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Introdução
A comunidade microbiana do solo desempenha papel fundamental
nos processos ecológicos e ciclos biogeoquímicos que sustentam
a vida no planeta Terra. Os microrganismos do solo participam da
decomposição da matéria orgânica, fixação de nitrogênio, desnitrificação e nitrificação, transformação de metais, redução de sulfato,
produção de fitormônios, produção e consumo de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e outros gases de efeito estufa (PANIKOV,
1999).
O solo alberga grande parte da vida terrestre representando um recurso estratégico das nações (MONTGOMERY, 2010) e em virtude
da grande importância dos solos para a produção de alimentos, o
entendimento dos potenciais impactos do aquecimento global sobre
a comunidade microbiana do solo é fundamental para o desenvolvimento de estratégias para mitigar possíveis efeitos deletérios e garantir que os solos se conservem como sistemas saudáveis. Dessa
forma, é importante considerar a definição de solos saudáveis, i.e.
capacidade do solo cumprir sua função continuamente como um
ecossistema que sustenta o desenvolvimento de plantas, animais
e humanos, na perspectiva das mudanças climáticas e seus potenciais efeitos nas comunidades microbianas do solo. Neste contexto,
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devem ser considerados os impactos de uma série de fatores preditos com as mudanças globais, como o aumento dos níveis de CO2
atmosférico, temperaturas elevadas, alteração nos padrões de precipitação e na deposição de nitrogênio atmosférico, na química do
solo e em suas funções físicas e biológicas (FRENCH et al., 2009).
Devido à sua importância no ciclo global do carbono, alterações na
estrutura de comunidades microbianas do solo podem ter efeitos
significativos em resposta às mudanças climáticas, principalmente
nas camadas mais superficiais do solo (BRIONES et al., 2004).
A relação entre as comunidades microbianas do solo e o aquecimento global pode ser vista de duas formas. Na primeira, os microrganismos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa,
sendo os principais atores nos processos de ciclagem de nutrientes
e de fluxos globais de CO2, CH4 e N2. Na segunda, é importante entender como o aquecimento global, resultado das mudanças
climáticas, afeta a comunidade microbiana do solo. Neste caso, o
paradigma fundamental adotado por pesquisadores nas últimas
décadas tem sido de que a atividade fotossintética é estimulada
pelo aumento da temperatura e pelo aumento do CO2 na atmosfera
(HEIMANN; REICHSTEIN, 2008). Este aumento da atividade metabólica da planta pode conduzir a alteração no padrão de exsudatos radiculares, os quais estão diretamente relacionados ao recrutamento de microrganismos na rizosfera. Como o crescimento da
planta está diretamente relacionado com a estrutura do microbioma da rizosfera (DEANGELIS et al., 2009; MENDES et al., 2011),
espera-se um efeito tanto na estrutura, quanto nas funções desta
comunidade microbiana associada à planta, porém, ainda deve-se
elucidar se estes efeitos são positivos, negativos ou neutros.
Os solos possuem um estoque de carbono duas vezes maior que
o da atmosfera e três vezes maior que o carbono estocado nos vegetais (SMITH et al., 2008). A despeito disso, ainda não existe um
consenso considerando o efeito das mudanças climáticas nos esto-
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ques globais de carbono no solo (DAVIDSON; JANSSENS, 2006).
Nesta controvérsia, duas possibilidades são suportadas por diferentes estudos, sendo: 1) se o carbono estocado no solo é transferido para a atmosfera em razão da indução causada pelo aumento
da temperatura que acelera sua decomposição, o feedback será
positivo às mudanças climáticas; 2) alternativamente, se o aumento
da entrada do carbono no solo derivado da planta exceder o aumento da decomposição, o feedback será negativo (DAVIDSON;
JANSSENS, 2006). De uma forma ou de outra, as comunidades
microbianas do solo controlam estas transformações e são diretamente afetadas pelas mudanças no clima.
