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ANÁLISE DO IMPACTO DA MONOCULTURA SOBRE SOLOS DE CERRADO 

UTILIZANDO Aspergillus COMO BIOINDICADOR 

 

RESUMO 

Análise do impacto da monocultura sobre solos de cerrado utilizando Aspergillus 

como bioindicador- Este trabalho pretende analisar o impacto da monocultura sobre 

solos do Cerrado através da detecção de Aspergillus , um potente solubilizador de fosfato 

utilizado como bioindicador,em diferentes amostras de solo.Para isso, amostras de solo 

do Cerrado previamente explorado com cultivos diversos (soja e milho) e de formas 

diversas (monocultura,rotação de culturas)  seriam purificadas tendo toda sua carga de 

DNA extraída e em seqüência analisada por Real Time PCR . Espera-se que os solos 

afetados por atividade agrícola apresentem ao longo do tempo uma diminuição da 

quantidade de fosfato solúvel no solo e, por tanto, de Aspergillus. 

PALAVRAS-CHAVE: Aspergillus ; soja; monocultura; rotação de culturas; Real Time PCR 

 

 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 O bioma Cerrado localiza-se 

principalmente nas regiões Sudeste e 

Centro-Oeste do Brasil, no Planalto 

Central, podendo estender-se até o 

Nordeste e o Meio-Norte do país. Ocupa 

24% do território brasileiro [1], sendo a 

segunda maior formação vegetal do 

Brasil [2]. É a savana tropical com a 

biodiversidade mais rica do mundo [1], 

contando com várias espécies 

endêmicas. A partir da década de 1960, 

com o aumento da rede rodoviária e a 

interiorização da capital [3], este bioma 

começou a ser ocupado com maior 

intensidade. Durante as décadas de 1970 

e 1980, com a expansão agrícola, a área 

do Cerrado foi altamente modificada, as 

regiões de vegetação natural deram lugar 

à agricultura e à pecuária.  

 A principal cultura implementada 

no Cerrado foi a de soja. Em 2002, cerca 

de 58% da produção de soja 

concentrava-se no Centro-Oeste [4]. Os 

impactos dessa cultura no ecossistema 

da região foram imensuráveis e diversos, 

indo do desmatamento e da destruição 

de hábitats à poluição de rios e à 

degradação dos solos. Este último, em 

especial, é agravado pelo fato de que a 

soja é cultivada principalmente sob o 

sistema de monocultura, que degrada o 

solo física, química e biologicamente, 



levando à redução da produtividade da 

cultura [4]. Além disso, a deterioração do 

solo favorece o desenvolvimento de 

doenças e pragas.  

 Para tentar reduzir os danos 

causados ao solo pela monocultura, 

sugere-se a adoção do sistema de 

rotação de culturas. Na rotação de 

culturas alterna-se, de tempos em 

tempos (geralmente anualmente), 

diferentes espécies vegetais em uma 

mesma área agrícola. A escolha das 

espécies deve levar em consideração a 

capacidade de comercialização e de 

recuperação do solo [4], sendo também 

consideradas as diferenças fisiológicas 

(nutrientes que consomem) e 

morfológicas (sistemas radiculares, 

queda das folhas) dos vegetais que serão 

cultivados. No caso da soja, o milho é 

uma boa sugestão de espécie 

complementar, pois este possui sistema 

radicular profundo e muito ramificado,que 

promove a reciclagem de nutrientes, 

além de produzir grande quantidade de 

biomassa. 

 Vários estudos foram previamente 

realizados com o objetivo de avaliar o 

impacto da monocultura da soja sobre os 

solos de Cerrado. Porém, a maioria deles 

utilizou-se de propriedades químicas e 

físicas, sendo que poucos analisaram o 

aspecto biológico. A microbiota do solo é 

um dos fatores mais importantes na 

manutenção deste, pois promove a 

ciclagem de nutrientes, a decomposição 

de matéria orgânica, a formação e a 

determinação da composição do solo e a 

fixação de certas substâncias, como 

nitrogênio atmosférico [5,6]. Portanto, o 

aspecto microbiológico deve ser 

considerado na avaliação dos solos. 

