gov/Download/

Sequence_Data/Fasta_data_files/). Para obter uma tabela dessas OTUs, foi utilizado 

o comando make_otu_table.py. Os gráficos e tabelas de classificações taxonômicas 

foram obtidos utilizando o comando summarize_taxa_through_plots.py. Por último, 

para gerar histogramas que representam as distâncias entre as amostras foi 

utilizado o comando make_distances_histograms.py 

A tabela de UTOs gerada foi submetida ao teste de SIMPER, seleção das 

UTOs mais responsivas para separação dos agrupamentos das amostras (NS, 10-1, 
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(10-3,10-6, 10-9 e SS). Posteriormente foi realizado um teste de correlação (RDA), 

utilizando o software CANOCO. As UTOs com maior contribuição para a 

dissimilaridades dos perfis e os dados de porcentagem de colonização foram 

correlacionados através do teste de Monte Carlo com 499 permutações, tal como, foi 

realizado para o teste com o perfil de TRF’s, também já descrito acima. Para 

caracterizar qual a dinâmica de cada OTU usada, se apresentaram reposta positiva 

ou negativa no sistema de aumento de colonização. Os dados da correlação foram 

plotados num diagrama de curva resposta, descrito num modelo de resposta 

quadrática baseada numa distribuição de Gaussian. Para este teste, foram utilizados 

os programa PAST e CANOCO, semelhante metodologia utilizada para os dados 

oriundos da técnica de T-RFLP. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1Atributos do solo 

Os resultados obtidos com as primeiras análises dos atributos físicos e 

químicos do solo são demonstrados na tabela 1. De forma geral, não se observam 

grandes alterações nos parâmetros avaliados devido ao processo de autoclavagem 

do solo. Dentre os parâmetros determinados, a única alteração que aponta um 

possível efeito de tal procedimento é a relacionada ao pH do solo, com valor de 5,8 

no solo original, e 6,3 no solo após a autoclavagem. Ainda, pode-se sugerir que esta 

variação pequena (0,5 pontos) não apresenta grandes efeitos na estruturação das 

comunidades bacterianas, sendo, portanto os efeitos posteriormente discutidos, 

derivados de outros fatores moduladores de tais organismos. 

 

Tabela 2 -Determinação dos atributos físicos e químicos do solo não estéril (SN) e solo estéril (SA) 

Atributos químicos (Determinações) 

      Solo Natural (SN) Solo Autoclavado (SA) 

Argila  g.kg-1 585 534 

Silte g.kg-1 118 141 

Areia g.kg-1 297 326 

pH     5,8 6,3 

P mg.dm-3 23 25 

K mmolc. Dm-3 3,1 5,3 

Ca mmolc. dm-3 87 89 

MG mmolc. Dm-3 32 31 

H+Al mmolc. Dm-3 16 16 

SB mmolc. Dm-3 121,7 125 

CTC mmolc. Dm-3 141,4 138,1 

V % 138,1 141,4 

Métodos de extração: pH em CaCl2; P, K, Ca, Mg- Resina trocadora de íons; H+Al- 

pH em SMP. 

 

Alguns trabalhos relacionam a variação de alguns atributos químicos do solo 

com a diversidade microbiana associada à micosfera, e mostram valores 

semelhantes aos descritos no presente trabalho como favoráveis a dinâmica de 

fungos micorrízicos a cana-de-açúcar no solo. Kelly et al (2001), utilizando diferentes 
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doses de P no solo, descreveram que quando este elemento ocorre em doses 

baixas no solo, a dinâmica de colonização micorrízica em cana-de-açúcar é 

promovida, principalmente influenciada pela tipo da planta. Neste mesmo contexto, 

Bressan, et al.(2001), estudando a dinâmica de associação de fungos micorrízicos 

inoculados em microcosmos com cana-de-açúcar, observaram que em doses de P 

disponível semelhantes as descritas no presente trabalho, ocorre uma tendência ao 

favorecimento de maior taxa de colonização das raízes da planta por fungos do 

gênero Glomus clarum. Outros trabalhos comentam a associação entre a presença 

do fungo micorrízico e a seleção da comunidade microbiana específica, sendo esta 

interação também influenciada por um conjunto de variáveis, como P no solo, 

genótipo da planta e espécie do fungo (REIS et al 1999). Em relação ao pH, alguns 

estudos demonstram que a baixa variação do pH, 0,5-1,0 unidade, não leva a efeitos 

observáveis na composição da comunidade bacteriana dos solos (ROUSK et al 

2010) Portanto, os resultados das análises observadas neste estudos indicam que 

as condições do solo usado se assemelham as encontradas em outros estudos, 

validando as análises realizadas e sugerindo que todas as variações observadas 

nos microcosmos durante o período experimental foram oriundas de processos 

microbiológicos. 

5.2 Colonização micorrízica, quantidades de esporos e parâmetros de 

desenvolvimento da cana-de-açúcar 

5.2.1 Colonização micorrízica 

Alguns autores observaram que as diferentes espécies de plantas possuem 

diferentes níveis de dependência micotrófica da associação micorrízica (DELAUX et 

al 2013). A cana-de-açúcar apresenta uma menor dependência da micorrização por 

G. clarum do que plantas de milho e a soja (KELLY et al 2001). Em análises de 

plantas em campo, são descritos valores de colonização micorrízica por G. clarum 

que variam entre 20 a 60% (GIOVANNETTI et al 1980; REIS et al 1990;  KELLY et al 

2001), sendo tal variação dependente das condições do manejo da cultura. Em vista 

disso, os dados encontrados na literatura corroboram e validam os dados 

apresentados neste trabalho, onde os valores variaram entre 0 e 27%. 
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Os dados de colonização micorrízica das plantas de cana-de-açúcar foram 

