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Resumo 
Este trabalho mostrou o conhecimento sobre os recursos genéticos microbianos (RGM) do solo ocorrentes no Parque 
Nacional de Sete Cidades (PNSC), instalado no estado do Piauí. Os resultados mostraram que os RGMs, dentro de áreas de 
Cerrado no PNSC, apresentam estrutura e diversidade diferente dos de outras áreas deste bioma. Tais informações serão 
úteis para práticas de conservação e preservação da biodiversidade deste ecossistema. 
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Abstract 

What do we know about microbial genetic resources of soil in cerrado areas in the  
Sete Cidades National Park? 

This work showed the knowledge about the microbial genetic resources (MGR) occurring in the Sete Cidades National Park 
(SCNP), located in the state of Piauí. The results showed that the MGRs, within Cerrado areas in the SCNP, present structure 
and diversity different from those of other areas of this biome. Such information will be useful for practices of conservation 
and preservation of the biodiversity of this ecosystem. 
Key words: germplasm, microbiology, soil, Piauí, ecosystem. 
 
 
O Parque Nacional de Sete Cidades? 
 

Em toda sua extensão territorial, o Brasil possui 854 
milhões de hectares inseridos em distintos biomas. Dentre 
os biomas brasileiros, o Cerrado ocupa mais de 200 
milhões de hectares com fisionomia característica 
composta por árvores baixas com troncos e galhos 
retorcidos. No Nordeste brasileiro, o bioma Cerrado ocupa 
uma área superior a 150 milhões de hectares distribuídos 
em áreas com vegetação de Caatinga, babaçu, florestas e 
campos inundáveis (MESQUITA & CASTRO, 2007). 
Especialmente no Piauí, este bioma está presente em mais 
de 11 milhões de hectares e apresenta importância em 
áreas agrícolas como principal região produtora de grãos 
no estado. Por outro lado, áreas de Cerrado no estado do 
Piauí podem ser encontradas com preservação permanente 

e legal inseridas no sistema brasileiro de parques 
nacionais. 

 

Figura 1. Localização do PNSC no estado do Piauí 



Revista de Recursos Genéticos - RG News 5 (2) 2019 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

 

12 

 

Desta forma, o Parque Nacional de Sete Cidades 
(PNSC), localizado no Estado do Piauí, encontra-se 
inserido em uma região prioritária para a conservação da 
biodiversidade do bioma Cerrado (FELFILI & MENDES, 
2010). O PNSC está enquadrado na expansão da Reserva 
da Biosfera da Caatinga (CASTRO, 2003) e foi 
oficializado pelo Decreto Federal n° 50.744/1961 com 
uma área de 6.221,48 ha (Figura 1).  

As áreas com diferentes fisionomias dentro do 
PNSC já vêm sendo estudadas e as pesquisas enfocaram 
aspectos geomorfológicos, principalmente a descrição e 
catalogação de inscrições rupestres. Além disso, estudos 
relacionados à florística do PNSC foram realizados e 
catalogaram 228 espécies com as mais variadas formas de 
crescimento (BARROSO & GUIMARÃES, 1980). O 
mapeamento da vegetação dentro do PNSC foi realizado 
nos estudos de Oliveira et al. (2007) com classificação 
estrutural, via imagens de satélites, de seis tipos de 
cobertura vegetal. As principais classes vegetacionais 
obtidas por satélite foram as formações savânicas, 
florestais e campestres.  

Os trabalhos têm também mostrado que há 
diferenças de riqueza de espécies de plantas e da fauna 
entre as diferentes fisionomias encontradas no PNSC. 
Estas diferenças estão principalmente relacionadas às 
condições edafoclimáticas das áreas. Neste sentido, 
Lindoso et al. (2007) observaram solos arenosos e com 
baixos teores de fertilidade e matéria orgânica em áreas de 
Cerrado no PNSC.  

Finalmente, observa-se que os estudos relacionados 
ao PNSC abordaram as pesquisas relacionadas à 
comunidade biótica acima do solo (plantas e macrofauna). 
Entretanto, é de conhecimento geral que existe uma 
relação intrínseca entre a comunidade biótica acima e 
abaixo do solo (microbiota e microfauna).  
 
