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RESUMO 

O solo é um recurso natural fundamental para a agricultura e o manejo do solo para aumentar 

sua qualidade é essencial para se obter maior produtividade e sustentabilidade. A avaliação da 

qualidade de um solo leva em conta os seus atributos físicos, químicos e biológicos. A 

bioanálise, que aborda a fração biológica do solo, tem recebido grande relevância no meio 

acadêmico por sua capacidade de sinalizar impactos no solo com mais rapidez e precisão que 

os demais atributos do solo. Existem diversos bioindicadores utilizados na bioanálise, mas no 

presente trabalho, foi destacada a importância e eficiência da atividade enzimática do solo. As 

enzimas do solo são responsáveis por catalisar reações biogeoquímicas do solo que resultam na 

decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes para as plantas. A atividade 

enzimática é um excelente bioindicador, pois apresenta alta sensibilidade a alterações no 

sistema solo-planta, é integrativa e facilmente detectada em análises. Existem diversas enzimas 

no solo, mas o presente trabalho visou descrever, através de uma revisão de literatura narrativa, 

algumas das principais enzimas envolvidas na ciclagem de nutrientes, e destacar a relevância 

delas na bioanalise. As enzimas abordadas foram: celulases (β-glicosidase) e desidrogenases, 

fosfatases, arilsulfatases e as ureases, que participam da ciclagem de carbono, fósforo, enxofre, 

e nitrogênio, respectivamente. 

 

Palavras-chave: qualidade do solo; bioanálise; atividade enzimática; β-glicosidase; fosfatase; 

arilsulfatse; desidrogenase; urease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Soil is a natural resource that is fundamental for agricultural practices and preserving its quality 

is essential for obtaining higher productivities and environmental sustainability. The physical, 

chemical, and biological attributes are necessary to assess soil quality. The assessment of the 

biological attributes is known as bioanalysis, and it has received great prestige in the academic 

community for its efficiency in detecting soil management impacts more precisely and faster 

than the other attributes. There are many bioindicators that assist in bioanalysis, but this study 

reviews the enzymatic activity. Soil enzymes are responsible for catalysing biogeochemical 

reactions in the soil and play a key role in organic matter decomposition and nutrient cycling 

for plants. Enzymatic activity is a great indicator because of its high sensibility to changes in 

the soil-plant environment, integrability and relative ease to detect and assess. Many different 

enzymes are present in the soil, but this review focused on describing some of the most 

important ones that play an active role in nutrient cycling and their relevance to bioanalysis. 

The enzymes reviewed were: cellulases (β-glucosidase) and dehydrogenases, phosphatases, 

arylsulfatases, and ureases, which are involved in carbon, phosphorus, sulphur, and nitrogen 

cycling, respectively.  

 

Keywords: soil quality; bioanalysis; enzyme activity; β-glucosidase, phosphatase; 

arylsulfatase; dehydrogenase; urease. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional desde o final da década de 1940 resultou no aumento 

significativo da produção agrícola. O uso da monocultura em grande escala associada ao manejo 

intensivo e incorreto do solo, além do uso de corretivos e pesticidas contribuíram para a 

degradação dos solos (Miller e Wali, 1995). 

O solo é um recurso natural vital para o funcionamento do ecossistema terrestre, e 

representa o balanço entre os atributos físicos, químicos e biológicos (Araújo e Monteiro, 2007). 

As práticas agrícolas, geralmente geram impactos no solo, desestabilizando os processos 

biogeoquímicos naturais, e, consequentemente, afetam a qualidade do solo. 

A degradação do solo pode ser definida como a redução da capacidade atual e/ou 

potencial do solo em produzir, quantitativamente ou qualitativamente, bens ou serviços como 

resultados de um ou mais processos de degradação, naturais ou antrópicas (Lal et al., 1989). A 

degradação do solo pode alterar suas propriedades físicas, químicas e biológicas, portanto, é 

recomendada a manutenção da qualidade do solo em níveis aceitáveis para que seja possível 

manter ou aumentar a produtividade agropecuária e, ao mesmo tempo, preservar o meio 

ambiente. 