Os processos biológicos que ocorrem no solo ou acima de sua
superfície são intimamente ligados entre si e constituem um sistema
complexo e dinâmico. Porém, com o objetivo de simplificar a
abordagem, os estudos experimentais separam conceitualmente e
analiticamente os processos que ocorrem no solo, dos que ocorrem
acima de sua superfície. No solo, os estudos focam nos processos
de respiração heterotrófica, incluindo, por exemplo, decomposição
por fungos e respiração bacteriana. Acima da superfície do solo,
os estudos realizados têm o foco na fotossíntese. Assumese que os processos biológicos que controlam a respiração no
solo respondem exponencialmente à temperatura, mas não são
afetados pela concentração do CO2 (DAVIDSON; JANSSENS,
2006; KIRSCHBAUM, 2006). A consequência desta separação na
abordagem analítica é que a dinâmica das interações observadas no
solo, que inclui os processos químicos, físicos e biológicos, é muito
mais complexa do que imaginada anteriormente. Isso significa que
além do aumento da temperatura e dos níveis de CO2 outros fatores
ambientais e climáticos podem modificar, ou até mesmo dominar o
balanço de carbono em níveis globais (HEIMANN; REICHSTEIN,
2008).
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Por fim, considerando que a elevação do CO2, temperatura e precipitação são fatores importantes que influenciam as comunidades
do solo, neste capítulo serão discutidos seus efeitos na comunidade microbiana do solo de forma geral e nos patógenos existentes
nos solos no contexto do aquecimento global.

Efeito do aumento da temperatura na comunidade
microbiana
Embora a comunidade microbiana regule processos importantes no
solo, muitas vezes não se sabe como a abundância e a composição
das comunidades microbianas correlacionam-se com as perturbações climáticas e, consequentemente, como afetam os processos
do ecossistema. Grande parte das pesquisas realizadas sobre mudanças climáticas concentra-se nas respostas em escala macro,
tais como, alterações no crescimento de plantas (NORBY et al.,
2001, 2004), na composição da comunidade vegetal (BAKKENES
et al., 2002; LLORET et al., 2009), e em processos em escala macro do solo (EMMETT et al., 2004; FRANKLIN et al., 2009; GARTEN et al., 2008; HUNGATE et al., 2006), muitos dos quais estão
indiretamente associados aos processos microbianos. Os estudos
que têm abordado o papel da comunidade microbiana nos processos têm como alvo a biomassa microbiana, atividade enzimática,
ou perfis básicos da comunidade microbiana em resposta a fatores
relacionados às mudanças climáticas (HAASE et al., 2008; JANUS
et al., 2005; KANDELER et al., 2006; LARSON et al., 2002; ZAK et
al., 1996, 2000a, 2000b).
A temperatura, juntamente com o teor de umidade, é o fator ambiental mais importante para o crescimento e atividade microbiana
no solo (PAUL; CLARK, 1996). O aumento da temperatura induz
uma maior atividade e aceleração dos processos biológicos, além
de mudanças na estrutura da comunidade microbiana, fazendo
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com que as populações de microrganismos se adaptem e suas taxas de crescimento fiquem mais rápidas (BRADFORD et al., 2008;
PETTERSSON; ZHANG et al., 2005; ZOGG et al., 1997). Temperaturas elevadas aceleram as taxas de decomposição microbiana,
aumentando, assim, o CO2 emitido pela respiração do solo. Consequentemente, ocorrerão grandes perdas de carbono do solo contribuindo ainda mais para o aquecimento global (ALLISON et al.,
2010). É importante notar que o aumento na respiração do solo não
pode persistir enquanto as temperaturas continuarem a subir. Uma
análise global de 27 estudos, incluindo nove biomas, concluiu que
existe uma diminuição da sensibilidade das taxas de respiração em
temperaturas mais altas (CAREY et al., 2016). Observa-se que a
respiração dos microrganismos do solo retorna a níveis normais
após certo número de anos em condições de aquecimento. Os processos microbianos que causam esta diminuição da resposta em
longo prazo ainda não foram descritos, mas várias explicações têm
sido propostas, incluindo a que os microrganismos provocam o esgotamento das fontes de nutrientes disponíveis em temperaturas
mais elevadas, e futuros níveis de decomposição foram reduzidos
por causa da escassez desses nutrientes (VARGHESE; HATHA,
2012).
A comunidade microbiana pode se adaptar ao aquecimento através de ajustes fisiológicos nas taxas de metabolismo, ou evolução
de proteínas para temperaturas ótimas de funcionamento mais elevadas (BRADFORD et al., 2008; HOCHACHKA; SOMERO, 2002).
