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RESUMO
Os micro-organismos do solo desempenham funções vitais para o equilíbrio e
dinâmica desse ecossistema. A serrapilheira, camada mais superficial, é uma das
vias de entrada de material orgânico caracterizando-se por intensa atividade
microbiana. Tendo em vista a extensão do semiárido Brasileiro, e os poucos estudos
sobre a comunidade microbiana desse ecossistema, o presente estudo teve por
objetivo caracterizar a abundância de populações microbianas cultiváveis do solo e
da serrapilheira de duas áreas com diferentes tipos de vegetação do semiárido do
Nordeste Brasileiro. Amostras foram coletadas na Estação Ecológica de Aiuaba, em
áreas de caatinga natural e de carrasco, e as populações cultiváveis de bactérias
heterotróficas totais, actinobactérias, bactérias celulolíticas, bactérias solubilizadoras
de fosfato e de fungos foram quantificadas. Os dados foram submetidos ao teste de
Tukey, no nível de 95% de significância. As populações de bactérias totais e
actinobactérias foram significativamente maiores nas amostras de solos da caatinga
natural enquanto a de fungos e solubilizadoras de fosfato foram maiores nas
amostras da área da vegetação de carrasco. A população de bactérias celulolíticas
não foi significativamente diferente entre as duas áreas. Nas amostras de
serrapilheira não se constatou diferença significativa entre as populações
microbianas das áreas avaliadas. Entre as amostras de solo e de serrapilheira da
área de carrasco, com exceção da população de actinobactérias do solo, as
amostras de serrapilheira foram significativamente maiores que as do solo. Nas
amostras de solo e serrapilheira oriundas da caatinga natural todas as populações
foram significativamente maiores nas amostras de serrapilheira.
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MICROBIAL POPULATIONS CULTIVABLE LITTER SOIL AND OF A STORAGE
UNIT IN BRAZILIAN SEMI-ARID
ABSTRACT
Microorganisms in the soil play vital roles for the balance and dynamics of this
ecosystem. Litter, the most superficial layer, one of the routes of entry of organic
material is characterized by intense microbial activity. Given the extent of the
Brazilian semiarid and the few studies on microbiological community of this
ecosystem, this study aimed to characterize the abundance of culturable microbial
populations in soil and litter of two areas with different vegetation types in the
semiarid of Northeast Brazil. Samples were collected at Aiuaba Ecological Station in
areas of natural caatinga and carrasco and culturable populations of total
heterotrophic bacteria, actinobacteria, cellulolytic bacteria, phosphate solubilizing
bacteria and fungi were quantified. Data were submitted to Tukey test at 95% level of
significance. Populations of total bacteria and actinobacteria were significantly higher
in soil samples from the natural caatinga while the phosphate solubilizing bacteria
and fungi were higher in samples from the area of the carrasco vegetation. The
population of cellulolytic bacteria was not significantly different between the two
areas. In samples of litter were not observed significant differences between the
microbial populations of the areas assessed. Among the samples of soil and litter the
carrasco area, except for the population of actinobacteria from soil, litter samples
were significantly higher than that from the soil. In samples of soil and litter derived
from natural caatinga all populations were significantly higher in samples of litter .
KEYWORDS: caatinga, vegetation type, actinobacteria, fungi
INTRODUÇÃO
A região semiárida abrange cerca de 900 mil km2, correspondendo
aproximadamente a 54% da região Nordeste e 11% do território brasileiro e
compreende áreas dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o sudoeste do Piauí, partes do interior da Bahia e do
norte de Minas Gerais (ANDRADE et al., 2005). A região é caracterizada por
precipitações pluviométricas irregulares (a média anual varia de 400 a 800 mm),
períodos de seca, deficiência hídrica, intermitência dos rios, solos rasos e
ecossistemas xerófilos. A caatinga constitui-se a cobertura vegetal típica dessa
região. É uma mistura de ervas, arbustos e árvores de pequeno porte, de folhas
caducas e pequenas, tortuosas, espinhentas e de elevada resistência a seca
(ALVES et al., 2006, LIMA et al., 2012).