 A disponibilidade de nutrientes no 

solo é um dos fatores essenciais para o 

desenvolvimento vegetal. Um nutriente 

muito importante é o fósforo, absorvido 

pelas plantas sob a forma de fosfato. O 

fosfato tem que ser dissolvido para que 

as plantas o assimilem [7]. O processo de 

dissolução do fosfato é realizado por 

bactérias e fungos edáficos [8], sendo 

que dentre estes os fungos do gênero 

Aspergillus destacam-se, devido ao fato 

de estarem, na maioria das vezes, 

presentes em maior quantidade e por 

apresentarem grande capacidade de 

solubilização de fosfatos por meio da 

produção de ácidos [7,8]. Desse modo, 

fungos Aspergillus poderiam funcionar 

como bioindicadores, pois sua presença 

no solo representaria uma evidência de 

que há fosfato solubilizado disponível 

para os vegetais. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

      As análises realizadas nesse 

trabalho são bastante relevantes no setor 

da agricultura, tanto no aspecto de 

preservação ambiental, como no aspecto 



econômico.A partir delas poderá ser feita 

a escolha de uma técnica de exploração 

do solo que provoque o mínimo de danos 

possíveis, mantendo um padrão de 

qualidade deste solo.Dessa forma, um 

maior aproveitamento nas áreas de 

plantações poderá ser alcançado, 

obtendo-se então um maior rendimento e 

desenvolvimento econômico. 

 

  

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desse trabalho é 

analisar os diferentes impactos causados 

no solo por duas formas de exploração 

usadas na agricultura.Essa análise será 

feita com base na identificação e 

quantificação de fungos do gênero 

Aspergillus,um dos principais 

responsáveis pela solubilização de 

fosfato no solo, aspecto esse de grande 

relevância na qualidade do solo. 

 

1.3.2 Objetivo específico 

 O objetivo específico é identificar 

e quantificar os microorganismos do 

gênero Aspergillus, principal grupo 

solubilizador de fosfato no solo. A 

identificação será feita utilizando como 

primer uma região conservada do gene 

DNA ribossômico 28S, previamente 

codificada. 

 

2.1 METODOLOGIA 

 

2.1.1 Plantação 

O plantio será executado em 

Latossolo Vermelho Escuro na Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) em Sete Lagoas - Embrapa 

Milho e Sorgo. Serão preparados três 

terrenos, cada um com um hectare do 

solo. No primeiro terreno, denominado 

MC1, será feito o plantio de soja no 

modelo monocultura. No segundo 

terreno, denominado MC2, será feito o 

plantio de milho também no modelo 

monocultura. O último terreno, 

denominado RC, será dividido em quatro 

quartos, denominados respectivamente 

RC1, RC2, RC3 e RC4, os quais serão 

utilizados para o plantio de milho e soja 

alternadamente no sistema de rotação de 

culturas. Dessa forma, em RC1 e em 

RC3 será feito o plantio de soja e em 

RC2 e em RC4, o plantio de milho 

(Figura 1.1) 

 

 

 

 

 O modelo seguido para o plantio 

de soja é baseado no cultivar MG/BR-46 

Conquista com profundidade de plantio 

Figura 1.1 – Desenho esquemático da divisão dos 
terrenos para plantio. 



de 5 cm, espaçamento entrelinhas de 

45cm, 14 plantas por metro e densidade 

de semeadura de aproximadamente 

310.000 plantas por hectare. 

 O modelo seguido para o plantio 

de milho é baseado no cultivar Híbrido 

Simples com profundidade de plantio de 

5 cm, espaçamento entrelinhas de 80cm, 

5,8 plantas por metro e densidade de 

semeadura de aproximadamente 70.000 

plantas por hectare. 

 60 dias antes da adubação será 

feito o processo de calagem para 

correção da acidez e disponibilidade de 

fosfato para o solo. O plantio será 

executado seguindo o modelo das 

tabelas de orçamento para soja e para 

milho, disponibilizadas pela Secretaria de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 

estado de Goiás, exceto pela adição de 

fosfato na adubação, que não será 

executada. 

 Após dois anos do plantio será 

executada a rotação no terreno RC de 

forma que em RC1 e em RC3 será feito o 

plantio de milho e em RC2 e em RC4 

será feito o plantio de soja. 