Todas estas respostas poderiam contribuir para mudanças em processos-chave, como a decomposição, catálise enzimática extracelular e respiração microbiana.
Dermody et al. (2007) mostraram que a elevação da temperatura foi
capaz de mitigar os efeitos da elevação das concentrações de CO2
e das mudanças de precipitação. Da mesma forma, o aquecimento
pode aumentar a atividade microbiana em um ecossistema, mas
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este aumento pode ser eliminado se as mudanças na precipitação
levarem a uma condição de baixa umidade ou redução do teor e
qualidade da matéria orgânica no solo (NORBY et al., 2004).
Um estudo voltado para a avaliação das comunidades de fungos e
bactérias frente às mudanças de umidade (2 a 25 mm semana-1),
de concentração de CO2 atmosférico (concentração do ambiente
± 3 ppm) e de temperatura (temperatura ambiente ± 3oC) utilizou
técnicas moleculares e detectou alterações específicas na
composição e abundância dessas comunidades. Os tratamentos
avaliados não impactaram a proporção relativa entre fungos e
bactérias, mas a abundância bacteriana foi prejudicada por um
efeito interativo de CO2 e temperatura, e a abundância de fungos
foi afetada pela temperatura, mas não pela precipitação ou regime
de CO2. Este efeito da temperatura na comunidade de fungos no
solo foi justificado neste estudo pela falta de substratos lábeis em
condições de temperatura elevada, o qual acaba por favorecer a
comunidade fúngica em relação à bacteriana, enquanto o aumento
da disponibilidade do substrato vegetal, induzido pela elevação do
CO2, permitiu o aumento da abundância bacteriana sob temperatura
elevada (CASTRO et al., 2010).
Os efeitos diretos do aumento da temperatura sobre os microrganismos do solo são menores quando comparados aos efeitos
indiretos causados pelas mudanças na quantidade de plantas,
composição da flora, fornecimento de nutrientes, modificação nas
características físico-químicas do solo devido a erosão e lixiviação
de nutrientes, inundações, etc. Por isso, para fazer uma previsão
realista sobre o comportamento das comunidades microbianas em
relação a elevação das temperaturas e elucidar os mecanismos
mediados pelos microrganismos é necessário ter uma visão holística de todo o ecossistema terrestre, incluindo suas características
físico-químicas e as espécies vegetais e animais (NIKLAUS et al.,
2007; PANIKOV, 1999).
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Efeito do aumento do CO2 na comunidade microbiana
Desde meados do século XIX, a concentração de CO2 atmosférico
aumentou aproximadamente 36%, principalmente em virtude das
atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e uso
da terra para agricultura. Levando em consideração a taxa atual de
aumento (1,9 ppm ano-1), a perspectiva é que a concentração atinja
700 ppm até o final deste século (MEEHL; STOCKER, 2007). Os
efeitos estimulantes do CO2 elevado no crescimento vegetal são
bem estabelecidos (AINSWORTH; LONG, 2005; LUO et al., 2006;
REICH et al., 2001), por exemplo, o aumento do CO2 estimula o
crescimento de raízes finas (HUNGATE et al., 1997), da biomassa
total da planta, incluindo raízes e parte aérea (CURTIS; WANG,
1998), e o sequestro de carbono no solo (HU et al., 2001; ZAK et
al., 1993).