Recursos genéticos microbianos do solo em áreas de 
Cerrado preservadas no Parque Nacional de Sete 
Cidades 

Os Recursos Genéticos Microbianos (RGM) do solo 
têm relação direta com as funções e características 
essenciais para a manutenção da capacidade produtiva e o 
funcionamento sustentável de todo o ecossistema. Os 
microrganismos do solo atuam na ciclagem de nutrientes, 
na regulação da dinâmica da matéria orgânica, no 
sequestro de carbono no solo e na emissão de gases que 
contribuem para o efeito estufa. Neste sentido, o 
conhecimento dos recursos genéticos microbianos do solo 
é importante uma vez que os microrganismos 

desempenham papel importante em diversos processos 
ecológicos com influência na vegetação. 

Recentemente, os estudos sobre RGM no solo têm 
utilizado uma grande variedade de ferramentas 
moleculares. Novas técnicas moleculares baseadas na 
caracterização de ácidos nucleicos (DNA e RNA) 
extraídos do solo oferecem grande potencial para 
investigar a vasta porção da comunidade microbiana não 
cultivável (CRECCHIO et al., 2004). Elas são 
independentes da cultura e, de acordo com sua 
sensibilidade, podem detectar espécies, gêneros, famílias 
ou mesmo grupos taxonômicos maiores. As técnicas 
moleculares permitem distinguir as comunidades 
microbianas e identificar os fatores que influenciam o 
comportamento dos microrganismos. 

 O entendimento do comportamento dos RGMs do 
solo pode resultar em implicações importantes na 
conservação da biodiversidade (ZHOU et al., 2002). A 
caracterização das comunidades do solo é de extrema 
importância ao fornecer dados para estudos posteriores 
sobre as populações bacterianas dos solos em diferentes 
condições no Brasil (PEREIRA et al., 2006), assim como 
ser somado aos dados de base para preservação de áreas 
nativas e recuperação de habitats degradados. 
 
Recursos genéticos bacterianos e fúngicos no Parque 
Nacional de Sete Cidades 

Em áreas de Cerrado, dentro do Parque Nacional de 
Sete Cidades, em um gradiente vegetacional (Campo 
graminóide, Cerrado strictu sensu, Cerradão e Floresta 
decidual) foram encontrados mais de 900 mil sequências 
de 16s RNA relacionados à comunidade bacteriana. 
Especificamente, foram identificados valores superiores a 
quatro mil unidades taxonômicas operacionais, ou seja, 
possíveis espécies bacterianas.  

Tabela 1. Riqueza e diversidade bacteriana ao longo do 
gradiente vegetacional de Cerrado no PNSC. 2018. 

 

 Sequências Chao1 Shannon Simpson 

Campo  
graminóide 261.464 1.476 8,08 0,989 

Cerrado  
stricto sensu 

191.869 1.411 8,04 0,990 

Cerradão 
 

220.621 1.557 8,62 0,991 

Floresta  
decidual 

303.237 1.449 7,91 0,984 
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A floresta decidual apresentou maior riqueza de espécies 
bacterianas (31%) (Tabela 1). As demais fisionomias: 
Campo graminóide, Cerrado strictu sensu e Cerradão 
apresentaram 27%, 20% e 22% de riqueza, 
respectivamente.  

A comunidade bacteriana encontrada foi 
classificada em 37 diferentes filos, 96 classes e 83 gêneros. 
Os oito principais filos (abundância superior a 1%) 
encontrados foram: Proteobacteria, Acidobacteria, 
Actinobacteria, Firmicutes, Verrumicrobia, 
Planctomycetes, Chloroflexi e WPS-2. A comunidade 
bacteriana não classificada foi quantificada em mais de 
5%. Especificamente, Proteobacteria foi a mais imperante 
no Cerrado strictu sensu, Cerradão e Floresta decidual, 
enquanto Acidobacteria foi a mais dominante no Campo 
Graminóide. O filo Actinobacteria foi mais predominante 
na Floresta decidual. 

Os filos bacterianos Bacteroidetes, Chlamydiae, 
AD3, Cyanobacteria, TM6, Elusimicrobia, 
Gammatimonadetes, Armatimonadetes, Tenericutes, 
Chlorobi, TM7, OD1, GAL15, OP3, FCPU426, 
Spirochaetes, BHI80-139, Nitrospirae, Synergistetes, 
Deferribacteres, SR1, Caldithrix, SBR1093, OP11, WS3, 
Fibrobacteres, BRC1, GN04 e Lentisphaerae foram 
encontrados em menor abundância. Os gêneros mais 
frequentes foram Rhodoplanes, Candidatus 

Xiphinematobacter, Bacillus, DA101, Candidatus 

Koribacter, Mycobacterium, Alicyclobacillus, 

Conexibacter, Candidatus Solibacter, Paenibacillus 

Pedosphaera, Cohnella e Burkholderia. 

