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RESUMO 

Comunidades bacterianas e metanotróficas da Terra Preta da Amazônia sob 
atmosfera enriquecida com metano 

 
Os microrganismos são responsáveis por diversos processos biológicos 

essenciais ao ambiente, sendo estes intimamente relacionados com as taxas de 
decomposição da matéria orgânica e com a persistência da fertilidade nos solos. 
Apesar da importância e grande diversidade, a identificação de táxons envolvidos 
em processos específicos está geralmente restrita a uma pequena fração da 
microbiota que pode ser isolada e cultivada. Sendo assim, pouco se sabe sobre os 
microrganismos que atuam no ciclo do carbono no solo, como, aqueles que 
participam da oxidação do metano (CH4), por exemplo. Estes, chamados 
metanotróficos exercem papel importante no controle da emissão desse gás de 
efeito estufa para a atmosfera podendo servir como um filtro de metano e mitigar 
suas emissões. A Terra Preta Antropogênica (TPA) é um importante ecossistema na 
região amazônica e contém fragmentos cerâmicos e frações orgânicas, como o 
carvão (biocarvão), que foram incorporados em períodos pré-colombianos. Isso 
resultou em solos sustentáveis com elevada fertilidade, apresentando cerca de três 
vezes mais matéria orgânica, setenta vezes mais biocarvão e diversidade 
microbiana maior quando comparados com os solos adjacentes. Com o presente 
trabalho, objetivou-se avaliar o efeito do enriquecimento atmosférico com metano 
sobre a abundância da comunidade bacteriana total e de metanotróficas nos solos 
de Terra Preta da Amazônia sob floresta e cultivo (TPA Floresta e TPA Cultivada) e 
seus respectivos solos adjacentes (ADJ Floresta e ADJ Cultivado), coletados 
Estação Experimental do Caldeirão (Iranduba, AM). Para tanto, foi realizado um 
experimento de microcosmo no qual os solos foram incubados com atmosfera 
contendo 10% de metano e meio de cultura NMS (do inglês, Nitrate mineral salts), 
utilizado para crescimento de metanotróficas, a fim de avaliar a resposta dessas 
comunidades ao longo de 21 dias. A variação da concentração de metano na 
atmosfera dos frascos foi monitorada através de cromatografia gasosa e o DNA do 
solo recuperado nos tempos de coleta durante o experimento foi extraído para 
utilização na técnica de PCR quantitativo (qPCR), a qual possibilitou a quantificar o 
número de cópias dos genes 16S rRNA Bacteria e pmoA nas amostras. O solo de 
Terra Preta da Amazônia se mostrou um potencial dreno de CH4 atmosférico 
Comparando as respostas dos solos com floresta (TPA Floresta e ADJ Floresta) e 
cultivados (TPA Cultivada e ADJ Cultivado), notou-se uma menor variação da 
abundância da comunidade metanotrófica presente nestes últimos, o que indica que 
alteração do uso do solo afeta a capacidade do mesmo em retirar metano da 
atmosfera. Os solos Adjacentes apresentaram resposta diferente dos solos de TPA, 
indicando que a história de formação, ocupação e uso do solo também influenciam 
na capacidade do solo em drenar o metano da atmosfera. 

Palavras-chave: Terra Preta da Amazônia; Metanotróficas; qPCR; pmoA; Bacteria
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ABSTRACT 

Bacterial and methanotrophic communities of Amazonian Dark Earth under 
methane enriched atmosphere 

 
      Microorganisms are responsible for several biological processes essential to the 
environment, which are closely related to the rates of decomposition of organic 
matter and with the persistence of fertility in soils. Despite the importance and high 
diversity, identification of taxa involved in specific processes is usually restricted to a 
small fraction of the microbiota that can be isolated and cultivated. Thus, little is 
known about the microorganisms that act on the carbon cycle in the soil, such as 
those participating in the oxidation of methane (CH4), for example. These, known as 
methanotrophs play an important role in controlling the emission of greenhouse gas 
into the atmosphere and may serve as a methane filter and mitigate their emissions. 
Amazonian Dark Earth (ADE) is an important ecosystem in the Amazonian region 
and contains ceramic fragments and organic amendments, such as charcoal 
(biochar), which were incorporated in Pre-Columbian periods. This resulted in 
sustainable soils with high fertility, presenting about three times more organic matter, 
seventy times more biochar and higher microbial diversity when compared to 
adjacent soils. The present work aimed to evaluate the effect of atmospheric 
methane enrichment on the abundance of the bacterial and methanotrophic 
community in ADE soils under forest and cultivation (ADE Forest and ADE 
Cultivated) and their respective adjacent soils (ADJ Forest and ADJ Cultivated), 
sampled at Caldeirão Experimental Station (Iranduba, AM). For this purpose, a 
microcosm experiment was performed in which the soils were incubated under an 
atmosphere containing 10% of methane and NMS (Nitrate mineral salts) culture 
medium used for methanotrophic growth in order to evaluate the response of these 
communities over 21 days. The variation of methane concentrations in the 
atmosphere of the vials was measured by gas chromatography and the soil DNA 
recovered in the collection time during the experiment was extracted for use in the 
technique of quantitative PCR (qPCR), which made it possible to quantify the number 
of copies of 16S rRNA Bacteria and pmoA on samples. The Amazonian Dark Earth  
soil showed a potential sink for atmospheric CH4. Comparing atmospheric responses 
of forest soils (ADE Forest and ADJ Forest) and cultivated soils (ADE Cultivated and 
ADJ Cultivated), noted a minor variation in the abundance of methatroph community 
in these last, indicating that land use change affects the ability of it to sink the 
methane atmosphere. Adjacent soils had different responses of ADE soils, indicating 
that the history formation, occupation and land use also influence the capacity of the 
soil to drain methane from the atmosphere. 
 

Keywords: Amazonian Dark Earth; Methanotrophs; qPCR; pmoA; Bacteria
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os microrganismos são responsáveis por transformações fundamentais nos 

ciclos biogeoquímicos, na ciclagem de nutrientes, na regulação da dinâmica da 

matéria orgânica, no sequestro de carbono no solo, degradação de xenobiontes, 

fixação biológica do N2 atmosférico e produção de gases relacionados ao efeito 

estufa, entre outras transformações conhecidas e muitas ainda por serem 

descobertas (LAMBAIS et al., 2005). 

Os solos de Terra Preta da Amazônia (TPA) (Latossolo amarelo antrópico) 

são considerados peças-chave na busca de soluções para a agricultura sustentável 

na Amazônia, pois consistem em pequenas faixas de solo que apresentam altas 

concentrações de nutrientes, substâncias húmicas, matéria orgânica e visível 

distribuição de fragmentos de cerâmica e artefatos líticos (FALESI, 1972), e 

encontram-se distribuídos aleatoriamente, representando 10% dos solos 

amazônicos. 

A população microbiana exerce um papel fundamental nos ciclos 

biogeoquímicos e está intimamente relacionada com as taxas de decomposição da 

matéria orgânica e com a persistência da fertilidade nos solos de TPA (TSAI et al., 

2009). Entretanto, pouco se conhece sobre a magnitude e estrutura da diversidade 

microbiana e o verdadeiro papel dos microrganismos na manutenção da capacidade 

produtiva destes solos.  