Segundo COUTINHO (2006), a caatinga nordestina sensu lato, é formada por
um complexo de formas fisionômicas distribuídas em mosaico, como caatinga
arbórea, caatinga arbustiva, caatinga espinhosa, etc. Essa diversidade fisionômica é
decorrente da extensão do semiárido onde prevalecem diferentes tipos de solo e
condições ambientais (ANDRADE-LIMA, 1981, COSTA et al., 2009). A ocorrência de
secas estacionais e periódicas, além da vegetação com características específicas,
provoca um depósito de folhas sobre o solo, que forma uma camada superficial
denominada serrapilheira cuja decomposição está associada a atividade microbiana
(COSTA et al., 2013).
Os micro-organismos são os principais agentes de decomposição da matéria
orgânica e têm papel fundamental na dinâmica de nutrientes do solo (VINHALFREITAS et al., 2010). Embora de extrema importância para o equilíbrio do solo, a
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abundância e a diversidade microbiana dificultam estudos sobre essa microbiota.
Por isso, grupos microbianos são frequentemente utilizados como indicadores de
transformações no solo, pois se relacionam com as propriedades físicas e químicas
desse ecossistema, são suscetíveis a quaisquer alterações neste sistema e
relativamente fáceis de mensurar (ARIAS et al., 2005, BARETTA et al., 2010,
MARTINS et al., 2010). Esses indicadores participam de processos ou atividades
que permitem caracterizar, avaliar e acompanhar as alterações num dado
ecossistema por características quantitativas ou qualitativas (PREVIATI et al., 2012,
PEREIRA et al., 2013).
A tradicional técnica de contagem de Unidades Formadoras de Colônia
(UFC), resultante da inoculação de diluições seriadas de uma suspensão de solo,
permite avaliar a densidade populacional de micro-organismos cultiváveis e
identificar grupos específicos tais como solubilizadores de fosfatos e produtores de
celulases (NANNIPIERI et al., 2007). Essas avaliações são importantes para
estabelecer relações ecológicas que ocorrem no solo, bem como para identificar
fatores que exercem influência no equilíbrio microbiológico e na relação entre os
diferentes grupos e espécies de micro-organismos do solo (BJÖRKLÖF et al., 2009,
BATISTA et al., 2010, ABURJAILE et al., 2011, SILVA et al., 2013).
Por ser considerada uma região onde predominam altas temperaturas,
salinidade, incidência de radiação solar e estresse hídrico, os micro-organismos
desse ecossistema representam uma fonte potencial para aplicações
biotecnológicas e ambientais (DUAN & FENG, 2010, SOARES Jr., 2012).
As bactérias se constituem o maior grupo de micro-organismos no solo, com
uma população estimada em aproximadamente 108 a 109 unidades por grama
(BORGES FILHO & MACHADO, 2013). Um grupo específico de bactérias, as
actinobactérias, por sua ampla distribuição no solo, onde desempenham importante
papel na degradação de material orgânico, também é usado como indicador da
qualidade do solo (IRFAN et al., 2012, PRAGYA et al., 2012, OLISAKA & AYANRU,
2013, MANGAMURI et al., 2014).
Ao lado das bactérias e actinobactérias, os fungos filamentosos representam
um grupo diversificado que atua na ciclagem da matéria orgânica nos ecossistemas
do solo (CRUZ et al., 2013). Bactérias celulolíticas fornecem fontes de carbono para
melhorar a fertilidade do solo e manter o equilíbrio de nutrientes através da
decomposição de celulose (YANG et al., 2014). Da mesma forma, as bactérias
solubilizadoras de fosfato, além de solubilizar fosfato de cálcio, mecanismo
adequado para solos alcalinos, podem também, solubilizar fosfato de ferro, de
alumínio, de magnésio e outros (CHAGAS Jr et al., 2010), contribuindo para a
solubilização do fósforo para as plantas nos solos ácidos e de baixa fertilidade
(SILVA et al., 2011, SHARMA et al., 2013).
Unidades de Conservação ou áreas naturais protegidas são superfícies de
terra ou mar consagradas à proteção e à manutenção da diversidade biológica, e
dos recursos naturais e culturais associados, manejadas através de meios jurídicos
eficazes (IUCN, 1994). A Estação Ecológica de Aiuaba encontra-se situada no
município de Aiuaba, no Estado do Ceará, e ocupa uma área de 11.525 hectares. É
uma Unidade de Conservação de Proteção Integral de grande valor ecológico, pois é
um remanescente de caatinga arbórea, com espécies representativas da
biodiversidade nordestina (LEMOS & MEGURO, 2010).