submetidos a uma análise de variância (ANOVA) apresentando (p = 0,015), seguida 

de uma comparação de médias pelo teste de Tukey, o qual apresentou para 

comparação significativa (p < 0,05), de acordo com o consenso, representada por 

letras (Figura 1). Desta forma, as análises permitiram observar, que para o período 

de 30 dias, não ocorreram diferenças entre os tratamentos, ou seja, a variação dos 

dados foi baixa para explicar algum efeito característico dos tratamentos. No 

entanto, após 60 dias pode-se observar que houve um aumento expressivo na 

colonização micorrízica, sendo este aumento diferencialmente observado entre os 

tratamentos. Os resultados da análise variância para o tempo de 60 dias revelaram 

que os tratamentos com maior diversidade microbiana (NS, 10-1 e 10-3) 

apresentaram maior colonização micorrízica do que os tratamentos com a menor 

diversidade microbiana (10-6, 10-9 e SS).  

Os dados apresentados neste trabalho indicam que a ocorrência de um 

aumento da colonização das raízes da cana-de-açúcar em solos com microbiota 

mais ‘preservada’ em relação a natural, sendo tal efeito observado com mais clareza 

nas amostras analisadas 60 dias após a montagem do experimento. Isto pode ser 

devido à necessidade de um período de adaptação ou estabilização da comunidade 

bacteriana (VAN ELSAS  et al 2012). Estes resultados também demonstram que a 

dinâmica de colonização fungo micorrízico-planta é um fator que possui íntima 

relação com a diversidade microbiana do solo. Alguns autores, estudando a 

dinâmica de colonização em plantas micorrizadas e não micorrizadas em campo 

observaram que a micosfera de plantas que apresentaram maior taxa de 

colonização por fungos do gênero Glomus, sempre estavam associados a grupos 

bacterianos específicos, por exemplo, Acetobacter diazotrophicus (REIS et al 2001), 

rizóbios (BURITY et al 1999) Pseudomonas e Arthrobacter (ANDRADE et al 1997). 

Estes grupos bacterianos são comumente caracterizados como microrganismos 

fixadores de nitrogênio (PAULA et al 1990) ou solubilizadores de fosfato (VERMA et 

al 2001), e quando associados a micorrizosfera, tendem a auxiliar o fungo 

micorrízico no aporte de nutrientes para a planta (JOHANSSON et al 2004). Muitos 

autores descrevem esses microrganismos associam-se como bactérias que auxiliam 

a micorriza (MHB), tanto simbioticamente, na qual sempre estão associados ao 
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fungos, ou de vida livre, que auxiliam o fungo micorrízico de forma sinergística 

(GARBAYE, 1994; BIANCIOTTO et al 2004). 

 

 

Figura 1 -Taxa de colonização micorrízica (%) para os dois períodos amostrais 30 e 60 dias.. O eixo 
(X) representa os tratamentos com diferentes cargas microbianas (NS, 10

-1
, 10

-3
,10

-6
, 10

-

9
eSS). O eixo (Y) apresenta os valores das taxas de colonização micorrízica, em médias, 

do fungo micorrízicoG. clarum em raízes de cana-de-açúcar 

5.2.2 Abundância de esporos nos diferentes tratamentos 

A abundância de esporos foi observada nos dois tempos amostrais, em 

porcentagens distintas. No primeiro período amostral (30 dias), foi observada uma 

baixa frequência de esporosem 100g de solo do fungo Glomus clarum: NS (12,33); 

101 (2,33); 103 (1,67); 106 (2,67); SS (1). A análise de variância (ANOVA), 

juntamente com o teste de Tukey (95% de significância), revelou não haver 

diferenças na abundancia de esporos para este período (valores de p > 0,05). No 

entanto, na análise realizada aos 60 dias do experimento, foram observados valores 

distintos estatisticamente para a abundância de esporos, com uma maior 

esporulação, nos microcosmo referente ao tratamento SS (280,7 esporos/ 100g de 

solo, em média) para o período de 60 dias (p < 0,05) (Figura 2). Estes resultados 

indicam que, assim como a colonização, a produção de esporos é uma característica 

queresponde após um período de adaptação do sistema planta-FMA-comunidade 

bacteriana (SMITH E SMITH, 2011). 
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Figura 2 - Abundância de esporos nos solos dos microcosmos nos períodos de 30 e 60 dias.O eixo 
(X) representa os tratamentos com diferentes cargas microbianas (NS, 10

-1
, 10

-3
,10

-6
, 10

-

9
eSS). O eixo (Y) apresenta os valores, de abundancia de esporos, em médias, do fungo 

G. clarum por 100g de solo 

 

Segundo Colozzi-Fillho& Nogueira (2007), a alta esporulação é uma 

mecanismo de perpetuação das espécies de fungos micorrízicos. De acordo com a 

análise das médias apresentados na figura 2, pode-se observar que a maior 

densidade de esporos é descrita no tratamento com menor diversidade microbiana, 

e no tratamento com menor colonização radicular pelo FMA. Isto pode indicar que 

em situações de menor diversidade microbiana, os FMAs respondam de forma 

similar a outras situações de estresse. 

Os mecanismos de interações entre microrganismos têm sido descritos como 

fatores cruciais para o entendimento da dinâmica de ambientes agrícolas 

complexos, com elevadas densidades microbianas e pouca disponibilidade de 

nutrientes, como o solo (VAN ELSAS et al 2006). Alguns autores têm descrito que 

algumas espécies de microrganismos, em razão de se adaptar as condições 

adversas de competição e antagonismos, co-evoluiram desenvolvendo interações 

simbióticas (BIANCIOTTO et al 2004; ARTHURSSON et al 2005), nas quais, a 

ausência de um microrganismo afeta a dinâmica de sobrevivência do outro. Neste 

contexto, os conceitos apresentados corroboram com os dados do presente 
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trabalho, sugerindo a esporulação, como um mecanismo de sobrevivência da 

espécie (BERBARA et al 2006) do fungo micorrízico e mostrando que o efeito do 

procedimento de diluição para extinção, eliminou grupos microbianos fundamentais 

para a dinâmica dos processos de germinação do fungo Glomus clarum. Os dados 

apresentados corroboram com resultados já apresentados na literatura, onde a 

inoculação do fungo micorrízico em associação com alguns grupos microbianos, por 

exemplo, o grupo dos rizóbios, resulta numa baixa taxa de esporulação, e 

consequentemente uma maior colonização (BURITY et al 1999). 

