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Busca frequente por indicadores sensíveis para o 
monitoramento de alterações ambientais 



Técnicas Moleculares Técnicas Bioquímicas 

Atividade enzimática 

Taxa de respiração 

Perfil de ácidos graxos 
Extração de DNA 

Amplificação e análise 

TRFLP 
DGGE 

Micro-arranjos 



Amostragens mais representativas e identificação de filotipos microbianos 

Revisão e re-orientação de 
metodologias, permitindo que 
questões antigas e atuais sejam 
abordadas sob uma nova ótica  



Calagem e fertilização nitrogenada são fatores que interferem significativamente nas 
comunidades microbianas do solo  

Solos agrícolas geralmente apresentam comunidades 
microbianas diferentes daquelas encontradas em solos não 

manejados  



Notórios avanços na área da saúde Humana 
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Como tirar melhor proveito das 
ferramentas de SNG? 

Eficácia dos indicadores microbianos 

O problema da dormência microbiana no solo 

O problema da escala microbiológica 
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 Índices de diversidade e o 
“status” da microbiota do solo  
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Ambientes naturais tendem a apresentar menor 
diversidade microbiana.  



1

 

2

 

3

 

WERTZ, S. et al. 
Environ Microbiol, 
v. 8, n. 12 
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Funcionalidade e composição microbiana não estão necessariamente 
correlacionadas  
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Um conceito mais amplo ?  

O todo é diferente da soma 
das partes individuais. 

Rede de interação entre gêneros 
bacterianos do solo 
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Dormência refere-se a habilidade de 
um organismo de entrar em um 
estado reversível de baixa atividade 
metabólica quando exposto a 
situações em que as condições 
ambientais são desfavoráveis.  

http://www.nature.com/nature/journal/v458/n7240/full/458831a.html 

O problema da dormência microbiana no solo 



Estilo de vida de 
fome-
sobrevivência! 
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 Micro-organismos estão sempre 
prontos para responder a adição de 
nutrientes. 
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Lennon, J. T., Jones, S.E. (2011) Microbial seed banks: Ecological and evolutionary 
implications of dormancy. Nat. Rev. Microbiol. 9, 119-130.  

Biofilme bacteriano 
Verde = inativo 
Laranja = ativo 
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 O sequenciamento do DNA detecta a microbiota ativa e inativa 
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Uso do rRNA com um índice de 
atividade potencial 

As mesmas comunidades microbianas do 
solo os resultados obtidos via DNA são 
diferentes daqueles obtidos via RNA.  
A comunidade potencialmente ativa foi 
mais heterogênea e dinâmica. 
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O problema da escala microbiológica 

Raynaund & Nunan, 2014 PLoS ONE 9(1): e87217. doi:10.1371/journal.pone.0087217  

Uma única bactéria poderia 
potencialmente interagir com 
apenas 120 a 1.000 células em 
20µm ou 50µm de distância 
respectivamente.  

Grande parte dos processos que modelam a comunidade microbiana no solo ocorrem a 
escalas que geralmente nossos experimentos são incapazes de detectar.  



Em macro escala os solos parecem ser mais 
homogêneos entretanto, uma extrema 
heterogeneidade é evidente em escalas mais 
relevantes aos micro-organismos. 
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Blossfeld S et al. Ann Bot 2013;112:267-276 

Dinâmica dos valores de pH 
próximo as raízes 
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O número de genes de origem 
microbiana na rizosfera supera o 
número de genes da planta, de tal 
forma que esta pode ser vista como 

um super-organismo. 



Como tirar melhor proveito das ferramentas de SNG? 



http://blogdomrcondes.blogspot.com.br 

Esforços individuais não tem 
apresentado os resultados 
esperados 

Iniciativas conjuntas, baseadas 
em análises padronizadas e 
sob uma perspectiva mais 
ampla tem demonstrado 
sucesso. 



As técnicas atualmente disponíveis certamente tem potencial para resolver a maioria dos 
problemas aqui mencionados porém, antes de decidir pelo uso dessas, o desafio consiste 
na definição clara das questões biológicas que devem ser testadas e é com base nessas 
questões, que se poderá definir o melhor desenho experimental e conceitual a ser 
priorizado.  