 Após quatro anos do plantio, serão 

coletadas 25 amostras de cada solo 

seguindo o modelo da figura X.2. Além 

disso, também serão coletadas 25 

amostras de solo de cerrado preservado 

na região de Sete Lagoas de um terreno 

de um hectare seguindo o mesmo 

modelo proposto para as plantações. 

Serão retiradas amostras do solo de 40 a 

50 cm da superfície e serão 

armazenadas em recipientes plásticos 

tampados [9] (Yoshida, Naoko et al, 

2007).   

 

 

 

 

2.1.2 Análise das amostras de solo por 

REAL TIME PCR 

 

2.1.2.1 Oligonucleotideos: 

Os primers Asp5 e Asp8 (TABELA 

X.3) que serão utilizados no Real Time 

PCR foram usados por Zhihong Wu no 

artigo “Evaluation of PCR primers and 

PCR conditions for specific detection of 

common airborne fungi”[10]. Para checar 

sua especificidade, as seqüências 

selecionadas dos primers do PCR foram 

comparadas com as seqüências 

disponíveis no banco de dados do 

programa BLAST [11] e no Probe Match 

aplicações de banco de dados 

ribossomais projeto II [12]. 

 

 

2.1.2.2 Real time PCR: 

Figura X.2 – Desenho esquemático da amostragem a 
ser feita nas plantações. Os quadrados correspondem 
aos locais onde será feita a coleta do solo. 



5 g de solo de cada amostra serão 

suspendidas em 10 mL de CTAB 1% e 

incubadas a 60ºC por duas horas com 

ocasionais agitações brandas. Os solos 

serão, então, filtrados para a retirada de 

partículas maiores que 1 cm e a 

suspensão será extraída com um volume 

igual de clorofórmio. O DNA no 

sobrenatante será precipitado com 

isopropanol e dissolvido em 500 

microlitros de água. Será feita uma 

eletroforese em gel de agarose do DNA 

amostrado para localização da molécula 

de ácido nucléico que será cortada do gel 

e armazenada overnight em 0,53X Tris-

EDTA com poliaminas [13]. O DNA 

extraído será mantido em um freezer – 

20°C para posterior analise. 

 

 O Real Time PCR com as 

amostras de DNA extraído será 

executado utilizando-se o kit LightCycler 

FastStart DNA Master SYBR GREEN I 

(Roche Molecular Biochemicals, 

Indianápolis, IN, USA) em um sistema 

LightCycler (Roche Diagnostics, 

Mannheim, Germany), seguindo as 

instruções do fabricante. A reação de 

amplificação consiste em 25 µL do mix 

SYBR GREEN (2x), 0,5 µL do DNA 

extraído da amostra de solo, 2 µL do mix 

do par de primers (5 pmol/µL cada 

primer) e 22,5 µL de água. Os ciclos 

consistem em uma etapa inicial de 50ºC 

por 2 minutos, uma segunda etapa de 

95ºC por 10 minutos, 40 ciclos de 95ºC 

por 15 segundos, 60ºC por 30 segundos 

e 72ºC por 30 segundos, e uma etapa 

final de 72ºC por 10 segundos [9]. Os 

resultados obtidos serão analisados 

através do programa LightCycler versão 

3.5 (Roche Diagnostics). 

 

  

Primer Seqüência (5’ --- 3’) 
Região 

Alvo 

Tama-

nho 

do 

Produ-

to 

(pares 

de 

bases, 

pb) 

Temper

atura de 

Anela-

mento 

(ºC) 

Asp5 
GATAACGAACGAG

ACCTCGG 

Asp8 
TGCCAACTCCCCT

GAGCCAG 

18S 

rRNA 
384 50 

Tabela 3: seqüência de primers utilizados 

no Real Time PCR 

 

3.1 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 O fosfato é um nutriente 

importante para o crescimento do vegetal 

entrando na composição de várias 

moléculas como, por exemplo, ácidos 

nucléicos e moléculas de ATP. 

Entretanto, o fosfato que se encontra no 

solo está, na sua maior parte, 

indisponível para o vegetal, estando na 

forma de fosfato de rocha.  

 Parte da comunidade microbiana 

do solo é responsável por solubilizar este 

nutriente e disponibilizá-lo para as 



plantas por meio de enzimas chamadas 

fosfatases.  