Os resultados encontrados mostram que as áreas de 
Cerrado dentro do PNSC apresentam alta diversidade e 
fartura de filos bacterianos. A dominância de 
Proteobacteria, no Cerrado strictu sensu, Cerradão, e 
Floresta Decidual, está relacionada às características 
destas áreas: alta umidade, teores de C orgânico e 
nutrientes (FERER et al., 2007; CASTRO et al., 2016). 
Especialmente, a presença de Alphaproteobacteria nas 
áreas de Cerrado no PNSC é importante, pois, este grupo 
apresenta vários gêneros importantes no processo de 
fixação biológica de N e isto tem potencial de prospecção 
de novas espécies. O filo Acidobacteria foi encontrado nas 
áreas de Cerrado, principalmente no Campo Graminóide, 
e isto está relacionado às condições adversas encontradas 
nesta área. Este grupo de bactérias são conhecidas como 
tolerantes a solos ácidos, com baixa umidade e parcos 
nutrientes. Os gêneros Bacillus e Paenibacillus, que estão 
envolvidos na promoção de crescimento em plantas, foram 

encontrados nas áreas de Cerrado. Neste sentido, as áreas 
de Cerrado do PNSC apresentam potencial de prospecção 
destes gêneros com objetivo de encontrar espécies que 
possam ser utilizadas na agricultura. Os resultados 
observados para a comunidade bacteriana dentro do PNSC 
indicam o local como fonte de microrganismos que podem 
ser usados no futuro para fins biotecnológicos e 
industriais.  

Em relação aos RGMs relacionados à comunidade 
fúngica, foram encontrados mais de 430 mil sequências 
18S rRNA que classificaram em 1.971 unidades 
taxonômicas operacionais. A maior riqueza em fungos foi 
observada na floresta decidual (Tabela 2). Por outro lado, 
a maior diversidade foi verificada no Campo Graminóide.  

 
Tabela 2. Riqueza e diversidade da comunidade fúngica ao 
longo do gradiente vegetacional de Cerrado, no PNSC, em 2018. 
UTO – unidades taxonômicas operacionais. 

 

Os filos Ascomycota, Basidiomycota foram os mais 
abundantes nas áreas de Cerrado no PNSC. O filo 
Ascomycota foi o de maior presença no Cerrado, enquanto 
Basidiomycota dominou a Floresta Decidual. As classes 
Agaricomycetes, Eurotiomycetes, Lecanoromycetes, 
Zygomycetes, Dothideomycetes e Taphrinomycetes foram 
as mais profusas ao longo do gradiente do Cerrado. Os 
resultados mostram que mais de 1900 unidades 
taxonômicas operacionais de fungos foram encontradas 
sendo superior aos encontrados em áreas de Cerrado no 
Brasil (CASTRO et al., 2008; 2016). Os dados observados 
mostram a detecção de importantes grupos de fungos, tais 
como micorrizas e zigomicetos, para a agricultura. 

A dominância dos filos Ascomycota e 
Basidiomycota (>70%) mostra que as propriedades dos 
solos influenciaram na abundância destes fungos. Do 
ponto de vista ecológico, o filo Ascomycota apresenta 
gêneros produtores de enzimas envolvidas na degradação 
de celulose. Por outro lado, o filo Basidiomycota está 
envolvido no ciclo do carbono, atuando como 
decompositor de compostos com alto teor de lignina. Da 

 
UTOs Chao 1 Shannon Simpson 

Campo  
Graminóide 363 421 6,33 0,960 

Cerrado  
stricto sensu 368 445 6,03 0,944 

Cerradão 
 

439 519 6,13 0,949 

Floresta  
decidual 

468 540 5,68 0,901 
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mesma forma, a classe Agaricomycetes representa fungos 
importantes para a decomposição de resíduos (WEBSTER 
& WEBER, 2007) e causadores de doenças. Além disso, 
estes fungos podem ser simbiontes de plantas.  

Conclusões 

 Os estudos mostraram que os RGMs, dentro de 
áreas de Cerrado, no PNSC apresentam estrutura e 
diversidade diferente dos de outras áreas deste bioma. Os 
resultados mostraram distintos padrões de comunidade de 

bactérias e fungos. Estas informações corroboram a 
hipótese inicial de que as áreas de Cerrado, dentro do 
PNSC, apresentam distinta diversidade e podem ser 
centros de diversidade microbiana. Os resultados também 
mostraram o potencial de prospecção de espécies 
microbiana para uso agrícola, ambiental e industrial. Por 
outro lado, os dados podem auxiliar em práticas de 
conservação e preservação da biodiversidade no PNSC.  
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