Nesse sentido, a elaboração de uma prospecção da diversidade microbiana 

dos solos de TPA é de suma importância para o conhecimento da extensão da 

diversidade deste bioma tropical e para a sustentabilidade da agricultura, assim 

como para a compreensão das funções exercidas pelas comunidades microbianas 

no solo e suas interações com outros componentes da biodiversidade, bem como 

para intensificar benefícios econômicos e estratégicos, como a descoberta de 

microrganismos potencialmente exploráveis nos processos biotecnológicos. 

Devido a elevação das emissões de CH4 com o passar dos anos (FEIGL et 

al., 2002) e a importância desse gás para o aquecimento global tem-se intensificado 

as pesquisas para o entendimento do papel dos microrganismos envolvidos no ciclo 
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do metano em ambientes variados. As bactérias metanotróficas apresentam a 

habilidade de utilizar o metano como fonte de carbono e energia (HANSON; 

HANSON, 1996), conferindo a esse grupo de microrganismos grande potencial na 

redução de emissões de CH4 para a atmosfera. 

Nesse contexto, objetivou-se o estudo dos microrganismos responsáveis pela 

oxidação do metano em solos de Terra Preta da Amazônia e Solo Adjacente, 

através do enriquecimento das comunidades metanotróficas. Foi avaliado o 

consumo de CH4 in vitro, além de técnicas moleculares como a quantificação de 

Bacteria e do gene funcional pmoA , assim como a identificação dos metanotróficos 

a partir do solo enriquecido. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1  Revisão Bibliográfica 

 

2.2 Microrganismos Do Solo 

 

As comunidades microbianas podem ser consideradas a base das cadeias 

alimentares do ecossistema (HOLGUIN et al., 2001).  Apesar da diversidade 

microbiana no solo ser maior do que em qualquer outro ambiente e ainda maior do 

que a dos organismos eucarióticos (STREIT et al., 2004), apenas a algumas 

décadas começou-se a entender que sua biodiversidade é fator preponderante na 

regulação e no funcionamento dos ecossistemas (COPLEY, 2000).  

O estudo de Ecologia Microbiana do Solo é importante para o entendimento 

das inter-relações entre os microrganismos e o ambiente através do estudo das 

estruturas e da diversidade funcional das comunidades microbianas no solo e a sua 

resposta aos distúrbios naturais ou antropogênicos (RANJARD et al., 2000). Essa 

avaliação é facilitada pela sensibilidade e disponibilidade dos microrganismos nas 

amostras, podendo ser considerados como indicadores rápidos e sensíveis às 

alterações do solo (GARCÍA-ORENES et al., 2013). 

Devido a essas atribuições é crescente o interesse no estudo dos 

microrganismos do solo que desempenham papel chave na ciclagem de nutrientes e 

manutenção da fertilidade do solo, além de apresentarem valor biotecnológico para 

a produção de muitos produtos ainda inexplorados (COPLEY, 2000). 

Portanto, o estudo da diversidade microbiana nos solos é essencial tanto para 

a definição de estratégias para preservação de biomassa quanto para o 

desenvolvimento de sistemas indicadores de alterações ambientais associadas a 

distúrbios, como a presença de poluentes ou a utilização não sustentável de solos 

agrícolas (KENNEDY; SMITH, 1995). Além disso, o conhecimento dos recursos 

genéticos da microbiota dos solos pode contribuir para a descoberta de genes 

codificando novas enzimas com atividade ótima em condições ambientais extremas 

e peptídeos com atividades de interesse biotecnológico (LAMBAIS et al., 2005). 
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2.2.1 Metanotróficas 

 

Nas últimas décadas o foco das pesquisas e da preocupação da população 

mundial são mudanças climáticas provocadas pelo aumento na emissão dos gases 

responsáveis pelo efeito estufa, dentre eles o dióxido de carbono, metano e óxido 

nitroso. (THE WORLD BANK, 2014). 

O efeito estufa é um fenômeno natural necessário à manutenção da vida no 

planeta. No entanto, a partir da Revolução Industrial na década de 1950, o 

incremento de gases na atmosfera associados a queima de combustíveis fósseis, ao 

desmatamento (BARRETO et al., 2009) e as mudanças no uso da terra (FOLEY et 

al., 2005) fez com que as concentrações dos gases de efeito estufa sofressem 

expressiva elevação. 

Dentre os gases do efeito estufa, o metano (CH4) é um dos principais gases 

que contribuem com o aquecimento global, sendo o hidrocarboneto mais abundante 

na atmosfera, 1,21 mg/m3 em média, apresentando uma ação entre 20 e 30 vezes 

vezes maior do que a do dióxido de carbono (CO2) em relação à retenção do calor 

responsável por esse fenômeno (LE MER; ROGER, 2001; THANGARAJAN et al., 

2013). 

Um importante grupo relacionado ao ciclo do carbono são as metanotróficas, 

um grupo dentro dos microrganismos metilotróficos que utilizam metano como base 

de carbono e fonte de energia (HANSON; HANSON, 1996; BOWMAN et al.,1993). 

Podem ser divididos em dois grupos taxonômicos: tipo I e tipo II. No tipo I inclui-se 

os gêneros Methylobacter, Methylomicrobium, Methylomonas, Methylocaldum, 

Methylosphaera, “Methylothermus”, MEthylosarcina e Methylococcus, as quais 

pertencem a subdivisão γ de Proteobacteria. O tipo II inclui os gêneros 

Methylocystis, Methylosinus, Methylocella e Methylocapsa pertecentes a subdivisão 

α de Proteobacteria (HANSON; HANSON, 1996).  

A utilização do metano pelas bactérias metanotróficas como fonte de carbono 

e energia é possível devido à ação da enzima metano monooxigenase (MMO) que 

oxida o metano produzindo metanol com geração de duas moléculas de água 

(HANSON; HANSON, 1996). Essa enzima apresenta uma forma particulada ligada à 

membrana (pMMO), presente em todas as bactérias metanotróficas com exceção do 
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gênero Methylocella, e em uma forma solúvel citoplasmática (sMMO) (THEISEN et 

al., 2005; McDONALD et al., 2008). O metanol é transformado em formaldeído, pela 

ação da enzima metanol desidrogenase (MDH), que pode ser utilizado em diferentes 

rotas metabólicas (HANSON; HANSON, 1996). 

O processo de oxidação biológica do metano depende de diferentes fatores 

físico-químicos, envolvem tanto características geotécnicas quanto microbiológicas 

da cobertura.  Na literatura, encontram-se informações sobre a importância do teor 

de umidade do solo de cobertura (ZEISS, 1996; BOECKX et al., 1996;  

VISVANATHAN, 1999; CHRISTOPHERSEN, 2001), e sobre a concentração de 

nutrientes e inibidores (KIGHTLEY;NEDWELL, 1995; BOGNER, 1995; 

VISVANATHAN, 1999). 

 

2.2.2 Terra Preta da Amazônia 

 

A Amazônia, maior floresta do mundo, se espalha por seis países da América 

Latina e representa a vigésima parte de toda a superfície continental da Terra.  O 

Brasil possui cerca de 20% da biodiversidade mundial, concentrando-se na Floresta 

Amazônica, no entanto, essa imensa diversidade biológica e as espécies que a 

compõem juntamente com suas relações filogenéticas são pouco conhecidas, assim 

como os microrganismos e suas interações com outros seres (SOUZA et al., 2004). 