A flora, a fisionomia e a altura aproximada do estrato arbóreo, são indicativas
de diferentes tipos vegetacionais na Estação Ecológica de Aiuaba, mas para
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FERNANDES (2000), é mais prático e acertado considerar basicamente duas
fitofisionomias: caatinga arbórea ou natural e caatinga arbustiva ou carrasco. De um
modo bem geral, o carrasco é representado por um estrato arbóreo denso, com
plantas de aproximadamente seis a oito metros de altura, enquanto na caatinga
natural o estrato arbóreo se caracteriza por plantas com seis a 17 metros de altura.
Tendo em vista que a diversidade de solo e clima, decorrente da extensão do
semiárido, resulta em diferentes fisionomias vegetais nesse ecossistema, o presente
estudo teve como objetivos determinar a abundância geral cultivável de bactérias,
actinobactérias e fungos e dos grupos funcionais específicos (celulolíticos e
solubilizadores de fosfato) de amostras do solo e serrapilheira de duas áreas com
diferentes fisionomias vegetais de uma unidade de conservação no semiárido
brasileiro.

MATERIAL E MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDO
O trabalho foi desenvolvido na Unidade de Conservação Estação Ecológica
de Aiuaba (ESECA), criada pelo Decreto de 06/02/2001, situada a quatro km do
município do mesmo nome a 415 km da capital do Estado do Ceará com uma área
de 11.525 ha. Está localizada no Sudoeste do Estado do Ceará, entre as
coordenadas 6°36’ 01’’ a 6°44’ 35’’ de Latitude Sul e 40°07’ 15’’ a 40°19’19’’ de
Longitude Oeste. O clima é quente e semiárido e apresenta temperatura média
anual em torno de 26 °C (LEMOS & MEGGURO, 2010). A vegetação predominante
é a caatinga natural, com registro de presença da vegetação de carrasco na sua
porção oeste (LEMOS & ZAPPI, 2012).

AMOSTRAGEM
As amostras de solo e serrapilheira foram coletadas na Estação Ecológica de
Aiuaba em duas áreas de fisionomias diferentes, caatinga natural e carrasco. A
coleta do solo foi realizada durante o mês de maio de 2013 no final do período
considerado chuvoso e início do período seco no Nordeste do Brasil. Em cada
fisionomia vegetal, foi demarcada uma área de 30 cm x 100 cm, contendo 30 blocos
de 10 cm x 10 cm. Foram coletadas cinco amostras compostas de solo em cada
bloco, numa profundidade de 0-10 cm da camada superior com auxilio de uma
enxada de jardinagem. Cinco amostras compostas de serrapilheira também foram
coletadas em cada bloco em uma área correspondente a um m². A escolha dos
blocos foi realizada por sorteio. As amostras foram acondicionadas em sacos
plásticos etiquetados, conservadas em caixas de isopor com gelo e encaminhadas
para o Laboratório de Microbiologia Ambiental (LAMAB) do Departamento de
Biologia da Universidade Federal do Ceará (UFC).

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS
As amostras de solo e de serrapilheira foram homogeneizadas e 15 gramas
de cada foram adicionados a 135 mL de solução salina a 0,85%. Os frascos foram
mantidos em mesa agitadora orbital com velocidade de 145 rpm por 30 minutos
(diluição 10-1), a partir da qual foram preparadas diluições decimais seriadas até 106
.
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CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS MESÓFILAS TOTAIS
A população de bactérias totais foi determinada pela contagem padrão em
placas usando a técnica de spread-plate em meio Plate Count Agar (PCA) (APHA,
2005). Alíquotas de 100 µL das diluições 10-3, 10-4, 10-5 e 10-6 foram inoculadas, em
triplicatas, em placas com o meio PCA. Após distribuição do inóculo, as placas foram
incubadas a 37 ºC por 48 horas. Decorrido este período, as diluições que
apresentaram entre 30 e 300 colônias foram selecionadas para contagem e o
resultado expresso em Unidade Formadora de Colônia por grama de solo (UFC g-1).

CONTAGEM DE ACTINOBACTÉRIAS
Para a contagem de actinobactérias também foi utilizada a técnica de spreadplate no Ágar Caseína Dextrose Amido (ACDA) com a seguinte composição por litro:
K2HPO4 0,5 g, MgSO4.7H2O 0,2 g, glicose 10 g, caseína 0,2 g e nistatina 0,05 mg
(KUSTER & WILLIAMS, 1964, ARIFUZZAMAN et al., 2010). O meio foi distribuído
em placas de Petri estéreis e 100 µL das diluições 10-1 até 10-6 foram espalhados
sobre a superfície das placas que foram incubadas a 28 ± 2 °C por 10 dias (SHAIKH
et al., 2013). Após esse período foram selecionadas e quantificadas as diluições que
apresentaram entre 30 a 300 colônias com características típicas de actinobactérias
e o resultado expresso em UFC g-1 de solo. O ensaio foi realizado em triplicata.