A qualidade do solo é um termo que se popularizou na década de 1990, a partir da 

publicação da Natural Research Council (NRC) em 1993 (Araújo et al., 2012). Desde o primeiro 

registro desse termo publicado por Warkentin e Fletcher (1977), diversos trabalhos foram 

elaborados para definir qualidade do solo e, a definição mais completa e aceita no meio 

acadêmico é: a capacidade de funcionamento de um solo específico, dentro de um ecossistema 

natural ou artificial, para suprir as necessidades de plantas, animais e manter e/ou melhorar a 

qualidade de água e ar (Doran et al., 1994). A qualidade do solo não pode ser medida 

diretamente, pois existem vários fatores que a influenciam, para isso utilizamos indicadores que 

nos permitem fazer uma estimativa (Karlen e Stott, 1994). 

Para estabelecer um critério de avaliação da qualidade do solo, indicadores específicos 

são selecionados. Os indicadores podem ser químicos, físicos e biológicos, ou podem ser uma 

combinação das propriedades do solo. Embora todos os indicadores de qualidade de solo sejam 

importantes, os biológicos ou “bioindicadores” são os mais sensíveis às alterações no ambiente, 

tornando-os excelentes indicadores relacionados ao impacto de manejo nas propriedades do 

solo (Mendes et al, 2017). Esses bioindicadores, de forma geral, fornecem informações 

referentes aos impactos resultantes de chuva ácida e manejos agrícolas (fertilizantes, defensivos 

agrícolas, preparo do solo, etc.) (Paoletti, 1991). 
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Diversos bioindicadores podem ser utilizados para avaliar a qualidade dos solos e os 

principais são: biomassa microbiana, biodiversidade (flora e animais do solo), microrganismos 

e atividade enzimática (Maurya, 2020). Dentre os parâmetros que mais tem sido avaliado nos 

estudos de indicadores microbiológicos, destacam-se a biomassa microbiana do solo, a 

atividade e diversidade microbiana e a atividade enzimática do solo (Matsuoka et al., 2003; 

Carneiro et al., 2008; Mendes et al., 2012; Mendes et al, 2017). 
 A atividade enzimática é uma excelente ferramenta para a avaliação da qualidade 

bioquímica do solo, pois auxilia na quantificação das principais reações microbianas envolvidas 

na ciclagem de nutrientes, respondem rapidamente a mudanças no solo por ação natural ou 

antrópica, além de serem facilmente mensuradas em avaliações laboratoriais (Araújo e 

Monteiro, 2007; Raiesi e Salek-Gilani, 2018). 

 Embora a determinação desses indicadores seja fácil, é notável que existe uma lacuna 

na aplicabilidade e no aprofundamento das pesquisas desse tema, isso se deve pelo fato de 

existirem resultados contraditórios em relação à parametrização de valores de referência (Das 

e Varma, 2010). O motivo da discrepância nos valores de referência pode ser explicado pelas 

diferentes metodologias utilizadas, base de dados inadequada para solos de alta qualidade, alta 

variabilidade entre propriedades biogeoquímicas e influências sazonais e/ou edáficas (Karaca 

et al., 2010). Portanto, existe uma falta de padronização de resultados e insuficiência de 

informações necessárias para a elaboração de valores de referência. Esses empecilhos podem 

ser resolvidos, caso haja uma dedicação na pesquisa cientifica nessa área, em termos de 

comportamento dessas enzimas em relação a diferentes solos e climas. 

 No Brasil, alguns trabalhos como o de Lopes et al. (2013) e Mendes et al. (2013) foram 

os pioneiros no estudo e parametrização de atividade enzimática em solos tipicamente 

brasileiros. Esses trabalhos abriram o caminho para a Embrapa lançar a tecnologia “BioAs” no 

ano de 2020, que descreve procedimentos e metodologias de análise biológicas do solo, 

incluindo a atividade de algumas das principais enzimas do solo, tais como a β-glicosidase e a 

arilsulfatase.  