Diferentemente do que com frequência é levantado sobre a Amazônia como 

sendo um ambiente uniforme de alta pluviosidade e altas temperaturas, observa-se 

nessa região condições ambientas muito diversificadas, o que é acompanhada por 

variações na vegetação, nos tipos e nas propriedades dos solos (SOMBROEK, 

2000). 

Os solos de Terra Preta da Amazônia, classificados como Latossolo amarelo 

antrópico, representam 0,1 a 0,3% dos solos amazônicos (SOMBROEK et al.,2003) 

com manchas distribuídas aleatoriamente e podem ser considerados peças-chave 

na busca de soluções para a agricultura sustentável na Amazônia, por apresentarem 

altas concentrações de nutrientes, substâncias húmicas, matéria orgânica e visível 

distribuição de fragmentos de cerâmica e artefatos líticos (FALESI, 1972). 
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Estes solos possuem origem antrópica, datados de atividade de índios do 

período Pré-Colombiano e foram enriquecidos com nutrientes provavelmente pelo 

manejo de restos orgânicos e do fogo pelas populações pré-colombianas, e 

apresentam teores de matéria orgânica estável superiores aos solos adjacentes 

(SMITH, 1980; MCCANN et al., 2001; GLASER et al., 2001), podendo ser 

relacionado às características mineralógicas desses solos orgânicos ou devido à 

presença de maior quantidade de carvão vegetal (carbono orgânico) em relação aos 

solos adjacentes, onde ocorre rápida decomposição da matéria orgânica devido às 

altas temperaturas, precipitações elevadas e deficiência de minerais estáveis 

(LIANG et al., 2009)  

As Terra Pretas, de modo geral, não são homogêneas, apresentando 

diferenças quanto a fertilidade e potencial produtivo (LEHMANN et al., 2003, porém 

algumas características são comuns a maioria das TPA como elevados teores de 

fósforo, cálcio e alguns micronutrientes, como o manganês e o zinco, além de pH 

mais elevado, baixa saturação por Al e Fe, e elevados níveis de capacidade de troca 

catiônica (CTC) (KERN; KÄMPF, 1989) quando comparados aos solos adjacentes.  

A denominação desse solo está relacionada à sua coloração escura, 

ocasionada pelo acúmulo de matéria orgânica, aproximadamente, 35% de carvão 

pirogênico ao longo do espesso horizonte A antrópico (GLASER et al. 2000; 2001).  

O carvão pirogêncio é formado pela carbonização parcial de materiais ligno-

celulósicos e são altamente resistentes à oxidação térmica, química e foto-oxidação 

(SKJEMSTAD et al., 1996). Sua incorporação no solo é um mecanismo importante 

de sequestro de carbono (SCHMIDT et al., 2000) decorrente da sua capacidade 

recalcitrante (SWIFT, 2001) e frequentemente exercem importantes efeitos sobre a 

fertilidade dos solos (WARDLE et al., 1998; KLEINMAN et al., 1995), incluindo o 

aumento da decomposição da matéria orgânica mais lábil com o consequente 

aumento da disponibilidade de cátions e dos valores de pH (TAMM, 1991). 

Segundo Tsai et al. (2003), a presença de material orgânico estável e a 

grande atividade biológica indicam que o solo TPA pode ser um sítio de alta 

diversidade microbiana, constituindo uma fonte de germoplasma microbiano, 

resultado obtido a partir da avaliação da diversidade bacteriana com base no 

sequenciamento do gene 16S rDNA onde foi possível encontrar alta ocorrência de 
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clones homólogos a bactérias não cultivadas. Isto demonstra a necessidade de se 

intensificar estudos nesses ambientes, que podem ser hot spot de diversidade 

bacteriana e de novos produtos biotecnológicos. 

 

2.2.3 Técnicas moleculares em Ecologia Microbiana 

 

Tradicionalmente, os microrganismos são estudados através do cultivo e 

isolamento de microrganismos em laboratório (RANJARD et al., 2000), porém  

apenas uma pequena fração dos organismos na natureza, ao redor de 0,1% ou no 

máximo 10% do total da população, é cultivável através do uso de técnicas 

microbiológicas de rotina (TORSVIK et al., 1990; AMANN et al., 1995). 

A caracterização dos microrganismos não cultivados, utilizando métodos 

moleculares é uma maneira de identificar e conhecer suas distribuições e funções no 

meio ambiente. Microrganismos não cultivados presentes no solo são 

filogeneticamente distintos dos cultiváveis e seus requerimentos para cultura em 

laboratório ainda não foram determinados (CANNAVAN, 2007).  

As ferramentas moleculares vêm contribuindo nos estudos das comunidades 

microbianas do solo, porém as técnicas de enriquecimento e cultivo ainda são 

essenciais para o conhecimento das capacidades metabólicas das características 

fenotípicas dos microrganismos, sendo necessária uma interação entre os enfoques 

para a construção de um quadro que represente o ambiente (MUYZER; SMALLA, 

1998). 

Os grandes avanços no campo da biologia molecular (extração de DNA, 

amplificação por PCR, clonagem de DNA e sequenciamento de DNA) permitiram o 

desenvolvimento de técnicas que não requerem o isolamento e cultivo de 

microrganismos, principalmente no estudo das bactérias, favorecendo a avaliação 

desses microrganismos em amostras ambientais (TIEDJE et al., 1999), permitindo a 

comparação de diferentes comunidades de microrganismos derivados de diferentes 

ambientes (MARSH, 1999). Através desses estudos independentes de cultivo tem-

se levantado que um grama de solo pode conter 10 bilhões de microrganismos, 

representando milhares de espécies (AMANN, 2001). 
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A partir da ferramenta de PCR (do inglês Polymerase Chain Reaction), que 

permite amplificar sequências de nucleotídeos de forma rápida e segura (MULLIS, 

1990) foi desenvolvida grande parte das técnicas utilizadas no estudo de Ecologia 

Microbiana como biblioteca de genes, sequenciamento de DNA, 

pirosequenciamento, PCR quantitativo em tempo real, análise de fingerprint, entre 

outras. 

A sequência a ser amplificada no PCR é definida por pequenos fragmentos, 

chamados de primers, capazes de hibridizar com a sequência de interesse 

(BIRKENMEYER; MUSHAHWAR, 1991). 

Os estudos da comunidade bacteriana geralmente se iniciam com a 

amplificação do gene 16S rRNA. Para acessar um grupo específico de 

microrganismos pode-se estudar genes funcionais ao invés de 16S rRNA 

possibilitando alcançar a diversidade com potencial funcional no ambiente a ser 

investigado, uma vez que a extração de DNA total e análise com primers de PCR 

nos informa quais os organismos ali presentes. Ademais, o estudo de genes 

funcionais, permite o melhor entendimento e papel dos microrganismos no ciclo de 

compostos biogeoquimicamente importantes, como no presente estudo, o metano. 