Os microrganismos do solo são muitas vezes limitados pela
concentração de carbono. Assim, a comunidade bacteriana no solo
provavelmente tem um papel chave na resposta à elevação do CO2
atmosférico, pois em situação normal de 12% a 54% do carbono
fixado pela vegetação é liberado no solo pelas raízes (DIAZ et al.,
1993; PATERSON et al., 1999; ZAK et al., 1993, 2000a, 2000b). O
aumento da produção de exsudatos pela raiz em condição de CO2
elevado é comumente observado (LEKKERKERK et al., 1990). Este
fato sugere que essa mudança deve levar a alterações quantitativas
e qualitativas na comunidade microbiana da rizosfera. Aceita-se
que quando submetida a altos níveis de CO2 a vegetação tende a
aumentar a produção de exsudatos ricos em carbono e diminuir os
ricos em nitrogênio (TARNAWSKI; ARAGNO, 2006). No entanto, seu
efeito sobre a comunidade microbiana do solo ainda é controverso
(HE et al., 2010, 2012), pois alguns estudos demonstraram efeito
estimulante (JANUS et al., 2005; JOSSI et al., 2006; LESAULNIER
et al., 2008; MITCHELL et al., 2003; SONNEMANN; WOLTERS,
2005), bem como efeito inibidor (HORZ et al., 2004), ou ainda
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nenhuma alteração (AUSTIN et al., 2009; BARNARD et al., 2004;
CHUNG et al., 2006; DRIGO et al., 2007; EBERSBERGER et al.,
2004; GE et al., 2010; GRÜTER et al., 2006; LIPSON et al., 2006;
LOY et al., 2004). Assim, nos tópicos em que abordam assuntos
acerca da influência do CO2 na comunidade microbiana, serão
discutidos esses efeitos para tentar compreender os fatores que
levam a essa variação.

Efeito da elevação do CO2 sobre a biomassa e contagem
microbiana
As metodologias mais utilizadas para se avaliar a microbiota de um
determinado ambiente são as quantitativas, entre elas podem ser
citadas a contagem em placas e a medição da biomassa do solo
(HANSON et al., 2000). Assim, desde os primeiros estudos sobre
esse assunto, na década de 1990, essas metodologias vêm sendo
empregadas. A quantificação da biomassa microbiana no solo de
rizosfera de Populus grandidentata mostrou um efeito positivo do
aumento de CO2 ao longo de 152 dias devido ao aumento substancial da fotossíntese (ZAK et al., 1993). Além do efeito referente
à biomassa microbiana, também foram observados impactos nos
ciclos do carbono e do nitrogênio. Efeito semelhante foi observado na rizosfera de Lolium perenne onde a contagem de bactérias
cultiváveis foi significativamente superior após dois anos sob 600
ppm de CO2; no entanto, a contagem de bactérias totais no solo
não foi alterada (FROMIN et al., 2005; MARILLEY et al., 1999). Já
a enumeração de grupos microbianos específicos pela técnica de
número mais provável demonstra que esse efeito pode ser sobre
um grupo específico de microrganismos e não sobre a comunidade
como um todo (SCHORTEMEYER et al., 1997). Schortemeyer et
al. (1997), em um experimento de enriquecimento de CO2 ao longo
de dois anos, mostraram que na rizosfera de Trifolium repens hou-
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ve aumento da contagem de Rhizobium leguminosarum, enquanto
que os números de bactérias heterotróficas totais e oxidadoras de
amônio permaneceram inalterados. Esse aumento na contagem de
Rhizobium leguminosarum é corroborada pelo aumento da fixação
de nitrogênio (ZANETTI et al., 1996). A ausência de efeito, no entanto, é bastante comum nos estudos quantitativos (O’NEILL et al.,
1987; RUNION et al., 1994), pois como a maioria dos trabalhos aplica metodologias que visam quantificar grandes grupos (por exemplo, bactérias heterotróficas totais), efeitos em grupos microbianos
específicos podem ser mascarados.
Como se observa um aumento da produção de exsudatos pelas
plantas, a maioria dos trabalhos indica que a biomassa microbiana (seja ela medida pelo C ou N) aumenta em experimentos com
CO2 elevado (ZAK et al., 2000a). No entanto, parte da literatura
indica diminuição da biomassa microbiana mesmo com o aumento da produção vegetal (ZAK et al., 2000b). Fatores como tipo de
cobertura vegetal e tipo de solo separadamente não conseguem
explicar esse declínio. De acordo com Zak et al. (2000b), uma das
possíveis explicações para esse declínio é o aumento da predação
no solo por protozoários, nematoides ou collembola (HUNGATE et
al., 2000; JONES et al., 1998; LUSSENHOP et al., 1998; RUNION
et al., 1994; YEATES et al., 1997) o que indica que uma interação
trófica complexa controla a biomassa microbiana no solo.

