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RESUMO 

O fosforo é um elemento essencial para os vegetais, que possui papel de importância nos processos de 

produção de energia fotossíntese e respiração das plantas, além de outras funções celulares. No solo este 

elemento é pouco móvel, dai a importância de microorganismos solubilizadores de fosfato presentes no 

solo, capazes de transformar o fosforo em uma forma disponível as plantas. Assim temos o objetivo deste 

trabalho, em quantificar os microrgaismos solubilizadores de fosfato presentes em diferentes áreas de 

produção agrícola e florestal, bem como verificar a relação da população destes com a textura do solo. A 

metodologia para determinação de tais organismos se deu a partir do protocolo V de analises biologicas 

do solo disponibilizado pela sociedade brasileira de ciências do solo – SBCS, e a determinação da textura 

do solo pela metodologia de Raji et al. (2001). Verificou-se que os solos constituintes de maior matéria 

orgânica apresentaram maior numero de unidades formadoras de colonias destes organismos. Assim 

quanto maior a biomassa vegetal em decomposição presente no solo, maior é o numero de 

microorganismos encontrados por grama de solo. Não existe relação entre o numero de solubilizadores de 

fosfato com a granulometria dos solos.  

 

Palavras chaves: Fosforo, Pinus, Eucalipto, Aveia, APP.  

Linha de pesquisa: Microbiologia do solo  

 

ABSTRACT 

 

Phosphorus is an essential element for plants, which plays an important role in the processes of energy 

production, photosynthesis and respiration of plants, in addition to other cellular functions. No element is 

little mobile, hence the importance of phosphate solubilizing microorganisms present in the soil, capable 

of transforming phosphorus into an available form like plants. Thus, we have the objective of this work, 

in quantifying the phosphate solubilizing microorganisms present in different areas of agricultural and 

forest production, as well as verifying the relationship of their population with the soil texture. The 

methodology for determining such organisms was based on the protocol V of biological analysis of the 

soil provided by the Brazilian society of soil sciences - SBCS, and a determination of the texture of the 

soil by the methodology of Raji et al. (2001). It was found that the constituent soils of greater organic 

organic matter have a greater number of colony forming units of these organisms. Thus, the greater the 

decomposing plant biomass present in the soil, the greater the number of microorganisms found per gram 

of soil. There is no relationship between the number of phosphate solubilizers and the soil granulometry. 
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1 – INTRODUÇÃO  

  

Entre os elementos essenciais, o fosforo ocupa posição de destaque em relação a 

composição dos vegetais e demais seres vivos, devido a sua atuação estrutural, 

funcional e na transferência de energia. Normalmente, encontramos este elemento no 

solo em quantidade elevada, mas com baixa disponibilidade para as culturas, 

principalmente em solos tropicais. Assim a disponibilização do elemento, causado por 

microorganismos presente no solo é uma alternativa para elevar a disponibilidade do 

elemento em sua forma absorvível pelo sistema radicular dos vegetais (SILVA FILHO; 

VIDOR, 2001).  

 Os microorganismos solubilizadores de fosfato (MSF) são um grupo funcional 

presente na maioria dos solos, que realizam o processo de solubilização do fosforo. Esse 

processo pode ser influenciado pelo tipo de solo e a espécie e idade das plantas do local. 

Como exemplo podemos citar o grande número de bactérias solubilizadoras na rizosfera 

de leguminosas e o menor numero em rizosfera de gramíneas. A população destes 

microorganismos varia de 10
5
 a 10

6
 g

-1 
de solo seco em leguminosas forrageiras e de 10

3
 

a 10
6 

g
-1

 em gramíneas forrageiras (BARROTI; NAHAS, 2000).  

 Dentre os principais grupos microbianos que apresentam capacidade de 

solubilizar fosfato no solo destacam-se os gêneros de bactérias: Bacillus, Thiobacillus, 

Mycobacterium, Micrococcus, entre outros; quanto aos fungos: Aspergillus, 

Penicillium, Sclerotium e Rhizopus; para actinobactérias possuímos o gênero: 

Streptomyces. Dentre os tres microorganismos, os fungos possuem maior destaque, pois 

são mais eficientes na solubilização por estarem em maior numero, podendo assim 

atingir densidades populacionais altas no solo (KUCEY, 1983).  