CONTAGEM DE BACTÉRIAS CELULOLÍTICAS
O número de bactérias celulolíticas foi determinado pelo plaqueamento das
diluições 10-1 a 10-4 em meio Ágar Carboximetilcelulose com a seguinte composição
por litro: Carboximetilcelulose (CMC), 10 g; triptona, 2 g; KH2PO4, 4 g; Na2HPO4, 4 g;
MgSO4.7H2O, 0.2 g; CaCl2.2H2O, 0.001 g; FeSO4.7H2O, 0.004 g; Agar, 15 g e pH
ajustado para 7 (RAY et al., 2007, BEHERA et al., 2014). As placas foram incubadas
a 30 °C e o crescimento microbiano observado diaria mente, por duas semanas. Para
diferenciar as colônias celulolíticas adicionou-se em cada placa cinco mL de brometo
hexadecil trimetil amônio a 1% e após cerca de 20 minutos, colônias com uma zona
clara ao redor foram computadas como celulolíticas. O resultado foi expresso em
UFC g-1 de solo (HATAMI et al., 2008). Todas as contagens foram realizadas em
triplicatas.

CONTAGEM DE BACTÉRIAS SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO
As bactérias capazes de solubilizar fosfato foram quantificadas através de um
halo transparente ao redor das colônias cultivadas em meio de cultura, constituído
de sais minerais com glicose e sais de fosfatos insolúveis. A partir das diluições 10-1
a 10-4 foram transferidas alíquotas de 100 µL para placas de Petri contendo o meio
de cultura com a seguinte composição por litro: extrato de levedura 0,5 g, glicose 10
g, Ca3(PO4)2 5 g, (NH4)2SO4 0,5 g, KCl 0,2 g, NaCl 0,2 g, MgSO4.7H2O 0,1g, MnSO4
(traços), ágar 15g (OLIVEIRA et al., 2009). A este meio foram adicionadas uma
solução contendo 0,25 g L-1 de K2HPO4 e outra contendo 1 g L-1 de CaCl2,
ajustando-se o pH para 6,5 (HARA & OLIVEIRA, 2004, CHAGAS JÚNIOR et al.,
2010). Após a incubação das placas por sete dias a 28 ºC, as bactérias
solubilizadoras de fosfato foram identificadas a partir da formação de um halo
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transparente ao redor da colônia, facilmente visível em contraste com o meio opaco,
de acordo com KANG et al. (2002). O halo indicou a solubilização do precipitado de
CaHPO4 no meio. A concentração celular foi expressa em UFC g-1 de solo. Usaramse triplicatas para cada diluição.
CONTAGEM DE FUNGOS
Para a contagem de fungos também foi utilizada a técnica de spread-plate no
meio Ágar Martin (MARTIN, 1950) com a seguinte composição por litro: glicose 10,0
g; peptona 5,0 g; KH2PO4 1,0 g; ágar 15,0 g e rosa bengala 0,06 g, pH 6,0. Para
cada diluição foram feitas três repetições por placa. As placas foram incubadas a 25
ºC por oito dias. Após esse período procedeu-se a contagem das colônias e o
resultado foi expresso UFC g-1 de solo (SANTOS-GONZÁLEZ et al., 2007).

ANÁLISES ESTATÍSTICAS
As análises estatísticas foram realizadas utilizando a versão GraphPad Prism
5.0 (GraphPad Software *, San Diego, CA), com níveis de confiança de 95%. Os
dados das contagens de bactérias e fungos foram transformados em logaritmo
decimal. Os resultados foram submetidos ao teste de Tukey, no mesmo nível de
significância.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As populações de bactérias totais e de actinobactérias foram
significativamente maiores nas amostras de solo na área correspondente a caatinga
natural. A contagem média de bactérias totais foi 6,3 x 105 UFC g-1 na área do
carrasco e 5,0 x 106 UFC g-1 na caatinga natural, enquanto que a de actinobactérias
apresentou valores de 2,0 x 105 UFC g-1 e 7,9 x 105 UFC g-1 nas respectivas áreas.