5.2.3 Fatores de desenvolvimento da planta 

Os efeitos da alteração na micorrização foram observados comparando o 

desenvolvimento das plantas submetidas aos diferentes tratamentos. Nesta análise, 

os valores obtidos para o comprimento e matéria seca da raiz de cana-de-açúcar 

variaram de (59 cm a 152,5 cm) e (0,8 g a 7,93 g), respectivamente. Dentro desse 

panorama, pode-se observar mais uma vez que as maiores variações foram 

observadas para a amostragem feita aos 60 dias. Em relação ao efeito dos 

tratamentos, estes seguiram a mesma tendência observada para a colonização das 

plantas pelo FMA, com maiores comprimento e matéria seca de raiz (p = 0,013), nos 

tratamentos onde menores diluições do solo foram inoculadas (NS, 10-1 e 10-3) 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3 -Comprimento da raiz (A) e peso seco da raiz (B) das plantas cultivadas nos diferentes 
tratamentos nos períodos de 30 e 60 dias. O eixo (X) representa os tratamentos com 
diferentes cargas microbianas (NS, 10

-1
, 10

-3
,10

-6
, 10

-9
eSS). O eixo (Y) representa os 

valores de comprimentos (A) e matéria seca (B)da raiz, em média 
 

A cana-de-açúcar é caracterizada como uma cultura muito exigente em água e 

nutrientes, o que faz com que a falta de um destes elementos leve a marcantes 
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limitações em seu desenvolvimento e produção. Portanto, considerando como o 

principal reservatório de água e nutrientes para a planta o solo, temos que o 

desenvolvimento radicular está diretamente relacionado ao potencial de 

desenvolvimento da planta (GRAÇA et al., 2010). Neste contexto, plantas e 

microrganismos desenvolveram interações que auxiliam a planta na absorção destes 

elementos, como as micorrizas (GAMALERO et al., 2004). 

5.3 Análise da estrutura da comunidade microbiana no solo durante o período 

experimental 

Na literatura, trabalhos sobre a dinâmica entre planta-fungos micorrízicos e a 

diversidade microbiana do solo podem ser caracterizados como pontuais, pois 

somente têm abordado a influência de grupos específicos de microrganismos na 

dinâmica da colonização micorrízica em plantas (REIS, et al., 1999; BURITY, et al., 

1997), ou descrevendo apenas a diversidade de microrganismos cultivados no 

desenvolvimento da associação entre FMAs e plantas (ANDRADE, et al., 1997). 

Dentro deste panorama, foram realizadas neste trabalho análises independentes de 

cultivo, com o intuito de observar o efeito da alteração da composição da 

comunidade bacteriana do solo, por meio da metodologia de diluição, sobre o 

desenvolvimento do FMA. Trabalhos relacionados foram desenvolvidos em outros 

sistemas, estudando, por exemplo, a sobrevivência de patógenos humanos em solos 

sob distintos níveis de diversidade microbiana (VAN ELSAS et al 2012), ou 

descrevendo impactos na diversidade do solo influenciando os processos de 

ciclagem de nutrientes (CHAPIN III et al 1997; GRIFFITHS et al 2000).   

Em vista disso, o presente trabalho torna-se pioneiro na descrição dos 

processos de interação entre comunidades microbianas totais (incluindo organismos 

cultiváveis e não cultiváveis), e avaliando a interação entre o desenvolvimento das 

plantas e a taxa de micorrização por G. clarum. Ainda, pode-se extrapolar os dados 

gerados, usando o nível de diversidade do solo como um indicador de 

potencialidade da micorrização de plantas cultivadas neste solo. 

A descrição inicial das comunidades microbianas presentes nos solos dos 

diferentes tratamentos foi feita por meio da técnica de T-RFLP, onde a leitura dos 

eletroferogramas gerou uma matriz de 423 grupos distintos de bactérias (picos), 

caracterizados em sua abundância relativa de acordo com a área dos picos. Os 
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perfis foram gerados em triplicatas, e posteriormente usados para diversas análises 

(ANDREOTE,et al., 2009; RAMMETTE, et al., 2007).  

Inicialmente, tais dados foram plotados numa PCoA, onde a beta-diversidade 

foi o fator primordial usado para promover os agrupamentos observados (Figura 4A). 

Esta análise realizada obteve uma explicação 32,36%, no total da variância contida 

nos perfis, explicando 17,98 e 14,38% nas PCo 1 e 2, respectivamente. 