Efeito da elevação do CO2 sobre a diversidade
microbiana do solo
Nas últimas duas décadas, as metodologias de contagem
apresentadas acima vêm perdendo espaço para as metodologias
independentes de cultivo, por meio de ferramentas de biologia
molecular. Essa substituição se dá pela maior capacidade destas
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metodologias detectar alterações e realizar análises comparativas
(ANDREOTE et al., 2009). Entretanto, mesmo com a maior
resolução dessas técnicas, as tendências observadas são bastante
similares às observadas com relação à biomassa. Diversos autores
não observaram mudanças significativas por perfis de fosfolipídios
(PFLA) ou no DNA total do solo (por hibridização) (GRIFFITHS et
al., 1998; KANDELER et al., 1998; TARNAWSKI; ARAGNO, 2006;
ZAK et al., 1996) em cultivo de Lollium perenne sob atmosfera
enriquecida em CO2. No entanto, no estudo comparando o efeito
do CO2 elevado sobre a comunidade microbiana total (baseado em
DNA) e a ativa (baseado em RNA) em rizosfera de L. perenne e
Molina coerulea, foi observado que o aumento desse gás impacta
mais na comunidade ativa que na total (JOSSI et al., 2006).
Ademais, Jossi et al. (2006) também observaram que alguns
grupos específicos, como as actinobactérias e δ-proteobactérias,
apresentaram respostas específicas a essas alterações, resultado
que foi comprovado em trabalho subsequente (DRIGO et al., 2007).
Isto é, actinobactérias são estimuladas no solo sem influência da
raiz, enquanto as δ-proteobactérias encontradas na rizosfera são
estimuladas pelo aumento do CO2. Em outro estudo foi observado
que a diversidade das actinobactérias é afetada pelo CO2 elevado,
mas apenas com relação a abundância relativa das espécies e
não com o surgimento ou desaparecimento de espécies (PIAO et
al., 2008). Essas diferenças nas respostas de grupos filogenéticos
distintos estão, muito provavelmente, ligadas às características
metabólicas destes grupos. Alguns grupos filogenéticos, como
as proteobactérias, são geralmente vistos como r estrategistas
de crescimento rápido bastante adaptados a ambientes ricos
em nutrientes, como a rizosfera, e que apresentariam uma
resposta mais rápida às alterações no ambiente. Um exemplo de
diferenciação entre a velocidade de resposta de grupos distintos foi
observado pelo enriquecimento de marcadores de PFLA marcados
com 13C, o qual demonstrou a capacidade da comunidade fúngica
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em consumir o carbono liberado pelas plantas quando comparado
à comunidade bacteriana (DENEF et al., 2007).
Estudo recente, utilizando técnicas de metagenômica (pirossequenciamento e microarranjo), mostrou o efeito da elevação do
CO2 durante 10 anos na comunidade do solo sob pastagem (HE
et al., 2010). Esse estudo mostrou que genes relacionados ao metabolismo de compostos de carbono e relacionados à ciclagem de
nitrogênio foram significativamente estimulados pelo CO2. Nesse
estudo o mesmo efeito foi observado para a biomassa vegetal e
PFLA microbiano, porém, houve um declínio no número de grupos taxonômicos observados (HE et al., 2012). Os filos afetados
foram Crenarchaeota, Chloroflexi, OP10, OP9/JS1, Verrucomicrobia. Alguns dos filos não afetados, como Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes e Acidobacteria, apresentaram
alterações em níveis taxonômicos mais profundos, como famílias
e gêneros. Notavelmente, He et al. (2012) demonstraram que os
efeitos observados na comunidade microbiana são predominantemente indiretos, isto é, o CO2 sozinho responde apenas por 5,8%
da variação, o restante se deve às diferenças nas variáveis do solo
e da vegetação modificadas em decorrência do CO2 elevado.
Assim, como muitas bactérias encontradas na rizosfera têm um
papel de estímulo do crescimento da planta, o aumento do CO2
atmosférico pode afetar negativamente esse grupo, levando, por
exemplo, à diminuição da produtividade ou aumento da suscetibilidade a doenças. Tarnawski e Aragno (2006) observaram o declínio
nos números de Pseudomonas produtoras do antibiótico cianeto de
hidrogênio. Entretanto, assim como para as demais características
da microbiota do solo, os resultados obtidos em estudos diferentes
ainda são contraditórios (DRIGO et al., 2009).