A média das contagens de fungos filamentosos foi 2,5 x 104 UFC g-1 na caatinga
natural e 7,9 x 104 UFC g-1 na área de carrasco. As solubilizadoras de fosfato
apresentaram 1,0 x 105 UFC g-1 na região de carrasco e 2,5 x 103 UFC g-1 na área
da caatinga natural. Ambos grupos foram significativamente maiores na região de
carrasco. As populações de bactérias celulolíticas não apresentaram diferenças
significativas entre as duas áreas avaliadas. Os valores médios ficaram em torno 3,2
x 102 UFC g-1 para a área do carrasco e 1,0 x 103 UFC g-1, para a caatinga natural
(FIGURA 1).
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FIGURA 1. Populações de bactérias heterotróficas, actinobactérias,
bactérias celulolíticas, bactérias solubilizadoras de fosfato
e fungos em Unidade Formadoras de Colônias por grama
(UFC g-1) em amostras de solo procedentes de uma área
com vegetação de carrasco e outra de caatinga natural no
semiárido do Ceará
GORLACH-LIRA & COUTINHO (2007) registraram contagens de 5,0 x 106
UFC g-1 para bactérias totais em amostras de solo de uma região de caatinga do
semiárido do Nordeste Brasileiro, enquanto valores médios de 1,9 a 93,3 x 104 g-1 de
solo para as populações de bactérias totais e de 0,1 a 72,4 × 104 g-1 solo para as
populações de actinobactérias foram reportados por PEREIRA et al. (1996). Os
resultados foram semelhantes aos do presente estudo.
A média das contagens de fungos filamentosos nas duas áreas avaliadas
confirma que muitas espécies desse grupo passam parte do seu ciclo de vida como
filamentos onde desempenham papéis fundamentais na ciclagem da matéria
orgânica do solo (CRUZ et al., 2013).
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ARIFUZZAMAN et al. (2010) discutem que a concentração microbiana no solo
varia com a localização geográfica, temperatura, tipo de solo, pH, concentração de
matéria orgânica e umidade. Em trabalho desenvolvido com solos da região
semiárida do Brasil, MENEZES et al. (2012) confirmaram essa variabilidade, o que
corrobora para explicar as diferenças significativas entre as populações microbianas
no solo das áreas avaliadas no presente estudo.
O fósforo (P) é o nutriente menos móvel e mais indisponível para as plantas, a
deficiência desse mineral é fator limitante para o crescimento das mesmas
(OLIVEIRA et al., 2009). Concentrações mais elevadas de bactérias solubilizadoras
de fosfatos são indicativas de maior concentração de fósforo insolúvel. Assim, como
as amostras provenientes da área de carrasco apresentaram valores
significativamente maiores desse grupo bacteriano, é possível inferir que o solo
dessa área é mais rico em compostos insolúveis de fósforo, confirmando a
composição química diferente no solo das áreas estudadas.
Celulose é o polissacarídeo mais abundante na natureza, representando a
maior parte do CO2 fixado nas plantas, é insolúvel em água e considerado como
uma das únicas fontes renováveis de carbono (BEHERA et al., 2014). Este elemento
é hidrolisado por um complexo enzimático denominado celulase, sintetizado por
micro-organismos celulolíticos (COÊLHO, et al., 2008). No presente trabalho, a
população celulolítica foi semelhante nas duas áreas avaliadas e, entre as demais
populações foi a que apresentou menores valores numéricos. Para RAMOS et al.
(2012) este grupo bacteriano é fortemente influenciado pela cobertura vegetal do
local, assim, é possível inferir que a caatinga natural e o carrasco desempenham
papéis semelhantes quanto à disponibilidade no solo do substrato celulose.
Importante ressaltar, que as actinobactérias são bactérias Gram positivas com
crescimento filamentoso sendo o solo o seu reservatório mais comum. São de
grande interesse industrial devido à capacidade de produzir diferentes antibióticos e
uma variedade de enzimas capazes de hidrolisar substratos contendo celulose,
hemicelulose e lignina (GHOSH & PRASAD, 2010). A observação de colônias com
características diferentes no meio de cultura ACDA revela a diversidade cultural
desse grupo. Assim, a concentração e diversidade das actinobactérias nas áreas
estudadas, particularmente na caatinga natural, destaca o potencial biotecnológico
que pode ser explorado em trabalhos posteriores.