 A atividade dos solubilizadores foi 

comprovada em solo deficiente em 

fósforo ao qual foi adicionado fosfato de 

cálcio ou fosfato solúvel, obtendo-se 

crescimento igual ou superior com o 

mineral insolúvel em plantas Pinus 

graças à inoculação microbiana [14]. 

Dentre os microrganismos capazes de 

solubilizar o fosfato, destacam-se os 

fungos, e em especial o gênero 

Aspergillus. Dessa forma, se a atividade 

agrícola afetar os fungos deste gênero 

presentes no solo, é esperado que em 

longo prazo diminua-se a quantidade de 

fosfato solúvel no solo e que a qualidade 

e a produtividade deste também 

diminuam. 

 É sabido que o desgaste do solo é 

menor em sistemas de rotação de 

culturas do que naqueles em que é feito 

o plantio no sistema de monocultura. 

Dessa forma, espera-se que a microbiota 

do solo seja mais rica no sistema de 

plantio por rotação de culturas. Assim, o 

número e a diversidade de espécies de 

Aspergillus seria maior no modelo de 

rotação de culturas, o que implicaria em 

uma maior disponiblidade de fosfato no 

solo por microrganismos em comparação 

com o modelo de monocultura. 

Entretanto, em ambas as formas de 

plantação haveria déficit em relação à 

microbiota natural do solo de cerrado 

preservado.  

 

 

4.1 FLUXOGRAMA 
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5.1 CRONOGRAMA 

 

6.1 ORÇAMENTO  

6.1.1 Orçamento do plantio 

6.1.1.1 Milho 

 
Operação Quantidade Preço 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Semente – 
milheto (kg) 

20,00 1,00 20,00 

Trator + 
plantadeira (h/m) 

0,60 140,00 84,00 

Dessecação trator 
+ pulverizador 
(h/m) 

0,20 60,00 12,00 

Herbicida 
(glifosato) (kg) 

1,50 13,50 20,25 

Herbicida 2,4D 
(L) 

0,30 15,00 4,50 

Óleo Mineral (L) 0,50 8,30 4,15 
Semente – milho 
(kg) 

20,00 7,50 150,00 

Inseticida 
(carbofuran) (L) 

0,40 38,00 15,20 

Adubo 
08+00+18+micro 
(T) 

0,40 1268,00 507,20 

Plantio (trator + 
plantadeira + 
adubadeira) 
(h/m) 

0,60 140,00 84,00 

Herbicida pós 
(atrazine) (L) 

5,00 9,00 45,00 

Aplicação de 
Herbicidas (h/m) 

0,20 60,00 12,00 

Inseticida 
clorpirifos (L) 

0,60 24,00 14,40 

Espalhante 
adesivo (L) 

0,06 13,40 0,80 

Aplicação de 
inseticida (h/m) 

0,25 60,00 15,00 

 

 

 

 

 

 

Isca formicida 
(fipronil) (kg) 

1,00 7,50 7,50 

Uréia (T) 0,20 1.066,00 213,20 
Mão de obra 
(d/H) 

0,70 25,00 17,50 

SUBTOTAL 
(1 ha): 

  1226,70 

TOTAL (2 ha.)   2453,40 

 

 

6.1.1.2 Soja 

 
Operação Quantidad

e  
Preço 
Unitár
io 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Semente – milheto 
(Kg) 

20,00 1,00 20,00 

Trator + plantadeira 
(h/m) 

0,60 140,0
0 

84,00 

Dessecação + tator + 
pulverizador (h/m) 

0,20 60,00 12,00 

Herbicida (glifosato) 
(L) 

3,00 13,50 40,50 

Herbicida 2,4D (L) 0,70 15,00 10,50 
Óleo mineral (L ) 0,50 8,30 4,15 
Semente – soja (kg) 50,00 1,50 75,00 
Fungicida (carboxin + 
Thiran) (L) 

0,30 27,65 8,30 

Inoculante (dose) 2,00 2,40 4,80 
Adubação de plantio: 
adubo(02+00+20+mic
ro) 
(T) 

0,50 1244,
00 

622,00 

Trator + plantadeira/ 
adubação (h/m) 

0,60 140,0
0 

84,00 

Controle de formigas: 
isca formicida 
(FIPRONIL) (Kg) 