(McDONALD et al., 2005) 

Para o estudo dos microrganismos envolvidos na atividade metanotrófica 

utilizamos o gene pmoA, que codifica a subunidade alfa da metano mono-oxigenase 

particulada (pMMO) é altamente conservado e, por isso, tem sido amplamente 

utilizado para a detecção desses organismos (McDONALD et al., 2008; LUESKEN et 

al., 2011). 

Uma técnica molecular utilizada para o estudo da comunidade microbiana é a 

PCR quantitativo em tempo real (qPCR), a qual permite realizar a quantificação 

precisa de sequências de interesse em amostras ambientais (HIGUCHI et al., 1993), 

proporcionando um melhor entendimento da influência de diferentes ambientes, tipo 

de vegetação e da rizosfera na população microbiana.  

Baseada na detecção em tempo real da concentração de ácidos nucléicos 

através da intensidade de fluorescência gerada após cada ciclo de acordo com o 

acúmulo de produtos da PCR durante cada ciclo de amplificação. (ANKLAM et al., 

2002; RAEYMAEKERS, 2000), a detecção é possibilitada pelo uso de corantes 

intercalantes, iniciadores ou sondas fluorescentes que hibridizam com a sequência 
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de interesse (GAŠPARIČ et al., 2009). Para a detecção da fluorescência, 

independente do sistema utilizado, a técnica necessita de termocicladores 

equipados com sistema ótico capazes de capturar a fluorescência emitida em cada 

ciclo e computadores com softwares para análise dos dados. (NOVAIS; PIRES-

ALVES; SILVA, 2004). 

Essa técnica permite que os dados sejam gerados com maior rapidez, pois os 

processos de amplificação, detecção e quantificação de DNA são realizados em 

uma etapa. A quantificação dos ácidos nucléicos é realizada durante a fase 

exponencial da reação, sendo determinado o Cycle Threshold (CT), o qual 

representa o ciclo no qual a reação atinge o limiar da fase exponencial. Neste ponto, 

determina-se a quantificação exata e reprodutível baseado na fluorescência, sendo o 

valor de CT da amostra de interesse comparado com os valores de CT de amostras 

contendo quantidades conhecidas do mesmo gene (padrões externos), 

possibilitando a determinação do número de cópias presente na amostra 

inicialmente (NOVAIS; PIRES-ALVES; SILVA, 2004). 

 

2.3  Materiais e Métodos 

 

2.3.1 Área de Estudo 

 

A Estação Experimental do Caldeirão (03°26’S, 60°23’W), localizada na 

EMBRAPA Amazônia Ocidental (CPAA-AM), em Iranduba – AM, à aproximadamente 

22 km de Manaus, compreendendo uma área de 208,14 ha onde são conduzidas 

pesquisas com grãos, hortaliças, mandioca, silvicultura e piscicultura. O clima da 

região é classificado como tropical chuvoso e úmido. O solo adjacente é classificado 

como Argissolo Amarelo Tb distrófico. (NEVES-JUNIOR, 2008) 

A vegetação natural é de floresta tropical úmida com precipitação anual de 

2530 mm (1971 - 1997) sendo o valor máximo sazonal entre dezembro e maio, e a 

temperatura média anual é de 25,8°C (1987 - 1997), com umidade relativa de 85% 

(CORREIA; LIEBEREI, 1998).  
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O sítio de Terra Preta da Amazônia (TPA) sob floresta secundária (capoeira) 

(03º15’11”S - 60º13’43”W) apresenta vegetação não é perturbada há mais de 40 

anos (Figura 4). O sítio sob cultivo (03º15’09”S - 60º13’42”W) (Figura 5), 

principalmente de mandioca, compreende uma área de TPA onde se desenvolve 

intensa atividade agrícola há pelo menos 30 anos, sendo que essas áreas 

encontram-se adjacente uma a outra. 

Foram estudas áreas de solo adjacente com as mesmas condições da TPA, 

sob floresta secundária (capoeira) não perturbada há mais de 40 anos e solo 

adjacente sob cultivo de tucumã, sendo essas áreas adjacentes uma a outra e 

próximas às áreas de Terra Preta da Amazônia. 

 

(a)

(b)

 

Figura 4 - (a) Sítio de TPA sob floresta secundária (capoeira) na Estação experimental do Caldeirão 
(Iranduba, AM). (b) detalhe do perfil de TPA sob capoeira.  

Fotos: Mariana Germano 
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(a)

(b)

 

Figura 5 - (a) Sítio de TPA sob cultivo de mandioca (cultivada) na Estação Experimental do Caldeirão 
(Iranduba, AM). (b) detalhe do perfil de TPA sob cultivo  

Fotos: Mariana Germano. 

 

2.3.2 Amostragem 

 

A campanha de coleta foi realizada em Novembro de 2013, sendo 

amostradas quatro áreas: Terra Preta da Amazônia sob floresta secundária 

(capoeira) (TPA Floresta); Terra Preta da Amazônia sob cultivo de mandioca (TPA 

Cultivada); Solo Adjacente sob floresta secundária (capoeira) (ADJ Floresta) e Solo 

Adjacente sob cultivo de tucumã (ADJ Cultivado).  

As amostras foram coletadas em tubos PVC, nas profundidades de 0 a 15 cm, 

sendo coletadas três repetições por área, com quatro tubos cada, ao longo de um 

transecto com distância de 10 a 15 metros entre os pontos. 

Após a coleta, as amostras foram mantidas em temperatura ambiente para a 

menor perturbação visando à conservação da comunidade microbiana e enviada 

para o Laboratório de Biologia Celular e Molecular (CENA/USP), a fim de iniciar as 

análises de caracterização químicas e moleculares. Uma alíquota foi enviada para o 

Laboratório de Análises Químicas do Departamento de Ciência do Solo, da Escola 
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Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP), para a análise das 

propriedades químicas. 

 

2.3.3 Caracterização química do solo 

 

De cada uma das amostras compostas, alíquotas de solo (300 g) foram 

coletadas e enviadas ao Laboratório de Análises de Solo da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) para determinação dos seguintes 

atributos: matéria orgânica (MO), teores totais de N-NH4
+ e N-NO3

-, pH, teores de 

fósforo (P) e de cátions trocáveis (K+, Ca2+, Mg2+ e Al3+), acidez potencial (H+ + Al3+), 

capacidade de troca catiônica (CTC), soma de bases (SB), saturação por bases (V) 

e textura (teores de areia, silte e argila).  

 

2.3.4 Experimento de microcosmo 

 

Os microcosmos foram montados utilizando o solo amostrado na Estação 

Experimental Caldeirão (Iranduba – AM). O conteúdo dos tubos de PVC coletados 

por ponto foi homogeneizado e posteriormente foram separadas as alíquotas 

utilizadas para a implantação do experimento. 