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Em conclusão, o aumento do CO2 atmosférico, por causa da queima de combustíveis fósseis e uso da terra, tem o potencial de afetar
a comunidade microbiana dos solos. No entanto, esses efeitos dificilmente podem ser previstos à luz da ciência atual, pois variações
nas características do solo, incluindo a própria microbiota, e da vegetação são alguns dos fatores que colaboram com a variação de
resposta. Benéficos, maléficos ou aparentemente neutros, esses
resultados são preocupantes exatamente em virtude da sua imprevisibilidade, pois podem reduzir a produtividade ou abrir portas a
novas doenças.

Efeito do aquecimento global em patógenos de solo
O primeiro efeito das mudanças climáticas globais em doenças de
plantas pode ocorrer pelo aumento ou diminuição da frequência de
contatos entre o patógeno e o hospedeiro susceptível (GARRETT
et al., 2006). Assim, as mudanças globais podem afetar diretamente
a sobrevivência e reprodução tanto do patógeno quanto da planta
hospedeira. Um dos possíveis efeitos do aumento da temperatura
é o consequente aumento do número de gerações e rápida adaptação de um patógeno, que por sua vez podem estar positivamente
correlacionados com a virulência e agressividade do patógeno.
Em muitos casos, o aumento da temperatura leva à expansão
geográfica dos patógenos e vetores, aumentando o contato dos
patógenos com os potenciais hospedeiros (BAKER et al., 2000;
OLWOCH et al., 2003) e também proporcionando a introdução de
fitopatógenos por hibridização interespecífica (BRASIER, 2001;
BRASIER et al., 1999). Porém, é importante destacar que o estabelecimento da doença, além da frequência de contatos, também é
mediado pela resistência do hospedeiro, que por sua vez também é
afetada pelas mudanças globais (BRYANT et al., 2014). Assim, um
possível aumento na ocorrência de doença pode ser compensado
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pelo aumento da resistência do hospedeiro contra o patógeno sem
perdas significativas no campo (GARRETT et al., 2006). Por outro
lado, as alterações nas condições climáticas podem levar ao aumento da suscetibilidade das culturas, como foi observado em trigo,
onde projeções de condições climáticas indicam o favorecimento
da ocorrência de ferrugem da folha (JUNK et al., 2016).
O aquecimento global provoca alterações principalmente na temperatura e regime de precipitação que gera um impacto direto nos
ciclos de vida dos organismos vivos do solo (PRITCHARD, 2011).
Muitos fitopatógenos habitantes do solo que potencialmente permanecem em estado de latência, podem ser estimulados a se tornarem ativos pelo aumento da temperatura, assim como pelo aumento do regime de precipitação. As mudanças no clima podem
influenciar as populações de um determinado patógeno a se reproduzirem sexualmente ou assexuadamente e, em alguns casos,
variações na temperatura favorecem os propágulos sexuais que
sobrevivem durante o inverno; dessa forma, aumenta o potencial
evolucionário de uma determinada população e, consequentemente, a ocorrência da doença (PFENDER; VOLLMER, 1999). No caso
do patógeno Phytophthora infestans, o aumento da temperatura favorece a ocorrência de mating types, o que permite a reprodução
sexuada, aumentando a sobrevivência deste patógeno no inverno
(GARRETT; BOWDEN, 2002). Já o patógeno causador da podridão na raiz, Monosporascus cannonballus, aumenta a sua taxa de
reprodução em temperaturas mais elevadas (WAUGH et al., 2003).
Um importante ponto a ser considerado é a possibilidade de o
aquecimento global acelerar a atividade de patógenos habitantes
do solo e aumentar a mortalidade de sementes no solo (CRIST;
FRIESE, 1993). O banco de sementes no solo desempenha um papel crítico na dinâmica da vegetação, e sua presença dormente no
solo representa uma garantia de estabilidade e capacidade de resi-
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liência após uma perturbação ambiental (GRIME, 1989; VENABLE;
BROWN, 1988). Em um estudo para avaliar o efeito das mudanças
do clima em fungos fitopatogênicos e seus efeitos na dinâmica do
banco de sementes, Leishman et al. (2000), enterraram sacos com
sementes de quatro espécies de banco de sementes persistentes
tratadas ou não com fungicidas. Ao simular temperaturas de inverno
mais altas e aumento das chuvas de verão, os autores monitoraram
a sobrevivência das sementes ao longo de dois anos. A simulação
do aumento das chuvas no período de verão e temperaturas de
inverno mais elevadas reduziram a porcentagem de germinação de
duas (Medicago lupulina e Lotus corniculatus) das quatro espécies
vegetais avaliadas.