 O mecanismo básico de solubilização do fosforo se da por 3 (tres) maneiras 

distintas: 1° ácidos minerais fracos, formados a partir das excreções radiculare e do 

metabolismo respiratório dos organismos; 2° ácidos mineras fortes formados pela 

oxidação do nitrogênio e do enxofre; 3° ácidos orgânicos formados no metabolismo 

microbiano ou excretados por plantas superiores (dicotiledôneas) (EIRA, 1992).  

 A mineração do fosfato ocorre por ação de enzimas fosfatases sobre o fosforo 

orgânico (Po) liberando fosforo em sua forma disponível a planta. Os fungos 
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apresentam fosfatase ácida, enquanto as bactérias possuem a fosfatase alcalina (EIRA, 

1992).  

 De modo geral a solubilização aumenta com a absorção de fontes amoniacais e 

diminui com as nítricas. Reduções de Fe, Ca e K, provocam acumulo de ácidos 

orgânicos contribuindo para a solubilização de fosfato no solo (SILVA FILHO, 2001).  

 Os MSF inorgânico representam um grande potencial para a agricultura em 

clima tropical, entretanto ainda não é possível contarmos com esta tecnologia. Visto 

isso, o presente artigo tem por objetivo, verificar a presença dos MSF em diferentes 

áreas agrícolas, e quantificar seu percentual, de modo a estabelecer o ambiente em que 

se encontram em maior número.  

  

2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

Todo o procedimento do experimento será realizado no laboratório de biologia do 

solo, situado no Laboratório de Análises Agronômicas – FAIT, localizado na instituição 

de ensino superior, Faculdade de Ciências Agrarias de Itapeva – FAIT.  

Utilizou-se para o experimentoo 4 solos de diferentes áreas agrícolas, sendo elas, 

campo de aveia, área de preservação permanente (APP), floresta de Pinus e Floresta de 

Eucaliptos. Denominou-se para cada solo um tratamento, assim obtemos 4 tratamentos. 

Estes foram montados com 5 repetições e 3 sub-repetições constituídas das diluições 

necessárias (1:100; 1:10.000; 1:100.000).   

O processo analítico dos microorganismos solubilizadores de fosfato é realizado 

seguiu o Protocolo IV da Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, publicado no ano de 

2016. O qual determina que deve ser feita a pesagem de 10,00g de solo úmido, 

previamente peneirado em peneira 10, em duplicata sendo uma parte para a contagem 

dos organismos e outro para determinar a massa de solo seco.  

O solo é transferido com o funil para erlenmeyer de 250ml contendo cinco esferas de 

vidro e 90,0 ml de solução salina esterilizada (diluição 1:10). Dispensar as unidades 

formadoras de colônia (UFC) em agitador mecânico durante 15 minutos e aguardar a 

precipitação das partículas maiores.  
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Com a micropipeta, contendo ponteira esterilizada, transferir 1,0 ml  da suspensão 

para um tubo de ensaio contendo 9,0 ml de solução salina esterilizada e agitar cinco 

vezes (diluição 1:100) {A}. 

Transferir com micropipeta, 1,0 ml da solução anterior para um tubo de ensaio 

contendo 9,0 ml da solução salina esterilizada e agitar por cinco vezes (diluição 1:1000) 

{B}. Repetir novamente para obter diluição 1:10.000 {C}. Descartar as ponteiras em 

bequer com solução de detergente.  

Pipetar 0,1 ml das etapas A, B e C, e transferir para placa de petri contendo o meio 

de cultura dextrose-extrato de levedura. Para cada diluição são usados 3 repetições. 

Espalhar o inoculo na superfície do meio com alça Drigalsky, tomando o cuidado de 

esteriliza-las por flambagem.  

As placas são identificadas e eladas com papel filme, e levadas a incubadora B.O.D. 

por 10 -12 dias a 25°C. Após esse período considerar para contagem colonias que 

formarem ao seu redor um alo transparente, que corresponde a solubilização de fosfato. 

São selecionadas as placas com colonias de 20 a 200 UFC isoladas, contadas com 

contador de colonias.  