Para cada um dos três pontos amostrados por área foram montados seis 

frascos, sendo que em cada um foi pesado 10g de solo e adicionado 15 ml de meio 

mínimo mineral NMS (Nitrate Mineral Salts Medium) (ANEXO A) em frascos de 

ampicilina de 160 ml (Figura 6). O meio NMS é um meio utilizado para o 

crescimento, enriquecimento e isolamento de bactérias metanotróficas 

(MARTINEAU; WHYTE; GREER, 2010), sendo amplamente usado para cultivo e 

isolamento destes microrganismos (BOWMAN, 2006) e nesse experimento foi 

adicionado para estimular a atividade metanotrófica e obter maior enriquecimento da 

comunidade envolvida na oxidação do metano. Os frascos foram fechados com 

batoques de butila e lacres metálicos. 
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Figura 6 – Frasco de ampicilina de 160 ml, utilizado no experimento de microcosmo 

 

Das seis repetições montadas por ponto amostrado, cinco tiveram sua 

atmosfera interna acertada em 10% de metano em ar atmosférico, sendo esse gás o 

substrato único de carbono e energia dos frascos. O outro frasco restante foi 

utilizado como controle para ausência de produção de CH4, sendo incluído em seu 

headspace apenas ar atmosférico. Todos os gases foram injetados nos frascos de 

maneira asséptica, passando por unidade filtrante com poros de 0,2µm (Millipore), 

sendo esta medida adotada para evitar a contaminação do sistema. O gás metano 

utilizado foi o Metano N45 da marca Air Liquide. 

O experimento foi conduzido em estufa de crescimento de microrganismos a 

28° C, submetido a agitação de 150rpm, no escuro. 

Para o acompanhamento da atividade metanotrófica nos frascos foram 

realizadas coletas logo após a montagem de todos os frascos, sendo amostrados 

três mililitros do headspace de cada microcosmo. 

Com o objetivo de favorecer o crescimento de bactérias metanotróficas em 

detrimento de outros microrganismos, foram realizados três refluxos da atmosfera 

interna dos frascos com intervalo de sete dias entre eles. 

As coletas da primeira introdução de atmosfera no headspace dos frascos 

foram realizadas logo após a introdução do experimento, após quatro e sete dias da 

instalação, sendo a cada coleta era sacrificada uma repetição contendo metano, 

para a recuperação do DNA do solo em cada tempo do experimento. No sétimo dia 
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de experimento os frascos restantes, incluindo a repetição controle, tiveram suas 

atmosferas internas renovadas e quantificadas após a renovação do headspace e 

após sete dias, sendo então sacrificada mais uma repetição. Esse esquema foi 

repetido no décimo quarto dia de experimento. No total o experimento foi conduzido 

por 21 dias, quando a última repetição foi sacrificada, juntamente com o frasco 

controle de cada ponto (Figura 7). 

Os frascos controles tiveram suas atmosferas amostradas e refeitas nos 

mesmos padrões das repetições com atmosfera acrescida de metano, porém foi 

sacrificado somente ao final do experimento. 

Com a finalidade de recuperar o DNA do solo uma repetição de cada ponto 

contendo 10% de metano foi sacrificada, sendo os frascos abertos em fluxo laminar 

para evitar contaminação e o conteúdo transferido para tubos de polipropileno 

estéreis sendo centrifugados a 10.000rpm a 4° C por 20 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e do pellet foi realizada a extração de DNA genômico. 

A determinação das concentrações de CH4 nas amostras foi realizada por 

cromatografia gasosa no Laboratório de Biologia Celular e Molecular (CENA/USP). 

Figura 7 – Esquema de montagem do experimento. t0, t4, t7, t14 e t21 indicam os dias de coleta 
de headspace e de solo. P1, P2 E P3 representam os pontos amostrados nas áreas. 
As setas indicam os refluxos de atmosfera interna nos frascos. Os frascos Controle 
(C) receberam os 3 refluxos de atmosfera interna, porém foram sacrificados somente 

ao final do experimento (t21) 
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O equipamento utilizado foi um SRI 8610C GAS CHROMATOGRAPH (SRI 

Instruments). O equipamento utiliza como gás de arraste o N2, sendo as análises 

realizadas a 81°C com duração de 3 minutos e meio, com tempo de retenção do 

metano por volta de 2 minutos. 

 

2.3.5 Extração de DNA genômico total do solo 

 

Para as extrações de DNA das amostras de solo, utilizou-se o PowerLyzer 

PowerSoil DNA Extraction™ (MoBIO Laboratories) e as instruções fornecidas pelo 

fabricante foram seguidas com algumas modificações, conforme descrito a seguir: 

De cada amostra, foram adicionados 250 mg de solo em tubo de 2 mL 

contendo microesferas de vidro (Glass Tube 0,1 mm). Em seguida, foram pipetados 

750 μL de Bead Solution e o tubo foi agitado brevemente. Foram acrescentados 60 

μL da solução C1, o tubo foi invertido várias vezes e, então, preso ao adaptador do 

Vortex-Genie 2 (MoBIO Laboratories, Carlsbad, CA) e agitado por 15 min à 

velocidade máxima. Após a agitação, o tubo foi centrifugado a 10.000 × g por 3 min. 

Após essa etapa, 450 μL do sobrenadante foram transferidos para um novo tubo, ao 

qual foram adicionados 250 μL da solução C2. Para homogeneização, o tubo foi 

vortexado por 5 s e posteriormente incubado a 4º C por 5 min. A seguir, centrifugou-

se a 10.000 × g por 1 min e 600 μL do sobrenadante foram transferidos para um 

novo tubo. A solução C3 foi adicionada (200 μL) com breve agitação e a mistura foi 

novamente incubada a 4ºC por 5 min. Logo depois, realizou-se a centrifugação a 

10.000 × g por 1 min e 750 μL do sobrenadante foram transferidos para um novo 

tubo. Neste, foram colocados 1200 μL da solução C4 e procedeu-se uma breve 

agitação. Após essa etapa, foram carregados 675 μL da solução numa coluna com 

filtro, disposta sobre um novo tubo. O conjunto foi centrifugado a 10.000 × g por 1 

min, o líquido filtrado pela coluna foi descartado, o restante da solução foi carregado 

na coluna e o processo foi repetido. Depois, adicionou-se 500 µl da solução C5 na 

coluna e centrifugou-se a 10.000 × g por 30 segundos. O líquido que passou pelo 

filtro foi descartado e o tubo foi novamente centrifugado com a coluna vazia por mais 

1 minuto a 10.000 × g. Após essa etapa, a coluna foi transferida para um novo tubo 

do kit e foram adicionados 100 µl da solução C6 no centro da mesma. Com a 
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centrifugação por 30 segundos a 10.000 × g foi possível obter, por fim, o DNA da 

amostra. 

Para a confirmação da qualidade da extração, uma alíquota de 5 µl do DNA 

obtido foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) corado com 

GelRed™ (Uniscience) em tampão TSB (BRODY; KERN, 2004). Como padrão 

molecular foi utilizado 2 µl de Low mass DNA Ladder (Invitrogen Technology). O gel 

foi submetido a um campo elétrico de 100 V por aproximadamente 40 minutos e, em 

seguida, foto-documentado. 

O DNA extraído foi também quantificado em espectrofotômetro Nanodrop 

2000c (Thermocientific), adotando-se a relação de 1,0 de densidade ótica a 260 nm 

(DO260) como sendo igual a 50 ng de DNA.µL-1 (SAMBROOK; FRITSCH; 

MANIATS, 1989). 

 

2.3.6 qPCR dos genes 16S rRNA Bacteria e pmoA 

 

As reações de PCR quantitativo (qPCR) foram realizadas no sistema StepOne 

Plus™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems) para os genes: 16S rRNA de 

Bacteria e pmoA (metanotróficas), tendo as condições estabelecidas nos respectivos 

trabalhos de referência dos primers com modificações quando necessário (Tabela 

1). Ao final da reação foi incluída uma curva de melting nas seguintes condições 

95ºC por 15 s, a temperatura de anelamento do primer por 1 min e aumentada 

gradativamente, com leitura dos dados, a cada 0,7ºC até 95ºC. 