 

 
Figura 4 -(A) Análise de coordenadas principais (PCoA) dos perfis relativos às comunidades 

bacterianas nos solos oriundos dos diferentes nos diferentes tempos amostrados. A esfera 
vermelha destca as amostras do solo natural. (B) PCoA  referente aos perfis das 
comunidades bacterianas destacando dois grupos (amostras de solo natural em azul, e 
amostras das diluições em vermelho 

 

Analisando os agrupamentos da PCoA foi possível observar um agrupamento 

entre os tratamentos “NS” de todos os tempos amostrais (Figura 4B), demonstrando  

comunidades bacterianas de ambientes naturais que não sofreram alterações 

drásticas durante o período experimental. Controversamente, as amostras dos 

demais tratamentos mostram um ‘caminhamento‘ no gráfico de acordo com período 

amostrado, o que indica que estas estão ao longo do experimento, passando por um 

processo de estruturação, o que leva a esta variação temporal na composição de 

tais comunidades. Esta reestruturação de nichos biológicos deve estar relacionada a 

riqueza de grupos, e não a abundância de células, levando a ocupação dos nichos 

disponíveis por grupos presentes no material usado na inoculação do solo 

(diferentes diluições) (GRIFFITHS et al 2000). Ainda assim, como forma de 

aumentar a confiança neste resultado, a distribuição demonstrada na PCoA foi 
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associada a uma análise de similaridade (ANOSIM) (RAMMETE et al 2007), onde foi 

possível observar que os pontos referentes aos períodos 0; 5 e 15 dias, 

demonstraram valores de R> 0,75 (baixa similaridade), enquanto que os pontos 

referentes aos períodos 30 e 60 dias apresentaram valores de R< 0,25 (alta 

similaridade). Esta maior similaridade das amostras nos períodos de 30 e 60 dias 

pode estar relacionada ao fato de que aos 30 dias a estabilidade das comunidades é 

maior, mas também ser atribuída ao efeito micosférico, promovido pela presença de 

exsudatos das raízes das plantas já presentes nestes períodos.  

A literatura mostra que quando a planta está associada a fungos micorrízicos, 

ocorre uma mudança no perfil de exsudatos liberados no solo, e de certa forma essa 

mudança influencia diferencialmente a estrutura e a composição da comunidade 

microbiana da rizosfera (BAREA et al 1998; ; NUCCIO et al 2013; VERESOGLOU et 

al 2012), sugerindo que a seleção de grupos microbianos é diferente de uma planta 

não micorrizada para uma planta micorrizada (ARTHURSSON et al 2005). 

Tabela 3 - Análise de similaridades entre os perfis bacterianos dos microcosmos em cada 
tempo amostral. Os valores correspondem aos valores de R, onde R> 0,75 
ocorre separação entre as amostras; R> 0,5 ocorre separação, mas com 
sobreposição das amostras; R< 0,25 não há separação entre as amostras 

  Períodos de Amostragem (dias) 

  Tempo_0 Tempo_5 Tempo_15 Tempo_30 Tempo_60 

Tempo_0 0 0,875 0,8417 0,7659 0,7029 

Tempo_5 0,875 0 0,7653 0,9796 0,9908 

Tempo_15 0,8417 0,7653 0 0,6335 0,7726 

Tempo_30 0,7659 0,9796 0,6335 0 0,3915 

Tempo_60 0,7029 0,9908 0,7726 0,3915 0 

 

 

Adicionalmente a análise do todos os pontos, foram também geradas PCoAs 

para cada período amostras (0, 5, 15, 30, 60 dias), onde foi possível observar o 

distanciamento das comunidades bacterianas presentes em cada tratamento.  

A PCoA realizada para as amostras iniciais (tempo 0) explica 52,75% da 

variância dos perfis (Figura 4A), claramente indicando a distribuição dos perfis de 

acordo com os tratamentos, e comprovando a eficiência da metodologia de ‘diluição 

para extinção’ em gerar comunidades variantes a partir de uma comunidade original. 
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Contudo, a separação dos perfis de tais comunidades foi ainda comprovada na 

análise de PCoA com base no dados obtidos com as amostras coletadas aos 5 dias 

de experimento, na qual pode-se também observar uma separação entre os 

tratamentos, com uma leve tendência de agrupamento de alguns tratamentos (10-1, 

10-3) e (10-6,10-9, SS), explicando 50,61% da variância dos dados. Na análise 

realizada aos 15 dias o mesmo foi observado, porém com um agrupamento maior 

entre os tratamentos extremos (10-1 e10-3; 10-6,10-9eSS), indicando um possível 

início da estabilização das comunidades. 

Em trabalhos feitos com o objetivo testar à capacidade de resistência da 

comunidade natural a invasão de um patógeno (WERTZ et al 2006 e VAN ELSAS et 

al, 2012), foi sugerido que para caracterização de um ecossistema natural, deve 

ocorrer inicialmente uma estabilização da comunidade microbiana, para que 

posteriormente as cepas do patógeno possam ser introduzidas. Este princípio, de 

inoculação de um microrganismos exótico foi usado no presente trabalho, sendo o 

período de 15 dias usado com esta finalidade.  

 

 

Figura 5 - Análises de coordenadas principais (PCoA) para os tempos amostrais 0 (A), 5 (B) e 15 (C), 
período antecedente a inoculação dos esporos do fungo micorrízico G. clarum 

 

A análise de coordenadas principais das amostras analisadas aos 30 dias 

(Figura 6A) demonstrou a presença dos mesmos agrupamentos encontrados na 

análise anterior (15 dias): (NS), (10-1, 10-3) e (10-6, 10-9, SS), contudo a análise de 
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ANOSIM (R = 0,6943; p= 0,0001) demonstra que os perfis bacterianos desta 

amostragem são diferentes mas com alguma sobreposição (Tabela 3). Por fim, na 

análise realizada aos 60 dias, a avaliação da comunidade bacteriana mostrou que os 

agrupamentos similares aos observados nas análises anteriores, com uma 

explicação de 40,78% da variância (Figura 6B). 

Esta manutenção dos agrupamentos dá base às inferências realizadas, uma 

vez que se verifica que o efeito causado pela diluição da comunidade inicial persiste 

durante todo o experimento. Pode-se também usar tal informação como base para 

se sugerir que uma vez que a biodiversidade do solo é ‘degradada’, os efeitos 

causados são duradouros, e a recuperação da estrutura da comunidade inicial 

dificilmente é reestabelecida.  