Após é feito o cálculo das Unidades Formadoras de Colônia – UFC, e montagem da 

tabela de densidade populacional dos microorganismos.  

Para a determinação da textura do solo avaliado seguiu-se a metodologia de RAJI et 

al. (2001), que utiliza agitador rotatório de Wagner e balança analítica como 

equipamentos necessários. Para os reagentes e soluções, temos a preparação de: 

a) Solução dispersante: dissolver 20 g de hidróxido de sódio em 5 litros de água 

destilada e adicionar 50 g de hexametafosfato de sódio, agitando com agitador 

magnético até completa dissolução do reagente;  

b) Solução de pirofosfato de sódio 0,1 M: pesar 44,6 g de Na4P2O7.10H2O e 

dissolver a 1 litro com água destilada.  

O procedimento se dá a partir da transferência para garrafa de Stohmann de 10 g da 

amostra mais 50 ml de solução dispersante (método da pipeta). Utiliza-se agitador 

rotatório de Wagner a 30 rpm, durante dezesseis horas. É então transferido a suspensão 

para uma proveta de 500 ml (5 cm de diâmetro), que passa por uma peneira com malha 

de 0,2 mm, e o volume é completado com água destilada. Após lavar o material retido 

na peneira de 0,2 mm com um jato forte de água, a amostra é seca a 105-110ºC e 
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pesada. O material retido na peneira de 0,2 mm é areia grossa (AG). Na suspensão de 

solo determinar a argila e o silte , por diferença, a areia fina (AF). A determinação da 

argila e do silte é feita pelo método da pipeta, que consiste em, completar o volume da 

proveta a 500 ml, agitar a suspensão por trinta segundos com um bastão contendo na 

extremidade inferior um êmbolo de borracha com diâmetro um pouco menor que o do 

cilindro, com movimento da boca para o fundo e viceversa. Anotar o tempo (t). 

Transcorrido o tempo necessário para a sedimentação da argila+silte e argila, seguindo a 

lei de Stokes, introduzir uma pipeta de 10 ml a uma profundidade de 10 cm para 

amostragem de argila+silte e de 5 cm para amostragem de argila, com sucção contínua 

para evitar turbilhonamento. São transferidas alíquotas para cápsulas de porcelana 

previamente taradas (com aproximação de 0,0001g) e secar a 105-110ºC por no mínimo 

oito horas. O procedimento é repetido com a prova em branco, contendo a solução 

dispersante e água destilada. As cápsulas são retiradas da estufa, e deixadas para esfriar 

em dessecador contendo cloreto de cálcio anidro e pesar rapidamente em balança com 

precisão de décimo milésimo de grama, para obter o peso da argila + dispersante (A+D) 

e da argila + silte + dispersante (A+S+D). Os resultados são expressos em porcentagem 

da terra fina seca ao ar. Das alíquotas pesadas, é feita a subtração do peso do dispersante 

que, no caso descrito, corresponde a cerca de 0,014g. 

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Para avaliar o experimento, foi estabelecido que serão considerados como hipótese 

(H1) os tratamentos que apresentarem comparações diferentes pelo teste Tukey a 95% 

de significância, e como hipótese nula (H0) tratamentos que se mostrarem iguais. Para a 

hipótese, as avaliações feitas com a matéria orgânica dos solos das diferentes regiões 

amostradas, que se apresentam diferentes entre os tratamentos, serão considerados 

significativos.  

A partir da realização do experimento obtivemos as seguintes médias para cada 

diluição dos tratamentos: 

 

Quadro: 1: Médias das diluições utilizadas 

 
TRATAMENTO DILUIÇÕES MÉDIA  
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T1 

PINUS G 1: 100 181 

PINUS G 1: 1000 95 

PINUS G 1: 10000 20 

T2 

EUCALIPTO G 1: 100 167 

EUCALIPTO G 1: 1000 95 

EUCALIPTO G 1: 10000 7 

T3 

AVEIA G 1: 100 156 

AVEIA G 1: 1000 44 

AVEIA G 1: 10000 19 

T4 
APP G 1: 100 138 

APP G 1: 1000 34 

APP G 1: 10000 9 

 

 Em uma observação preliminar do quadro, podemos dizer que as diluições feitas na 

proporção 1:100 apresentaram as maiores médias, sendo assim, as diluições tiveram 

comportamento decrescente para todos os tratamentos.  