Tabela 1 – Primers utilizados nas reações de qPCR com seus respectivos programas de amplificação 

Gene Primer Sequência 
Fragmento 

(pb) 
Referência 

Programa de 
amplificação 

16S 
Bacteria 

U968F GAACGCGCAAGAACCTTAC 

419 

Heuer et al. 
(1997) 

95°C – 5 min; 40 
ciclos, 95°C – 

15s, 56°C – 30s, 
72°C – 45s 1387R GGGCGGWGTGTACAAGGC 

Marchesi et al. 
(1998) 

pmoA 
A189F GGNGACTGGGACTTCTGG 

491 

Holmes et al. 
(1995) 

95°C – 5 min; 42 
ciclos, 95°C – 

15s, 58°C – 30s, 
72°C – 45s 

Mb661R CCGGMGCAACGTCYTTACC 
Costello; Lidstrom 

(1999) 
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As curvas padrões foram obtidas, realizando amplificações com um número 

conhecido de cópias do DNA padrão diluído em série (1:10) dos produtos do 16S 

rRNA Bacteria e do gene funcional pmoA. Cada curva foi construída com base em 

cinco diluições. Desta maneira, os dados da amplificação do DNA extraído de 

amostras ambientais foram interpolados, para determinar o número de cópias do 

gene de interesse na amostra avaliada. Também foi colocada uma amostra como 

referencial entre as placas de mesmo gene para posterior equalização dos dados. 

Todas as reações foram preparadas para um volume final de 10 μL, contendo 

concentrações finais de: 1X Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2×) 

(Fermentas); 0,5 μM de cada primer; 1µL DNA total extraído, e completado com 

água desionizada estéril. Os valores de Cts, do inglês cycle threshold, foram 

utilizados para normalizar os dados obtendo as quantidades de DNA passíveis de 

amplificação de cada amostra.  

Todas as reações, tanto as feitas com o DNA extraído das amostras de solo 

como aquelas em que se empregaram as diluições referentes às curvas-padrão, 

foram realizadas em triplicata (réplicas técnicas). O mesmo foi feito para os controles 

negativos, nos quais se utilizou água como molde em vez de DNA.  

 

2.3.7  Processamento de dados 

 

Os dados obtidos pela técnica de qPCR foram analisados no programa 

StepOne Software v2.3 (Applied Biosystems) quanto a sua especificidade e 

eficiência. Os dados em que a especificidade foi confirmada pela análise das curvas 

de melting e eficiência entre 80% e 110% foram exportados para uma planilha 

eletrônica no programa Microsoft Excel (Microsoft). Na planilha, os dados de 

abundância de cada amostra foram convertidos em número de cópias do gene por 

grama de solo. 

Para análise dos resultados foi utilizado os softwares estatísticos SAS 9.3 

(SAS Institute), no qual foi analisada a normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-

Wilk e a homogeneidade das variâncias. A análise das variâncias foi feita e, quando 
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significativa, seguida do teste de Tukey, para dados que seguiram os pressupostos 

dos testes paramétricos, e do teste de Kruskal-Wallis, para os demais.  

 

2.4  Resultados e Discussão 

 

2.4.1 Caracterização química das amostras de solo 

 

Analisando a caraterização química dos solos coletados (Tabela 2) nota-se 

que o solo TPA Floresta apresenta as concentrações de matéria orgânica e carbono 

orgânico com maior valor dentre os quatros solos analisados. Considerando os 

teores de CTC e V%, esse solo apresentou os maiores teores, o que pode ser 

explicado pela presença de carbono pirogênico derivado de pirólise parcial, a qual é 

responsável pela produção de grupos carboxílicos ligados diretamente às estruturas 

aromáticas recalcitrantes (NOVOTNY et al., 2007), sendo esses grupos contribuintes 

para a elevada acidez total (CTC) desses materiais, acarretando na elevada 

fertilidade dos solos de Terra Preta da Amazônia. Segundo RONQUIM (2010), esse 

solo é caracterizado como fértil, por apresentar valor de V% ≥ 50%. A presença do 

carvão pirogênico pode ser associada aos teores mais elevados de carbono 

orgânico no solo de TPA Floresta, uma vez que esses solos apresentam elevado 

estoque de carbono (BERNOUX et al., 1998) pelo fato de a matéria orgânica, 

também com teores elevados nesse solo, funcionarem como um grande reservatório 

de C no solo, promovendo o aumento do sequestro de carbono no solo (TEIXEIRA, 

2007). 

O teor de V% inferior a 50 % observado no solo ADJ Floresta, coincidem com 

as características dos solos da região amazônica, que em sua grande maioria 

apresentam baixa fertilidade natural e acidez elevada (VIEIRA, 1975; SANCHEZ, 

COCHRANE, 1980), sendo a baixa fertilidade associada à avançada idade geológica 

do solo dessa região (MEIRELLES FILHO, 2004). 

Os teores de fósforo (P) mais elevados nos solos TPA Floresta e TPA 

Cultivado são considerados um dos elementos mais significativos da ocupação 

humana, sendo atribuídos às cinzas originárias de fogueiras, ossos de peixe e 
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outros animais, fezes, urina e cascos de tartarugas (SMITH, 1980). Os teores de 

Nitrogênio, Carbono e Cálcio também são componentes comuns à ocupação 

humana. 

Os solos adjacentes refletem as características climáticas do ambiente 

tropical, onde a temperatura e pluviosidade elevada favorecem os processos de 

hidrólise e lixiviação (KÄMPF; KERN, 2005), o que pode ser observado pelos teores 

menores de alguns nutrientes nos solos ADJ Floresta e ADJ Cultivado. 
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Tabela 2 – Caracterização química dos Solos Terra Preta da Amazônia e Adjacente, coletados na Estação Experimental Caldeirão, em Iranduba – AM. 

 
pH 

M. O. C. O. K Ca Mg Al H+Al SB CTC V m B Cu Fe Mn Zn P S-SO
4
 

g/dm
3
 mmolc.dm

-3
 % mg.dm

-3
 

TPA-FLORESTA 5,3 65,7 38,0 1,2 85,3 14,0 <1 40,3 100,7 141,2 71,3 0,0 0,2 0,6 191,3 12,2 6,7 91,0 <4 

TPA-CULTIVADO 4,0 30,7 17,7 0,7 9,7 3,0 8,3 75,3 13,5 88,9 15,3 40,0 0,1 0,5 115,7 4,8 2,6 69,0 <4 

ADJ-FLORESTA 3,6 33,3 19,3 0,6 4,3 1,0 16,0 88,7 6,1 94,9 6,0 73,0 0,2 <0,3 241,0 1,9 0,3 12,0 <4 

ADJ-CULTIVADO 4,1 30,7 17,7 0,7 12,7 6,7 3,0 54,7 20,3 74,8 27,7 13,7 0,2 <0,3 250,3 1,8 0,6 7,3 14,0 

TPA: Terra Preta da Amazônia; ADJ: Solo Adjacente.  M.O.: matéria orgânica; C.O.: carbono orgânico; H+Al: acidez potencial; SB: soma de bases; CTC: 

capacidade de troca catiônica; V: saturação da CTC por bases; m: Saturação por Alumínio. Valores médios de três repetições amostrais de cada área.   
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2.4.2 Avaliação do consumo de metano 

 

O acompanhamento da concentração de metano na atmosfera dos 

microcosmos via cromatografia gasosa revela que os solos de TPA Floresta, TPA 

Cultivada e ADJ Floresta apresentaram consumo elevado de metano a partir do 

sétimo dia de experimento, após a segunda injeção de atmosfera nos frascos. 