 

 

Figura 6 -Análises de coordenadas principais (PCoA), para os tempos amostrais 30 dias (A), 60 dias 
(B), períodos após a inoculação dos esporos do fungo micorrízicoG.clarum 

 

De forma geral, quando a comparação entre as amostras é realizada em 

escala temporal, por meio de análise de similaridade ANOSIM (Tabela 3), pode-se 

observar que os perfis dos grupos bacterianos do tempo “30” e “60” dias não 

apresentam separação (R= 0,3915), indicando tanto que estas comunidades já são 

mais estáveis durante este período, ou que a presença da micorriza (planta + fungo) 

pode atuar na seleção microbiana, tornando tais comunidades mais similares. 

Porém, com base nas análises realizadas em cada período, temos como mais aceita 

a primeira proposição, onde as comunidades são distintas entre os tratamentos, 

resultando neste caso, em baixos valores na ANOSIM. 

Levando em consideração os dados referentes à dinâmica de 

desenvolvimento da cana-de-açúcar e do fungo micorrízico já apresentados neste 

trabalho (figuras1, e 3), e fazendo uma correlação com a estrutura das comunidades 

bacterianas, observa-se que os mesmos tratamentos que apresentaram diferença 
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significativa na taxa de colonização, comprimento e peso seco da raiz, apresentaram 

também as comunidades bacterianas mais distintas. Isto diretamente leva a 

observação de que o procedimento usado eliminou grupos bacterianos importantes 

para o desenvolvimento do processo de micorrização de cana-de-açúcar por G. 

clarum. Mais detalhadamente, se considerarmos a base da metodologia empregada, 

temos que os grupos excluídos de um tratamento para o outro são aqueles com 

menor frequência relativa no solo. Assim sendo, observa-se aqui, que grupos 

bacterianos de baixa abundância relativa, podem desempenhar funções essenciais a 

processos importantes ao desenvolvimento vegetal, como a promoção da 

micorrização das plantas. Neste contexto, Franklin, et al. (2006) sugerem que dentro 

de um ecossistema natural, não apenas os grupos dominantes desempenham 

papéis cruciais, mas os microrganismos que se apresentam em menor número de 

células podem ser caracterizados como parte da dinâmica de processos de 

interações mutualísticas microrganismos-hospedeiro. Ainda, considerando a 

resiliência do sistema solo, bem como sua redundância funcional, temos que a perda 

de espécies raras altera tanto a ocorrência de processos comuns no solo, como a 

ciclagem de nutrientes, resultando na ocorrência de maiores dificuldades no 

estabelecimento das interações entre plantas e microrganismos (LYONS, et al., 

2001; MATOS, et al., 2005). 

Garbaye, et al., (1994) descrevem que fungos micorrízicos têm seu 

desenvolvimento diretamente relacionados com bactérias do solo, principalmente no 

que se refere ao seu desenvolvimento e germinação Marx, et al (1994) relatam que 

quando o inóculo de fungo micorrízico é colocado em solo já inoculado com 

determinadas bactérias, estes apresentam maior colonização em pinus, quando 

comparados solos sem esta inoculação prévia. Em outro experimento, Garbaye e 

Bowen (1987) mostram que três fungos micorrízicos diferentes selecionam 

diferentemente grupos bacterianos do solo, alterando assim a estrutura de tal 

comunidade. Portanto, sugere-se que existe uma especificidade nas interações 

entre fungos micorrízicos e bactérias. Transpondo tais informações para o presente 

estudo, pode-se indicar que os agrupamentos formados nas PCoAs para o período 

de 30 e 60 dias, sejam formados em partes por bactérias selecionadas por este 

complexo planta-FMA. No entanto, quando consideramos as diluições usadas, 
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alguns destes grupos podem não mais estar presentes nos tratamentos de maior 

diluição (10-6, 10-9 e SS). 

5.4 Diversidade bacteriana nos tratamentos 

Numericamente, a diversidade bacteriana associada aos solos dos diferentes 

tratamentos foi estimada pelo índice de Shannon (H’) com base nas abundâncias 

relativas das áreas dos picos e nos números de TRF’s oriundos do T-RFLP. Os 

valores referentes a cada tratamento e tempo amostral foram submetidos a uma 

análise de variância (ANOVA) (p<0,05), e as médias foram comparadas pelo teste 

de Tukey. Os resultados obtidos para o tempo “0” demonstrou diferença nos valores 

dos tratamentos (NS=4,75; 10-¹=3,71; 10-³=3,51; 10-6=2,91; 10-9= 3,16; SS= 0,00). 

A partir da amostragem no período de 5 dias (5, 15, 30 e 60 dias), pode 

observar que não houve diferença significativa e visível para tratamentos (Figura 7) 

(p> 0,05). Isto indica, que uma vez que a diversidade bacteriana é ‘degradada‘, o 

valor de diversidade tende a se restabelecer rapidamente, no entanto, as novas 

comunidades geradas, possuem composições estruturais distintas da original. Mais 

especificamente, este resultado mostra que a abundância total de células volta ao 

seu nível inicial, mas grupos distintos tornam-se os grupos mais frequentes em cada 

um dos tratamentos. Caso a comunidade bacteriana não retornasse ao seu estado 

original, os resultados aqui observado seriam gerados juntamente com um 

agrupamento das amostras dos diferentes tratamentos nas PCoAs (item anterior). 
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Figura 7-Valores de diversidade, determinada pelo índice de Shannon, nos diferentes tratamentos ao 
longo do período experimental. O eixo X descreve os períodos amostrais, que foram 
realizadas a amostras. O eixo Y descreve os valores de índice de Shannon (H’) em média 
para cada tratamento e o desvio padrão respectivo 

 

5.5 Descrição dos grupos bacterianos relacionados com a alteração na 

micorrização de cana-de-açúcar por G. clarum 

 Com base nos resultados apresentados anteriormente, onde numericamente 

a diversidade bacteriana não foi alterada, foi realizada uma triagem para se 

determinar quais os grupos bacterianos que apresentaram maiores taxas de 

alteração em suas populações relativas quando das diferenciais taxas de 

micorrização das plantas. Esta análise foi feita para os picos do T-RFLP, e 

posteriormente usadas na identificação dos grupos bacterianos relacionados a esta 

alteração. Para tal comprovação desta hipótese, o teste de SIMPER, baseado no 

algoritmo de Bray-Curtis, foi utilizado. 