Informações sobre a densidade de micro-organismos em solos secos
especialmente da caatinga, ainda são escassas (GORLACH-LIRA & COUTINHO,
2007), o que dificulta a comparação dos resultados obtidos e ressalta a importância
do presente estudo.
Nas amostras de serrapilheira somente a população de actinobactérias do
carrasco foi significativamente maior que a da caatinga natural (FIGURA 2).
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FIGURA 2. Populações de bactérias heterotróficas, actinobactérias, bactérias
celulolíticas, bactérias solubilizadoras de fosfato e fungos em
Unidade Formadoras de Colônias por grama (UFC g-1) em amostras
de serrapilheira procedentes de uma área com vegetação de
carrasco e outra de caatinga natural no semiárido do Ceará
A serrapilheira constitui-se da matéria orgânica depositada sobre o solo em
diferentes estágios de decomposição, representando uma forma de entrada e
posterior incremento da matéria orgânica do solo. Este material inclui principalmente
folhas, caules, frutos, sementes, flores e resíduos animais (SOUTO et al., 2009,
WANGEN et al., 2013).
A comparação entre as amostras de solo e serrapilheira oriundas do carrasco,
mostrou que, com exceção da população de actinobactérias, que não apresentou
diferença significativa entre as amostras, as demais populações microbianas foram
maiores e significativamente diferentes na serrapilheira (FIGURA 3).
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FIGURA 3. Populações de bactérias heterotróficas, actinobactérias, bactérias
celulolíticas, bactérias solubilizadoras de fosfato e fungos em
Unidade Formadoras de Colônias por grama (UFC g-1) em
amostras de solo e serrapilheira procedentes de uma área com
vegetação de carrasco no semiárido do Ceará
Para a caatinga natural, todas as populações microbianas
significativamente maiores nas amostras de serrapilheira (FIGURA 4).
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FIGURA 4. Populações de bactérias heterotróficas, actinobactérias,
bactérias celulolíticas, bactérias solubilizadoras de fosfato e
fungos em Unidade Formadoras de Colônias por grama
(UFC g-1) em amostras de solo e serrapilheira procedentes
de uma área com vegetação de caatinga natural no
semiárido do Ceará
Ao contrário do evidenciado no presente trabalho, FRAGA et al. (2012) em
estudo sobre populações microbianas no solo e serrapilheira de uma Unidade de
Conservação da Mata Atlântica (Parque Natural Municipal do Curió, RJ) reportaram
que para actinobactérias e bactérias, foram observadas diferenças significativas com
abundância superior desses micro-organismos no solo quando comparado a
serrapilheira. Já para fungos, a abundância tanto para serrapilheira como para solo
não apresentou diferenças significativas. Por outro lado, OSAKI & PÉLLICO NETTO,
(2012) em trabalho realizado em floresta ombrófila mista constataram que, para as
mesmas populações microbianas avaliadas no presente estudo, os valores da
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serrapilheira foram superiores e estatisticamente diferente ao nível de 95% dos
valores registrados no solo. Cabe mais uma vez destacar a dificuldade de
comparação dos resultados do atual estudo com trabalhos desenvolvidos em áreas
de caatinga, uma vez que as características do solo da Mata Atlântica e de florestas
ombrófilas são completamente diferentes das predominantes em solo da caatinga, o
que dificulta a comparação entre os resultados e ressalta a contribuição do presente
estudo.
Os resultados mostraram que enquanto a abundância das populações
microbianas cultiváveis é semelhante na serrapilheira de áreas com diferentes
fisionomias vegetais é diferente no solo dessas mesmas áreas, confirmando a
diversidade química de solos em regiões do semiárido do Nordeste Brasileiro.
CONCLUSÕES
As populações microbianas diferiram entre as amostras de solo da vegetação
de carrasco e da caatinga natural evidenciando diferenças entre o solo das duas
áreas. Para as amostras de serrapilheira não foram detectadas diferenças
significativas entre os grupos microbianos. No entanto, os valores significativamente
maiores das populações microbianas nas amostras de serrapilheira indica uma
menor disponibilidade de nutrientes no solo. Tendo em conta as condições de
estresse dominantes no semiárido, o solo de ambas as áreas e, principalmente, da
serrapilheira, são reservatórios de linhagens de bactérias e fungos com potencial
biotecnológico para aplicações industriais e ambientais.
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