Verifica-se que o solo TPA Floresta (Figura 8) apresentou maior atividade 

metanotrófica, o que pode ser associado aos seus altos teores de matéria orgânica e 

carbono orgânico. O microcosmo controle apresentou pequena produção de metano 

até o quarto dia de experimento, porém esse comportamento não foi observado 

novamente no decorrer do experimento. Esse foi o solo que apresentou maior teor 

de oxidação, assim como observado em outros estudos com solos de florestas 

tropicais (VERCHOT et al., 2000; VELDKAMP et al., 2008; ZHANG et al., 2008; 

DÖRR et al.,2010). 

 

Figura 8 - Avaliação de consumo de metano nos microcosmos de Terra Preta Floresta. As setas 
indicam os refluxos da atmosfera interna dos frascos. As barras se referem ao desvio 
padrão 

 

Para o solo TPA Cultivado (Figura 9) foi observada atividade metanotrófica a 

partir do sétimo dia de experimento (T7), porém o consumo não foi tão elevado 

quanto ao observado no solo TPA Floresta. Analisando as concentrações do 

microcosmo TPA Cultivado Controle nota-se atividade de produção de metano nas 

três injeções, no entanto, essa produção é pouco expressiva comparando a queda 

de concentração acentuada observada nos microcosmos com adição de metano. 
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Figura 9 - Avaliação de consumo de metano nos microcosmos de Terra Preta Cultivada. As setas 
indicam os refluxos da atmosfera interna dos frascos. As barras se referem ao desvio 
padrão 

 

Os microcosmos de ADJ Floresta (Figura 10) com adição de 10% de metano 

na atmosfera apresentaram comportamento semelhante aos de TPA Cultivado, 

porém o microcosmo Controle (ADJ Floresta Controle) apresentou produção de 

metano somente na primeira injeção, sendo que na segunda injeção houve atividade 

metanotrófica e na terceira injeção a concentração desse gás se manteve 

praticamente constante. 

 

Figura 10 - Avaliação de consumo de metano nos microcosmos de Adjacente Floresta. As setas 
indicam os refluxos da atmosfera interna dos frascos. As barras se referem ao desvio 
padrão 

 

Diferentemente dos outros microcosmos, os que continham solo ADJ 

Cultivado (Figura 11) não apresentaram atividade metanotrófica elevada, sendo 

mais observada na terceira injeção, isto é, a partir do décimo quarto dia de 
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experimento. Seu microcosmo controle (ADJ Cultivado Controle) apresentou 

produção de metano nas duas primeiras injeções e consumo na terceira, portanto, 

esse foi o único solo que não respondeu expressivamente ao enriquecimento 

analisando os dados de cromatografia. Priemé et al. (1997) mostraram que as taxas 

de oxidação de CH4 necessitam de mais de cem anos para atingir os níveis 

observados antes do início do cultivo, podendo justificar o comportamento 

observado nos frascos contendo solo adjacente cultivado, com conversão da 

mudança do solo há aproximadamente 30 anos. 

 

Figura 11 - Avaliação de consumo de metano nos microcosmos de Adjacente Cultivado. As setas 
indicam os refluxos da atmosfera interna dos frascos. As barras se referem ao desvio 
padrão 

 

2.4.3 Extração do DNA total do solo 

 

Foram realizadas extrações de DNA total para todos os solos recuperados 

dos microcosmos sacrificados nos tempos t0, t4, t7, t14 e t21 e dos frascos controle 

(C). No total foram realizadas 72 extrações e os produtos quantificados em 

espectrofotômetro Nanodrop 2000c (Thermocientific), com resultados apresentados 

na Figura 12. Observa-se que as amostras de solo TPA Floresta apresentaram 

maior rendimento e os ADJ Floresta e ADJ Cultivado compartilharam valores médios 

mais baixos na maioria dos tempos amostrados.  
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Figura 12 – Quantificação em Nanodrop 2000c das extrações de DNA total do solo logo após a 
instalação do experimento (t0) e nos dias quatro (t4), sete (t7), quatorze (t14) e vinte e 
um (t21) de incubação. As barras se referem ao desvio padrão 

 

2.4.4 Análise comparativa de PCR quantitativo em tempo real (qPCR) para os 

genes 16S rRNA Bacteria e pmoA 

 

Comparando as quantificações dos genes 16S rRNA Bacteria e pmoA 

utilizando as amostras de solo coletadas no tempo inicial do experimento (Figura 

13), observa-se que em ambos o número de cópias do gene por grama de solo a 

área de Terra Preta da Amazônia com cobertura de Floresta (TPA-FLO) 

apresentaram maiores valores, ademais, quando comparadas as médias dos solos, 

estatisticamente, pelo teste de Tukey (P<0,05), esse solo apresentou diferença 

estatística com relação aos outros solos para ambos os genes, constatou-se um 

gradiente entre os solos, TPA-FLO > TPA-CUL > ADJ-FLO > ADJ-CUL. 

As quantificações do gene pmoA indicam que a comunidade metanotrófica foi 

influenciada pela cobertura vegetal e tipo de solo, assim como observado no estudo 

realizado por Lima; Muniz; Dumont (2014), modificando o gradiente em TPA-FLO > 

ADJ-FLO > TPA-CUL > ADJ-FLO. 
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Figura 13 – Quantificação em qPCR para os genes 16S rRNA Bacteria e pmoA nos solos Terra Preta 
da Amazônia e Adjacentes. TPA-FLO: Terra Preta da Amazônia Floresta, TPA-CUL: 
Terra Preta da Amazônia Cultivada; ADJ-FLO: Adjacente Floresta; ADJ-CUL: Adjacente 
Cultivado. Os dados foram obtidos no tempo inicial (t0) do experimento, representando as 
comunidades originais dos solos. Os valores representam as médias e as barras o desvio 
padrão. As médias encontradas em um mesmo dia de análise que diferiram 
significativamente pelo teste de Tukey (P < 0,05) estão acompanhadas de letras 
diferentes 

 