Na análise dos dados de T-RFLP este texto demonstrou que, na análise das 

amostras coletadas aos 60 dias do experimento, 57,73% da variância dos dados 

pode ser explicada por alterações nas populações relativas bacterianas, aqui 

representadas pelos picos observados. Dentre os todos os TRFs gerados na análise 

dos eletroferogramas, 285 picos apresentaram contribuições significativas para a 

separação dos perfis bacterianos das diferentes amostras (Figura 6), com valores de 

variância explicada chegada a 8,066 (TRF 155) (Tabela 4). Destes TRFs, 22 picos 



51 
 

 
 

mostraram ser capazes de explicar mais do que 1% da variância sendo então, 

selecionados para uma análise de curva de resposta. 
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Tabela 4 -Porcentagem de contribuição de 22 picos oriundo da análise do T-RFLP com as maiores 
contribuições para a diferenciação entre tratamentos 

TRF Contrib. % 

155 8,066 

10 6,306 

4 6,224 

5 4,066 

44 2,776 

186 2,368 

251 2,326 

385 2,317 

252 2,266 

180 2,148 

167 2,015 

277 1,928 

29 1,707 

182 1,534 

8 1,452 

419 1,439 

174 1,37 

279 1,353 

33 1,297 

25 1,268 

181 1,181 

42 1,099 
 

 

Os picos selecionados no teste de SIMPER foram correlacionados 

unicamente com o parâmetro de colonização das raízes da planta, pois segundo a 

análise de correlação baseada no teste de permutação de Monte Carlo, a 

colonização (p =0,0120), foi o único parâmetro que mostrou-se significativo (p < 

0,05),capaz de explicar a distribuição dos perfis bacterianos nos microcosmos, ao 

contrário dos outros parâmetros incluídos no teste, como comprimento e matéria 

seca da raiz, os quais, segundo o mesmo teste, apresentaram valores de p> 0,05. 

Portanto, a análise de regressão realizada permitiu observar que alguns grupos 

bacterianos que apresentavam alta contribuição no teste de SIMPER, apresentavam 
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dinâmica positiva e crescente quando relacionado ao aumento da colonização 

micorrízica aos 60 dias. Por exemplo, de acordo com a (Figura 8), o pico 155 

apresenta uma resposta direta de aumento de frequência relativa juntamente com o 

aumento da colonização. Esta mesma dinâmica é apresentada para os picos 4 e 10, 

supondo que estes grupos bacterianos possam estar associado a alguma função 

importante no processo de aumento da colonização da raízes da cana-de-açúcar. 

Ainda assim, pode-se perceber que além desses picos com maiores 

contribuições, foram obtidos outros picos característicos, com menor contribuição, 

apresentando estes tanto correlações diretas, como indiretas com os valores 

observados de colonização micorrízica. Por exemplo, o pico 5 possui correlação 

negativa com as taxas de colonização observadas, indicando que os organismos 

relacionados a estes picos atuam de forma a inibir o processo de colonização das 

plantas pelo FMA (Figura 8). 
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Figura 8 -Análise de curva resposta, baseada na análise de redundância (RDA), utilizando o perfil de 
picos de T-RFLP das amostras do tempo de 60 dias. Apenas são apresentados os TRFs 
que obtiveram maior contribuição para separação das amostras de acordo com o teste de 
SIMPER. Análise de regressão linear com distribuição de Gaussian 

 

Trabalhos sobre as características bióticas relacionadas a interação entre 

plantas e FMA são escassos, porém algumas observações indicam que a dinâmica 

populacional de componentes da comunidade bacteriana do solo pode afetar 

diretamente o processo de micorrização. Albertsenet al. (2006) descrevem existir 

essa dinâmica populacional na micorrizosfera, descrevendo que declínios na 

população de Burkholderiacepacia podem estar relacionados ao aumento nas 

populações de Azospirillum e algumas espécies de Pseudomonas. VanElsas et al. 
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(2006) sugerem que, para a compreensão de todo o sistema de interações 

microbianas em ambientes complexos, se faz necessário o estudo dessas 

comunidades microbianas in situ, levantando o maior número de informações 

possíveis sobre todos os fatores bióticos e abióticos. Neste ponto, o uso de 

abordagens independentes de cultivo, que consideram a comunidade como um todo 

podem levar a avanços neste conhecimento, como o promovido neste estudo, onde 

a comunidade bacteriana revelou-se alterada, e relacionada às alterações na 

micorrização da planta estudada. 

5.6 Análise da correlação entre as UTOs e a colonização micorrízica de G. 

clarum em cana-de-açúcar 

Com o intuito de inferir sobre a taxonomia dos grupos bacterianos envolvidos 

na micorrização de cana-de-açúcar, foram obtidas e analisadas 599.797 sequências 

da região V6 (media de 58,9 pb) do gene ribossomal 16S DNAr. 