Após determinação das médias para cada diluição dentro dos tratamentos, 

calculamos o fator Unidade Formadora de Colônia por gramas (UFC g
-1

), conforme 

formula descrita abaixo, e seus resultados estão expostos no quadro 2 a seguir.   

 

UFC g
-1

 = (Média das contagens X diluição selecionada X 10*) 

*gramas de solo seco a 105°C 

 

Ao contrário do observado no quadro 1, obtemos que a diluição 1:10000 apresenta o 

maior número de UFC de microorganismos solubilizadores de fosfato para cada grama 

de solo na área de plantio de pinus, aveia e area de preservação permanente, com 

exceção para floresta de eucalipto, que demonstra maior numero de UFC g-1 quando 

utilizado a diluição 1:1000. Tendo estes resultados em mãos, transfere-se para a tabela 

de densidade populacional conforme segue para melhor visualização e determinação da 

média para cada tratamento.  

 

Quadro: 2: Unidades Formadoras de Colonias por grama 

TRATAMENTO DILUIÇÕES UFC g-1  

PINUS G 1: 100 181000 

PINUS G 1: 1000 950000 
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PINUS G 1: 10000 2000000 

EUCALIPTO G 1: 100 167000 

EUCALIPTO G 1: 1000 950000 

EUCALIPTO G 1: 10000 700000 

AVEIA G 1: 100 156000 

AVEIA G 1: 1000 440000 

AVEIA G 1: 10000 1900000 

APP G 1: 100 138000 

APP G 1: 1000 340000 

APP G 1: 10000 900000 
 

Tabela 1: Densidade populacional em diferentes solos 

SOLO 

UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA (UFC g-1) MÉDIA  

DILUIÇÕES 
 

1 (1:100) 2 (1:1000) 3 (1:10000) 
 

PINUS 181.000 950000 2000000 3131000 

EUCALIPTO 167000 950000 700000 1817000 

AVEIA 156000 440000 1900000 2496000 

APP 138000 340000 900000 1378000 

 

A partir da média obtida, utilizamos o teste estatístico de Tukey a 95% de 

significância para determinar qual tratamento corresponde ao maior numero de UFC de 

microorganismos solubilizadores de fosfato por grama de solo. Os resultados estão 

presentes na tabela a seguir. 

De acordo com Pimentel Gomes (1985) e Ferreira (1991) o coeficiente de 

variação (CV%) obtido, é considerado de baixa dispersão dos dados avaliados 

(CV%<10%), e com ótima precisão de avaliação.  Ao que se refere a distância mínima 

significativa (DMS), que é uma estatística que fornece diretamente, em percentagem, o 

valor a partir do qual a diferença entre dois tratamentos é significativa, o valor 

estabelecido foi de 2.8785. O desvio padrão, demonstra que os dados estão próximos da 

média, sendo considerado um bom desvio padrão aqueles que se encontram entre 0,70 – 

0,89 e ótimos aqueles entre 0,90-0,99.  

 

Tabela 2: Teste de Tukey para Microorganismos Solubilizadores de Fosfato 

Microorganismos Solubilizadores De Fosfato 

Tratamento UFC g
-1
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Pinus 3131000 a 

Eucalipto 2496000 b 

Aveia 1817000 c 

App 1378000 d 

DMS (5%) = 2.8785 

Média geral 2205500   

Desvio Padrão 0.7071068 

 Erro Padrão da Media 0.5 

 Coeficiente de Variação 0.0000321   
Médias na mesma coluna, seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível 

de 5% de significância 
 

Assim, os tratamentos se apresentaram significativamente diferentes entre si, 

portanto, rejeitamos a hipótese nula (H0), pois entre os tratamentos existe diferença 

estatística significativa.  