Analisando a alteração da comunidade ao longo do experimento, nota-se que 

para o solo de Terra Preta da Amazônia Floresta (TPA-FLO) (Figura 14) a 

comunidade bacteriana não sofreu diferenciação quando analisada estatisticamente 

através do teste de Tukey (P< 0,05). No entanto, analisando a quantificação do gene 

pmoA, observa-se que a comunidade sofreu alteração em resposta ao 

enriquecimento atmosférico com metano dos frascos a partir do sétimo dia (t7) de 

experimento. Comparando com a curva de consumo de metano observado via 

cromatografia gasosa, nota-se que o aumento na comunidade metanotrófica (gene 

pmoA) está associado a diminuição da concentração de metano na atmosférica dos 

frascos, sendo esse o solo que apresentou maior consumo de CH4 e maior número 

de microrganismos responsáveis pela oxidação do metano tanto no tempo inicial do 

experimento (t0) como também no tempo final (t21). 
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Figura 14 – Quantificação em qPCR para os genes 16S rRNA Bacteria e pmoA no solo Terra Preta 
da Amazônia Floresta (TPA-FLO). Os dados foram obtidos nos tempos 0 (t0), 4 (t4), 7 
(t7), 14 (t14) e 21 (t21) do experimento. Os valores representam as médias e as barras o 
desvio padrão. As médias encontradas em um mesmo dia de análise que diferiram 
significativamente pelo teste de Tukey (P < 0,05) estão acompanhadas de letras 
diferentes 

 

O solo de Terra Preta da Amazônia Cultivada também apresentou alteração 

da comunidade metanotrófica em resposta ao enriquecimento atmosférico com 

metano (Figura 15), sendo essa diferenciação observada na quantificação das 

amostras do décimo quarto dia de experimento (t14), porém o número de cópias do 

gene pmoA nos tempos finais do experimento, t14 e t21, apresentam quantificações 

menores que ao encontrado no solo TPA Floresta, indicando que a mudança na uso 

do solo afeta a abundância dessas comunidades. 

 

Figura 15 – Quantificação em qPCR para os genes 16S rRNA Bacteria e pmoA no solo Terra Preta da Amazônia 
Cultivada (TPA-CUL). Os dados foram obtidos nos tempos 0 (t0), 4 (t4), 7 (t7), 14 (t14) e 21 (t21) do 

experimento. Os valores representam as médias e as barras o desvio padrão. As médias encontradas 
em um mesmo dia de análise que diferiram significativamente pelo teste de Tukey (P < 0,05) estão 

acompanhadas de letras diferentes 
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A abundância da comunidade metanotrófica no solo Adjacente Floresta (ADJ-FLO) 

para o gene pmoA, apresentada na Figura 16, releva que essa comunidade 

respondeu diferentemente dos solos de TPA Floresta e TPA Cultivada, indicando 

que o tipo de solo influencia na abundância desses microrganismos. O mesmo 

comportamento observado nos solos TPA para o gene 16S rRNA Bacteria foi 

observado, não apresentando variação estatisticamente na quantificação desse 

gene em todos os tempos do experimento. 

 

Figura 16 – Quantificação em qPCR para os genes 16S rRNA Bacteria e pmoA no solo e Adjacentes 
Floresta (ADJ-FLO). Os dados foram obtidos nos tempos 0 (t0), 4 (t4), 7 (t7), 14 (t14) e 

21 (t21) do experimento. Os valores representam as médias e as barras o desvio padrão. 
As médias encontradas em um mesmo dia de análise que diferiram significativamente 
pelo teste de Tukey (P < 0,05) estão acompanhadas de letras diferentes 

 

As quantificações do gene 16S rRNA Bacteria do solo Adjacente Cultivado 

(ADJ-CUL) mostram que não houve alterações estatística nessa comunidade, o que 

também foi observado para o gene pmoA. Resultados que podem ser associados 

aos resultados observados na quantificação da concentração de metano na 

atmosfera dos frascos, onde não foi observado o comportamento de dreno de 

metano, podendo ser explicado pelo fato de que a conversão da cobertura vegetal 

de floresta para atividade agrícola afeta negativamente a taxa de oxidação de CH4 

(JENSEN; OLSEN, 1998). 
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Figura 17 – Quantificação em qPCR para os genes 16S rRNA Bacteria e pmoA no solo Adjacente 
Cultivado (ADJ-CUL). Os dados foram obtidos nos tempos 0 (t0), 4 (t4), 7 (t7), 14 (t14) e 

21 (t21) do experimento. Os valores representam as médias e as barras o desvio padrão. 
As médias encontradas em um mesmo dia de análise que diferiram significativamente 
pelo teste de Tukey (P < 0,05) estão acompanhadas de letras diferentes 

 

Nos microcosmos controle de cada solo nota-se que a quantidade de cópias 

de ambos os genes permaneceu semelhante ao encontrado nas amostras de tempo 

inicial, indicando que sem a adição de metano na atmosfera a comunidade 

metanotrófica não seria estimulada somente com a adição de meio de cultivo NMS, 

utilizado para o cultivo e enriquecimento de bactérias metanotróficas (MARTINEAU; 

WHYTE; GREER, 2010).  
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3 CONCLUSÕES 

 

O solo Terra Preta da Amazônia se mostrou um potencial dreno de CH4 

atmosférico. No geral, estes solos apresentaram maior abundância das 

comunidades bacterianas e metanotróficas, o que refletiu no maior consumo de 

metano.  

Comparando as respostas dos solos com floresta (TPA Floresta e ADJ 

Floresta) e cultivados (TPA Cultivada e ADJ Cultivado), notou-se uma menor 

variação da abundância da comunidade metanotrófica presente nestes últimos, o 

que pode indicar que alteração do uso do solo afeta a capacidade do mesmo em 

retirar metano da atmosfera. 

Os solos Adjacentes apresentaram resposta diferente dos solos de TPA, 

indicando que a história de formação, ocupação e uso do solo também influenciam 

na capacidade do solo em drenar o metano da atmosfera.  
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ANEXO A 

 

Meio de Cultura NMS (Nitrate mineral salts) 

 

Reagentes Quantidade 

MgSO
4 
. 7H

2
O 1,0g 

CaCl
2 
. 6H

2
O 0,20g 

Solução de Ferro Quelado* 
2,0ml 

KNO3 1,0g 

Solução Traço de Metais ** 0,5ml 

KH
2
PO

4
 0,272 g 

Na2HPO4. 12H2O 0,717 g 

Água destilada deionizada 1,0 L 

 

Ajustar o pH a 6.8. Autoclavar as soluções em frascos separados. Adicionar as 

soluções, já estéreis, misturando com movimentos suaves a cada adição. 

 

* Solução de Ferro Quelado 

Reagentes Quantidade 

Cloreto de Ferro III 0,5g 

EDTA 0,2g 

HCl concentrado 0,3ml 

Água destilada deionizada 100,0ml 

 

Em um frasco com tampa, misturar os reagentes a água Milli-Q, e esterilizar a 

solução por filtração através de sistema Millipore com membrana 22μm, e 

acondicionar em frasco envolvido com papel alumínio e a temperatura ambiente. 
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** Solução Traço de Metais  

Reagentes Quantidade 

FeSO4.7H2O 20,0 mg 

ZnSO4. 7 H2O 1,0 mg 

H3BO3. 4 H2O 3,0 mg 

MnCl2. 7 H2O 0,3 mg 

CoCl2. 6 H2O 2,0 mg 

CaCl2. 2 H2O 0,1 mg 

NiCl2. 6 H2O 0,2 mg 

Na2MoO4. 2 H2O 0,3 mg 

Água Milli‐Q 100mL 
  

 

Em um frasco com tampa, misturar os reagentes a água Milli-Q, e esterilizar em 

autoclave. Acondicionar em frasco envolvido com papel alumínio e a temperatura 

ambiente. 