As mudanças globais afetam o aparecimento e o aumento da área
de incidência de doenças emergentes. Considerando fatores que
controlam adaptação local e especiação ecológica, Giraud et al.
(2010) mostraram que certas características da história de vida
de muitos fungos fitopatogênicos são passíveis de uma rápida
especiação ecológica favorecendo a emergência de novas espécies
de patógenos adaptados a novos hospedeiros. Adicionalmente, as
mudanças globais podem favorecer a recombinação de patógenos
aumentando a gama de insetos vetores. Um exemplo disso ocorreu
no Brasil devido a introdução do biótipo B da mosca-branca (Bemisia
tabaci), que facilitou a veiculação de vírus presentes em diferentes
plantas nativas em culturas de tomate em que, recombinados,
produziam doenças de novos vírus (FERNANDES et al., 2008).
No solo, um efeito esperado é que em condições mais quentes
afetarão viroses de origem do solo, pois estas serão mais capazes
de infectar culturas em estágios de crescimento mais precoces e
estas doenças terão maior impacto no desenvolvimento e produção.
As mudanças nas concentrações de gases atmosféricos podem
estimular doenças com o aumento de ozônio e CO2 reduzindo a
expressão de resistência (GREGORY et al., 2009). Níveis elevados
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de CO2 podem aumentar a fecundidade do patógeno, conduzindo
a uma maior taxa de sua evolução (CHAKRABORTY; DATTA,
2003; COAKLEY et al., 1999). Em contraste, o aumento de CO2 foi
relacionado com o aumento da latência do patógeno, o que reduziria
as taxas epidêmicas. O aumento de CO2 também foi relacionado
com o aumento da resistência da cevada ao patógeno Blumeria
graminis devido a formação de papilas e acúmulo de silício nos sítios
de infecção (CHAKRABORTY et al., 1998; COAKLEY et al., 1999).
No desenvolvimento de estratégias de adaptação às alterações
climáticas, será particularmente importante produzir novas variedades resistentes a patógenos quando as plantas são cultivadas
em temperaturas mais altas desde que, em certos casos, as temperaturas mais quentes não reduzam componentes de resistência
às doenças. Em particular, o desenvolvimento de novas plantas
precisa ser capaz de assentir às coleções de genótipos do hospedeiro com a diversidade, tanto quanto possível, a fim de permitir o
surgimento de novas respostas às novas doenças.

Considerações finais
O entendimento da ecologia microbiana do solo é fundamental para
se avaliar os mecanismos biológicos que regulam a troca de carbono
entre o solo e a atmosfera, e como esses processos são afetados
pelo aquecimento global. Porém, a complexidade intrínseca à comunidade microbiana do solo e suas interações com as plantas e o ambiente, associada aos inúmeros fatores do clima que podem atuar
direta ou indiretamente nestas comunidades, desafiam a capacidade
de se chegar a conclusões consistentes neste tópico. Em escala global são evidentes o número de incertezas e as limitações para a avaliação de forma conclusiva desses efeitos. Porém, alguns avanços
experimentais podem responder questões fundamentais em escalas
menores quando se trata da interação entre o patógeno e a planta. O
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uso de técnicas que avaliam comunidades microbianas totais, ao invés da abordagem tradicional que foca em componentes específicos
da comunidade, será determinante para avanços nessa área. Metagenomas, transcriptomas e metabolomas obtidos da interação entre
o patógeno e seu hospedeiro suscetível frente a variações da concentração de CO2, da temperatura e precipitação, permitirão um entendimento da dinâmica microbiana em escala menor, mas que será
útil para compor modelos em níveis globais de mudanças do clima e
esclarecer seus possíveis efeitos na comunidade microbiana do solo.
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