De acordo com o teste, o solo de área florestal com plantio de Pinus, possui o 

maior número de microorganismos solubilizadores de fosfato entre os tratamentos 

avaliados com 3.131.000 UFC g
-1

 de solo. Pode-se dizer que este resultado, deve-se ao 

fato da grande quantidade de biomassa vegetal do solo encontrada em plantio de Pinus, 

formada por acículas, galos, cascas e madeira em decomposição, que acaba por 

favorecer tais microrganismos presentes no solo, podemos relacionar este fator, também 

para os resultados obtidos em áreas de plantio de Eucaliptos, visto que possuem também 

grande parte de material orgânico em decomposição sobre o solo, já que este tratamento 

está em segundo lugar, com 2.496.000 UFC g
-1

 de solo. Hipótese está confirmada por 

BARROTI e NAHAS (2000) em sua pesquisa. Assim a biomassa microbiana do solo é 

favorecida pela biomassa vegetal em decomposição. 

Outro fator de importância para o desempenho da área de plantio de Pinus, se 

deve a presença de fungos ectomicorrizicos, em associação as raies das plantas, que 

possuem grande capacidade de mobilizar o fosforo do solo, sendo extremamente 

benéficos ás plantas, por produzirem condições necessárias para a solubilização, como 

produção e liberação dos ácidos orgânicos, aumento de CO2 na rizosfera, aumento de 

microrganismos solubilizadores de fosforo, produção de agente quelantes e estimulo a 

atividade das fosfatases. Já para fungos micorrizicos arbusculares estes não atuam como 

solubilizadores. Porem as hifas de FMA possuem grande afinidade pelos íons fosfato, 
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por explorarem maior volume de solo, atuando também na produção de fosfatases 

(SILVEIRA e CARDOSO,2004).  

O menor número foi obtido em área de preservação permanente com cerca de 

1.378.000 UFC g
-1

 de solo. Este resultado confirma aqueles obtidos por Sylvester-

Bradley (1982), que em seu experimento verificou que em areas de preservação 

permanente na Amazonia o número de solubilizadores foi bem menor que as demais 

áreas, entre elas campos de plantio convencional com rotação entre leguminosas e 

gramíneas, e áreas florestais comerciais. BARROTI e NAHAS (2000) também 

verificaram que em area de plantio de gramíneas o numero dos microrganismos é maior, 

que em áreas de reserva florestal, assim como o obtido nesta pesquisa em área de 

cultivo de aveia branca.  

De acordo com os autores, podemos atribuir esta situação encontrada, ao 

favorecimento destes microorganismos quando adicionado calcário no solo através da 

correção por calagem. Essa prática é capaz de acarretar o aumento de 24,1% das UFC, o 

mesmo verificado nesta pesquisa em que a diferença entre os valores obtidos na APP e 

Aveia correspondem a 24,16%, entrando em coerência com os autores. Garantindo a 

veracidade da presente pesquisa.  

Como podemos observar no gráfico 1, todos os solos avaliados apresentaram textura 

média de acordo com a classificação pela quantidade em gramas de areia, silte e argila 

determinadas (EMBRAPA,2010). Assim temos um padrão dos tratamentos em relação a 

textura. Comparando os resultados vemos que o número de microorganismos não está 

relacionado a textura do solo.  

Entretanto, deve-se considerar a mineralogia do solo, pois influencia 

negativamente ou positivamente na ciclagem de fosforo. O processo de mineralização 

do fosforo consiste na transformação da forma orgânica para fósforo solúvel, através da 

ação de hidrolase liberadas pelas raízes e microorganismos, denominadas fosfatases 

(REJSEK et al., 2012).  
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Gráfico 1: Análise granulométrica dos solos avaliados e sua relação com os Microorganismos 

Solubilizadores de Fosfato 

 

 

5 – CONCLUSÕES  

 

Áreas de plantio de Pinus apresentam o maior numero de Microrganismos 

Solubilizadores de Fosfato em decorrência da grande quantidade de biomassa vegetal 

em decomposição encontrada em tais áreas; 

O número de microrganismos solubilizadores de fosfato é maior em áreas de 

cultivo que utilizam calcário, que em áreas de preservação permanente em decorrência 

da calagem;  

Não há relação entre o numero de microorganismos e textura do solo, apesar de 

a textura do solo estar relacionada com a ciclagem de fosforo.  
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