1,00 7,50 7,50 

Herbicida pós-
emergente (Lactofen) 
(L) 

0,60 42,00 25,20 

Atividades / Tempo set/08 out/08 nov/08 dez/08 - out/10 nov/10 dez/10 - out/10 
Preparação dos terrenos x x     

Plantio   x    
Manutenção da plantação    x   

Rotação das culturas     x  
Manutenção da plantação      x 
Atividades / Tempo nov/10 dez/10 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 
Coleta das amostras x      

Extração do DNA das amostras x      
Execução dos Real Time PCRs  x x x   

Análise dos Resultados     x x 



Herbicida pós-
emergente 
(Clorimuron Ethil) 
(Kg)  

0,05 140,0
0 

7,00 

Trator + pulverizador 
(h/m) 

0,20 60,00 12,00 

Inseticida 
(methamidophós) (L) 

1,00 17,00 17,00 

Inseticida (permetrina) 
(L) 

0,65 38,00 24,70 

Fungicida (carbedazin) 
(L) 

0,50 34,50 17,25 

Fungicida 
(tebucanazole) 
2x (L) 

1,00 64,00 64,00 

Trator + pulverizador 
(h/m) 

0,40 60,00 24,00 

Mão de obra (d/H) 1,00 25,00 25,00 
SUBTOTAL (1 ha.):   1188,9 
TOTAL (2 ha.)   2377,8 
 

 

6.1.2 Orçamento de oligonucleotídeos 

e          Real Time PCR 

 

Produto Quantida
de  

Preço 
Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Primer Asp5                
(10 amostras com 100 
nmolar cada- Alpha 
DNA) 
 

20 
nucleotí-
deos X 
10 
amostras 

U$ 0,29 
por 
base, 
R$ 0,48 
por base 

96,00 

Primer Asp8 
(10 amostras com 100 
nmolar cada- Alpha 
DNA) 

20 
nucleotí-
deos X 
10 
amostras 

U$ 0,29 
por 
base, 
R$ 0,48 
por base 

96,00 

Brometo de etídio 5g 78,60 78,60 
CTAB (SIGMA-
ALDRICH) 

1 de 
250g 

768,00 768,00 

Clorofórmio (SIGMA-
ALDRICH) 

3 
amostras 
de  
500 mL 

138,00 414,00 

Isopropanol (SIGMA-
ALDRICH) 

1 de 
4X25 ml 

166,00 166,00 

Agarose 1 Kg 1170,00 1170,00 
Tris-EDTA (SIGMA-
ALDRICH) 

2 de 
100mL 

42,00 84,00 

LightCycler FastStart 
DNA Master SYBR 
GREEN I (Roche 
Diagnostics) 

1 de 5X1 
mL 

U$ 320, 
R$ 
524,80 

524,80 

TAE  5 L 105,00 525,00 
LightCycler® 480 Block 
Kit 96 Silver 

1 
hardware 

U$6000, 
R$9840 

9840,00 

LightCycler® 480 LIMS 
Interface Module 

1 
software 

U$2000, 
R$3280 

 
3280,00 

LightCycler® 480 
Multiwell Plate 96 

1 U$360, 
R$590,4 

590,40 

Caixas de luvas 200 3,00 600,00 
Cuba para agarose 
EH5-1301 N 

1 667,00 667,00 

Micropipeta P10 1 150,22 150,22 
Micropipeta P200 1 150,22 150,22 
Micropipeta P1000 1 150,22 150,22 
Ponteira de 10 µL 1 pacote 

com 
1000 

44,00 44,00 

Ponteira de 200 µL 1 pacote 
com 
1000 

45,00 45,00 

Ponteira de 1000 µL 1 pacote 
com 
1000 

45,00 45,00 

Tubo falcon 25 mL 300 300,00 300,00 
Tubo falcon 50 mL 300 300,00 300,00 
Tubo microcentrífuga 
0,5 mL 

20 caixas 10,75 
por 
caixa 

215,00 

Tubo microcentrífuga 
1,5 mL 

20 caixas 5,37 por 
caixa 

107,50 

TOTAL:   20406,9
6 

 

6.1.3 Orçamento total 

 O valor total do orçamento do 

projeto é de R$ 22822,56. 
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