Estas sequências foram agrupadas em UTOs, compostas por sequências que 

possuem pelo menos 97% de similaridade. Com base nesta separação, e utilizando 

a otu_table foi observado a dissimilaridade entre os agrupamentos (NS,10-1); (10-3); 

(10-6, 10-9); (SS) apresentada nas análises de coordenadas principais sobre o perfil 

de OTUs de cada tratamento (Figura 9). Esta separação segue o mesmo padrão das 

demais análises realizadas neste estudo, o que dá base para inferir de forma 

robusta sobre os grupos bacterianos relacionados às alterações observadas. 
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Figura 9 - Análises de coordenadas principais (PCoA), do perfil de UTOs para o tempo amostral, 60 
dias. Os eixos (Coordenadas principais) explicam 70, 83% da distribuição 

 

Da mesma forma que os TRFs, as UTOs foram também analisadas pelo teste 

de SIMPER, que obteve uma porcentagem de dissimilaridade entre os perfis de 

58,58%. Baseado nestes resultados foi realizado um teste de correlação utilizando 

os dados de abundância relativa de UTOs e a porcentagem de colonização radicular 

nos tratamentos. Foi observado que as 22 UTOs mais significativas para separação 

dos agrupamentos apresentavam respostas adversas, ou seja, algumas UTOs, por 

exemplo a 45131 (contribuição de 0,12% para a separação), apresentavam 

respostas negativamente relacionadas ao aumento da colonização, enquanto que 

outras UTOs, como por exemplo a 51112 (contribuição de 0,109) apresentavam 

correlação positiva para o aumento da colonização (Tabela 5). 
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Tabela 5 -Porcentagem de contribuição de 22 picos oriundo da análise de UTOs com as maiores 

contribuições para a diferenciação entre tratamentos 

OTUs Contrib. %

45131 0,1257

29784 0,1186

34823 0,1173

29229 0,1157

30560 0,115

42072 0,1148

42840 0,1129

4847 0,1125

41731 0,1112

13719 0,1097

51122 0,1092

18854 0,1085

41715 0,1048

46031 0,1045

19493 0,1043

18046 0,1042

43474 0,1033

14450 0,1031

44262 0,1008

44439 0,1007

41192 0,0988

28181 0,09741  

Esta mesma dinâmica de grupos microbianos foi observada para as 

análises dos dados de T-RFLP. Aqui, dentre as 22 UTOs selecionadas, 8 

apresentaram respostas positivas e 14 respostas negativas ao aumento da 

colonização micorrízica (Figura 10). Números idênticos foram observados para as 

respostas das TRFs, indicando a robustez das análises usadas neste estudo. A 

próxima pergunta a ser respondida torna-se a identidade de tais grupos microbianos. 
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Figura 
10 - Análise de correlação entre as UTOs mais representativas para a separação dos 
agrupamentos e as porcentagens de colonização das raízes (Colr), de cana-de-açúcar. 
Cada número corresponde a uma UTO, e as curvas de respostas são indicadas pelas 
cores correspondentes 

 

Sendo assim, de acordo com o delineamento experimental utilizado, pode-se 

sugerir que o sistema de maior colonização de G.clarum em cana-de-açúcar está 

intimamente correlacionado com a composição da comunidade bacteriana do solo 

descrita e que quando este solo sofre impactos de origem adversa a ponto de afetar 

a comunidade bacteriana, os processos associados à colonização micorrízica 

podem ser afetados da mesma forma. 

Alguns trabalhos estudaram a comunidade bacteriana associada a sistemas 

radiculares de planta de Trifoliumrepensmicorrizadas e não micorrizadas, relatando 

a significante presença de táxon relacionados à família Enterobacteriaceae, 

Legionellasp., Pedobacter sp., Flexibacteriaceae, Acidobacteria, Betaproteobacteria 

e Gammaproteobacteriaassociadas a raízes micorrizadas (TOLJANDER et al 2007). 

Contudo, não existem trabalhos que venham a descrever a dinâmica de grupos 

bacterianos específicos relacionados ao aumento da colonização de fungos 

micorrízicos em cana-de-açúcar. Portanto sugere-se que estes grupos venham a 

compor as primeiras observações sobre a dinâmica bacteriana associada a essa 

interação. 
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5.7 Identificação das UTOs correlacionadas com a colonização micorrízica de 

G. clarum em cana-de-açúcar 

A análise taxonômica das UTOs com significativa correlação com os valores 

de micorrização indicaram como principais grupos relacionados a este processo as 

classes Actinobacteria, Flavobacteria, Clostridia, Betaproteobacteria, 

Gammaproteobacteria e Sphingobacteria, além dos filos, Acidobacteria e 

Verrucomicrobia (Tabela 4). Dentro dessa descrição, as UTOs afiliadas a 

Streptomyces (46031 e 18854), Clostridium (51122), Betaproteobacteria (19493), 

Gammaproteobacteria (14450) e outras identificadas apenas dentro do Domínio 

Bacteria (44439) ou filoVerrucomicrobia(29229), apresentaram correlação positiva 

com o aumento da colonização micorrízica; enquanto as UTOs afiliadas a 

Chitinophagaceae (13719); Flammeovirgaceae (45131, 30560 e 42840); 

Comamonadacea (18046 e 42072); além de OTUs afiliadas unicamente para 

Domínio Bacteria (4847, 44262, 41192), para filo Acidobacteria(29784,) e algumas 

afiliadas a classe Gammaproteobacteria (41731, 41715 e 28181), apresentaram 

correlação negativa com o aumento da colonização micorrízica em cana-de-açúcar. 

