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Como 0 estabelecimento de diferentes agroecossistemas influencia diretamente a biota do
solo e os processos realizados por ela, 0 uso de indicadores microbiol6gicos Embora haja
consenso entre pesquisadores e agricultores de que a manuteny13o/melhoria da qualidade
do solo e um elemento chave para a sustentabilidade dos sistemas agricolas, a avaliay130
dessa qualidade n130 e uma tarefa faci!. A multiplicidade de fatores quimicos, fisicos e
biol6gicos que controlam os processos biogeoquimicos e suas variayoes em funy130 do
tempo e espayo, aliados
complexidade do solo, est130 entre os fatores que dificultam a
capacidade de acessar a sua qualidade e identificar parametros-chave que possam servir
como indicadores do seu funcionamento.
Por essa raz13o, um conjunto minima de
indicadores englobando atributos fisicos, quimicos e biol6gicos devem ser utilizados nas
analises de qualidade do solo (Doran & Parkin, 1994), uma vez que nenhum indicador
individualmente ira descrever e quantificar todos os aspectos da qualidade do solo.
Os microrganismos juntamente com a fauna (micro, meso e macro) e as raizes das plantas,
constituem a fray130 viva da materia organica do solo e podem ser utilizados como
indicadores biol6gicos ou bioindicadores uma vez que est130 intimamente relacionados ao
funcionamento do solo, apresentando uma estreita inter-relay13o com os componentes
fisicos e quimicosemerge como um componente importante dos estudos envolvendo a
avaliay130 da qualidade dos solos agricolas, devido a sua sensibilidade para detectar, em
etapa anterior em comparay13o a outros parametros fisicos e quimicos, alterayoes que
ocorrem nesse ambiente em funy130 do seu uso e manejo, seja ele mantenedor, melhorador
ou degradador da qualidade (Doran, 1980; Dick, 1994).
Diferentemente do que ocorre com os indicadores quimicos de fertilidade, cujos niveis
(muito baixo, baixo, medio, adequado e alto) ja est130relativamente bem definidos para cada
nutriente e tipo de solo (sempre levando em consideray13o caracteristicas como: textura, teor
de materia organica, etc.), a base de informayoes disponivel sobre os dados biol6gicos
ainda e relativamente
pequena. Dessa forma as dificuldades na interpretay130 dos
bioindicadores de qualidade, constituem um dos grandes obstaculos a serem transpostos
para 0 uso dessas variaveis nas avaliayoes de qualidade do solo (T6tola & Chaer, 2002).
Outro aspecto a ser destacado e que os valores "idea is" para os bioindicadores podem
variar conforme as condiyoes edafoclimaticas;
sistemas de manejo e os criterios de
refer{mcia adotados.
Para 0 estabelecimento de criterios de referencia os enfoques que tem side mais utilizados
sac: 1) condiy13o de solo nativo e 2) condiyoes que maximizem a produy13o e conservem 0
meio ambiente. Pode-se ainda adotar criterios de variay130 temporal, quando ocorre 0
acompanhamento de uma mesma area ao longo do tempo. Destes criterios de referencia, 0
uso de areas nativas, com minimos impactos antropogenicos, tem prevalecido.
Entre os parametros mais utilizados pela comunidade cientifica para caracterizar 0
componente biol6gico dos solos, destacam-se as avaliayoes de fauna de solo e as
avaliayoes de biomassa, atividade e diversidade microbiana.
Os estudos sobre 0 efeito de diferentes manejos de solo na microbiota do solo utilizando
avaliayoes qualitativas e quantitativas da biomassa, atividade e diversidade microbianas sac
fundamentais para identificar quais os parametros que poderiam ser recomendados como
bioindicadores. De acordo com Holloway & Stork, (1991) um bom indicador ecol6gico deve
apresentar as seguintes caracteristicas: i) refletir algum aspecto do funcionamento do
ecossistema; ii) mostrar uma res posta precisa e rapida a qualquer perturbay13o; iii) possuir
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distribuiyao universal mas com especificidades regionais, e IV) ser de simples determinayao
e barato (Holloway & Stork, 1991). Dessa forma, bioindicadores cujos processos analiticos
de determinayao sejam complexos e de custo elevado podem ter seu usa limitado.
No Brasil, mais especificamente na Regiao do Cerrado, as avaliagoes
de atividade
enzimatica tem se destacado entre os bioindicadores avaliados pela sua sensibilidade,
coerencia, precisao, simplicidade e custo. Em medio prazo, essas analises sao as que mais
se habilitam a serem utilizadas em larga escala pelos laboratorios de analises de solo
instalados na Regiao. Na Regiao Sui 0 carbona da biomassa microbiana tem mostrado um
bom desempenho para monitorar diferenyas associ ad as ao manejo do solo e das culturas.
Entretanto, mais estudos sobre a atividade enzimatica nos solos dessa regiao ainda saD
necessarios. No Brasil tambem existe a necessidade de um esforyo a nivel nacional para a
realizayao de avaliayoes sistematicas para se medir e interpretar os parametros que sirvam
adequadamente como bioindicadores, padronizando os metodos desde a amostragem, a
estocagem e 0 pre-tratamento
das amostras ate os procedimentos
analiticos e a
apresentayao dos resultados. A articulayao de uma "Rede Brasileira para Monitoramento
da Qualidade de Solos Agricolas", com arranjo multi-institucional e carater transdisciplinar
seria uma forma de agregar todos os especialistas envolvidos no assunto. Esse esforyo
favoreceria a otimizayao dos recursos investidos na pesquisa e auxiliaria na comparayao
dos resultados obtidos em diferentes pontos do pais. Outra questao refere-se
necessidade
da construyao de uma base de dados consistente sobre os atributos biologicos dos
diferentes ambientes edafoclimaticos brasileiros, que auxiliaria fortemente na superayao de
dificuldades na interpretayao dos valores dos bioindicadores.
Em um futuro proximo, 0 que se vislumbra e a possibilidade de que, alem das propriedades
quimicas e fisicas, determinayoes das propriedades biologicas possam fazer parte das
rotinas de analises de solo. A inclusao dos bioindicadores em analises de solo sera
importante tanto no sentido de atestar a sustentabilidade dos sistemas de produyao com
adoyao de manejos conservacionistas, como para alertar agricultores que estejam adotando
sistemas de manejo que possam levar
degradayao do solo. Outras utilizayoes dos
bioindicadores podem envolver ecocertificayao de produtos agrfcolas, 0 monitoramento de
programas de recuperayao de areas degradadas, a valorayao de serviyos ambientais e 0
monitoramento de transgenicos, entre outros.
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