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Importância ecológica da actividade microbiana
Transformação de matéria orgânica em  matéria inorgânica



Camada superficial da crosta terrestre, constituída

por partículas minerais, matéria orgânica, ar e

organismos vivos (ISO 11074-1 1/08/1996).

O que é o solo?
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Partículas elementares

Composição do solo

Areia   
2 - 0,02 mm

Limo  
0,02  - 0,002 mm

Argila
<  0,002 mm

https://slideplayer.com.br/slide/5654891/


https://serc.carleton.edu/integrate/teaching_materials/food_supply/student_materials/1029

1µm = 0.001 mm

Onde estão os micróbios no solo?

https://serc.carleton.edu/integrate/teaching_materials/food_supply/student_materials/1029


Biomassa microbiana diminui com a profundidade do solo

Adatado de Perez et al., 2004

15 cm superficiais os mais importantes
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Distribuição dos micróbios no solo

1 colher de chá de solo pode conter 109 micróbios

1000 000 000!!



Distribuição de micróbios na rizosfera

População microbiana  diminui com a distância às raízes

Distância à raiz (mm)



Funções dos micróbios no solo

• Decomposição MO

• Agregação partículas

• Estabilidade da estrutura 

• Libertação de nutrientes  fortemente adsorvidos ao solo e fertilizantes

• Fixação de N atmosférico  

• Produção de vitaminas, aminoácidos e reguladores de crescimento 

• Aumento da capacidade tampão do solo para reter nutrientes e reduzir toxicidades

• Degradação de herbicidas e pesticidas  e outros resíduos químicos no solo (xenobióticos)

• Produção de substâncias antibióticas que inibem crescimento de potenciais patogénicos



Como tirar partido dos micróbios do solo? 

REMY GABALDA/AFP/Getty Images



Adapted from 
Martínez-Hidalgo et al. 2017, Phytobiomes, 1:70-82.

Rizóbios

Micorrizas

Bactérias
promotoras do 
crescimento das 
plantas (PGPB)

Micróbios promotores crescimento das plantas



Rizóbios
Vivem associadas à raiz das plantas leguminosas

Fazem fixação de N atmosférico

https://en.wikipedia.org/wiki/Root_nodule

N2 do ar

RhizobiumLeg-hemoglobina

https://en.wikipedia.org/wiki/Root_nodule


Bactérias promotoras do crescimento das plantas

• Metabolitos anti-
fungo

• Resposta sistémica 
induzida

• Sideróforos

• Enzimas líticas

• Cianeto de H

• Fixação de N

• Solubilização de P

• Auxinas (IAA)

• Citoquininas

• ACC desaminase

Adaptado de Getahun et al, 2019

Plant Growth Promoting Bacteria  

PGPB



Micorrizas Arbusculares
Simbiose mutualista mais antiga e comum entre certos fungos do solo e a raiz de plantas

http://soil-environment.blogspot.pt/

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=mycorrhizal+mycelium&source=images&cd=&cad=rja&docid=hkLzElTAM1ATwM&tbnid=SSUfkPr6FOG5rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://soil-environment.blogspot.com/2010/08/role-of-mycorrhiza-in-mineral-nutrition.html&ei=2LZEUdWrHqXP0QXJm4HYCQ&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNGUIWSmBETRefQeR0JaOQEAdlvtNQ&ust=1363544144699889
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=mycorrhizal+mycelium&source=images&cd=&cad=rja&docid=hkLzElTAM1ATwM&tbnid=SSUfkPr6FOG5rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://soil-environment.blogspot.com/2010/08/role-of-mycorrhiza-in-mineral-nutrition.html&ei=2LZEUdWrHqXP0QXJm4HYCQ&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNGUIWSmBETRefQeR0JaOQEAdlvtNQ&ust=1363544144699889


Beneficios da micorrização

50 m micélio / cm de raiz colonizada                                                                                         

15 cm3 de solo/ cm de raiz colonizada

http://www.agro-genesis.com

• Aquisição de nutrientes facilitada P

• Bioprotecção contra stresses 
bióticos e abióticos (quando bem estabelecida)

• Estabilidade estrutural do solo
• Produção de hormonas pela planta
• Alteração da expressão genética

Aumentos de rendimento da cultura entre 37 e 23%
(McGonigle , 1988; Lekberg e Koide 2005)



Estratégia para micorrização precoce 

Brito I., Goss M.J. & Carvalho M. (2013). Soil Use and Management 29, 540-546

Plantas Developers de ERM

Colonização AM precoce da cultura a instalar

ERM intacto

Ornithopus compressus (Myc +)

Serradela

Lolium rigidum (Myc +)

Azevém

Eliminação do Developer
corte ou herbicida

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=mycorrhizal+mycelium&source=images&cd=&cad=rja&docid=hkLzElTAM1ATwM&tbnid=SSUfkPr6FOG5rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://soil-environment.blogspot.com/2010/08/role-of-mycorrhiza-in-mineral-nutrition.html&ei=2LZEUdWrHqXP0QXJm4HYCQ&bvm=bv.43828540,d.ZGU&psig=AFQjCNGUIWSmBETRefQeR0JaOQEAdlvtNQ&ust=1363544144699889


Estratégia foi usada para proteger:

• Trigo e trevo subterrâneo contra toxicidade de Mn

• Tomate contra  Fusariose (F. oxysporum) 

• Milho - Sistema intensivo – High P

• Vinha- Stresses  Múltiplos

• Milho contra Cephalosporium maydis

Brito I., Goss M.J., Alho L.; Brígido C., van Tuinen D., Félix R. and Carvalho M. (2019). Fungal Ecology, 1-10
Functional Diversity of Mycorrhiza and Sustainable Agriculture. Management to Overcome Biotic and Abiotic Stresses (2017). 

Michael Goss, Mário Carvalho and Isabel Brito. 1st Edition, Academic Press



◉ É preciso rever os métodos de conservação do solo?

◉ Fungos, bactérias e vírus: como podem ajudar as plantas?

◉ Qual o papel das micorrizas?

◉ Como podem influenciar os modelos de produção atuais?

◉ As soluções nesta área estão desenvolvidas?

◉ Há resultados da aplicação destas técnicas?

O RESGATE DO SOLO É O DESAFIO DA PRÓXIMA DÉCADA?