Observando este dados, observa-se que alguns grupos são constantes em suas 

correlações, com diferentes UTOs seguindo a mesma tendência. No entanto, alguns 

grupos, como por exemplo, Gammaproteobacteria, apresentam UTOs relacionadas 

tanto positivamente como negativamente com a micorrização das plantas. Para 

estes grupos, o papel dos organismos relacionado ao processo deve ser relacionado 

a aspectos adaptativos que ocorrem em níveis filogenéticos menores do que classe, 

ou seja, existem gêneros ou espécies de Gammaproteobacteria relacionados 

positiva ou negativamente com o desenvolvimento de G. clarum em raízes de cana-

de-açúcar. 
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Tabela 6 -Taxonomia das UTOs, mais representativas para o teste de curva resposta correlacionado 
com o aumento da colonização micorrízica de G. clarum em cana-de-açúcar 

OTUs

44439 k__Bacteria

46031 k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Actinobacteria; o__Actinomycetales; f__Streptomycetaceae; g__Streptomyces

18854 k__Bacteria; p__Actinobacteria; c__Actinobacteria; o__Actinomycetales; f__Streptomycetaceae; g__Streptomyces; s__lanatus

34823 k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Flavobacteriia; o__Flavobacteriales; f__Flavobacteriaceae; g__Chryseobacterium; s__

51122 k__Bacteria; p__Firmicutes; c__Clostridia; o__Clostridiales; f__Clostridiaceae; g__Clostridium; s__pasteurianum

19493 k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Betaproteobacteria

14450 k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria

29229 k__Bacteria; p__Verrucomicrobia

4847 k__Bacteria

44262 k__Bacteria

41192 k__Bacteria

29784 k__Bacteria; p__Acidobacteria; c__PAUC37f; o__; f__; g__; s__

13719 k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Sphingobacteriia; o__Sphingobacteriales; f__Chitinophagaceaee

45131 k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Sphingobacteriia; o__Sphingobacteriales; f__Flammeovirgaceae; g__A4; s__

30560 k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Sphingobacteriia; o__Sphingobacteriales; f__Flammeovirgaceae; g__A4; s__

42840 k__Bacteria; p__Bacteroidetes; c__Sphingobacteriia; o__Sphingobacteriales; f__Flammeovirgaceae; g__A4; s__

43474 k__Bacteria; p__Proteobacteria

18046 k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Betaproteobacteria; o__Burkholderiales; f__Comamonadaceae

42072 k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Betaproteobacteria; o__Burkholderiales; f__Comamonadaceae; g__Delftia; s__

41731 k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria

41715 k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria

28181 k__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria

Taxonomia

 

Existem relatos similares, onde os grupos bacterianos aqui encontrados estão 

relacionados com o desenvolvimento das plantas, e por vezes, ligados ao processo 

de micorrização. Offeret al. (2007), estudando a comunidade bacteriana associada a 

linhagens transgênicas de trevo (Medicago truncatula), observaram que dentre as 

plantas colonizadas, as UTOs mais responsivas ao crescimento vegetal pertenciam 

as famílias Comamonadaceae e Oxalobacteraceae (β-Proteobacteria). Em trabalho 

posterior, Pivatoet al. (2009) demonstraram a colonização micorrízica do fungo G. 

mossae é relacionada com o aumento na população de bactérias relacionadas a 

Oxalobacteriacea, e decréscimo na população de Comamonadaceae.  

A literatura atual contem trabalhos que explicitam a comunidade bacteriana 

que sempre está associada a dinâmica dos fungos micorrízicos, atuando de forma 

sinergística, e resultando numa mais eficiente ciclagem de nutrientes, e maior 

disponibilização destes para as plantas (AUGÉ, 2001). Pode-se ainda inferir que, 

desta forma, os fungos alteram as condições do ambiente, favorecendo a 

multiplicação dos grupos microbianos específicos relacionados, por meio da 

disponibilização de determinados nutrientes, como por exemplo, compostos 

específicos de carbono de baixo peso molecular como glucose, formato, acetato, ou 

outros compostos de elevado peso molecular, ainda não conhecidos (TOLJANDER, 

et al., 2007).  
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Contudo, este trabalho descreveu que a associação e o aumento das taxas 

de colonização micorrízica está intimamente associada a uma dinâmica de 

populações bacterianas, pois de acordo com  o delineamento experimental utilizado, 

pode-se perceber a ocorrência de grupos bacterianos distintos, nos distintos 

tratamentos, resultam em diferentes níveis de colonização. 
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6 CONCLUSÕES 

Com os resultados apresentados neste trabalho, conclui-se que: 

 A esterilização do solo utilizada não gerou grandes alterações em suas 

características físicas e químicas; 

 A metodologia de ‘diluição para extinção’ foi eficiente em gerar 

comunidades bacterianas com composição distinta entre os 

tratamentos; 

 Após 30 dias de experimento, as comunidades bacterianas geradas 

atingem certa estabilidade, sendo similares as observadas no período 

de 60 dias de experimento; 

 Os resultados foram mais claramente observados na amostragem 

realizada aos 60 dias de experimento; 

 As plantas cultivadas em solos com comunidades bacterianas mais 

próximas as originais apresentaram maior comprimento e massa seca 

de raiz; 

 Ocorreu uma maior micorrização por G. clarum em plantas cultivadas 

nos solos com menor diluição do solo original; 

 As comunidades bacterianas mostraram-se distintas entre os diferentes 

tratamentos ao longo de todo o experimento; 

 Foram encontrados TRFs diretamente relacionados ao aumento ou 

diminuição da micorrização das plantas de cana-de-açúcar; 

 Da mesma forma, grupos bacterianos foram correlacionados com tais 

processos, sendo os grupos, afiliados a classe Actinobacteria, 

Flavobacteria, Clostridia, Betaproteobacteria e Gammaproteobacteria e 

também ao filo Verrucomicrobia, estavam diretamente relacionados ao 

aumento da micorrização; e os grupos afiliados as classes 

Sphingobacteria, Betaproteobaceria (Burkholderiales) e 

Gammaproteobacteria além de grupos do filo Acidobacteria, estavam 

correlacionados de maneira inversa a tal interação. 

Por fim, este trabalho dá bases para concluir que alterações na comunidade 

bacteriana do solo, seja esta promovida por qualquer fator, podem alterar de forma 

determinante na ocorrência de importantes interações, como a que ocorre entre 

plantas e FMA. 
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