 É notável que exista uma crescente demanda por respostas e parâmetros para esse 

bioindicador, porém, a maioria das pesquisas são de outros países, mas os pesquisadores 

brasileiros têm demonstrado grande interesse pelo tema nos últimos anos. Algumas das diversas 

pesquisas que abordam atividade enzimática no solo como indicadora de qualidade de solo 

foram revisadas para a elaboração desse trabalho. No presente trabalho, foi feita uma revisão 

bibliográfica abrangendo a descrição das principais enzimas do solo e sua utilização como 
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indicadoras de qualidade do solo. A atividade enzimática tem potencial para ser um excelente 

indicador de qualidade do solo, mas são necessários investimentos em pesquisas e incentivo. 

  

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Geral 

O objetivo do trabalho foi descrever as principais enzimas do solo e associar suas 

relações diretas e indiretas com a qualidade do solo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Descrever as principais enzimas do solo e suas funções nos ciclos biogeoquímicos; 

• Apresentar a importância desses bioindicadores no solo; 

 

3 METODOLOGIA 

Por se tratar de um assunto recente nas publicações brasileiras, optou-se por uma revisão 

narrativa da literatura. As revisões narrativas são publicações ou trabalhos que permitem 

descrever e refletir sobre um determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual. 

O trabalho caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa para identificar as 

contribuições da temática: enzimas do solo associadas à qualidade do solo  

Para a elaboração dessa revisão narrativa, as seguintes etapas foram executadas: 

estabelecimento dos objetivos do estudo; elaboração de critérios de inclusão e exclusão de 

artigos (seleção da amostra); definição das informações a serem extraídas dos artigos 

selecionados; análise e comparação dos resultados; discussão e apresentação dos resultados e a 

última etapa consistiu na apresentação da revisão. 

 Os critérios de inclusão dos artigos utilizados, inicialmente, para a presente revisão 

integrativa, foram: artigos publicados em português e inglês, disponíveis no Google scholar; 

artigos na íntegra que retratassem a temática referente a enzimas do solo e artigos publicados e 

indexados no referido banco de dados nos últimos 30 anos, além de outros trabalhos. Foram 

utilizados, para busca dos artigos, os seguintes descritores e suas combinações nas línguas 

portuguesa e inglesa: “Enzimas”; “Solo”; “Indicadores Biológicos”; “Celulases”; 

“Desidrogenases”; “Fosfatases”; “Arilsulfatases” e “Ureases”. 

 Tanto a análise quanto a síntese dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de 

forma descritiva, possibilitando observar, analisar, descrever e classificar os dados, com o 

intuito de reunir e expor o conhecimento produzido sobre o tema explorado na revisão. 



13 
 
  

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Qualidade do Solo 

 A qualidade do solo pode ser definida como a capacidade de funcionamento de um solo 

específico, dentro de um ecossistema natural ou artificial, para suprir as necessidades de plantas, 

animais e manter e/ou melhorar a qualidade de água e ar para favorecer o bem-estar antrópico 

(Doran et al., 1994). Por muito tempo a qualidade do solo não foi vista como um fator 

determinante para a produção agropecuária, mas ultimamente, com a conscientização ambiental 

e a degradação dos solos, esse tema tem recebido grande relevância. O maior desafio na 

avaliação da qualidade de um solo é estabelecer um índice geral que abrange os atributos físicos, 

químicos e biológicos de um solo simultaneamente (Muñoz-Rojas, 2018).  

 

4.2 Bioanálise 

 Um dos grandes desafios da agricultura moderna é o desenvolvimento de tecnologia que 

permitem o aumento da produtividade agrícola aliada a uma redução dos custos financeiros e 

ambiental. Uma análise minuciosa do solo, seguida das intervenções necessárias, pode oferecer 

um caminho viável para se enfrentar esse desafio. A análise do solo é uma prática rotineira feita 

pelos agricultores visando a otimização da produção e de recursos. No entanto, a análise do solo 

não deve ser limitada aos atributos químicos e físicos, mas deve se dar atenção especial aos 

seus atributos biológicos. Essa prática permitirá uma interpretação mais abrangente das 

condições atuais do solo, diagnosticando com mais precisão a qualidade do solo, associada aos  

atributos físicos e químicos.  

 Embora os indicadores físicos e químicos sejam importantes, os que refletem melhor a 

qualidade do solo são os biológicos (Maikhuri e Kottpalli, 2012).  É importante ressaltar que a 

qualidade de um solo não está associada apenas à produtividade de culturas, pois o uso de 

insumos em altas concentrações pode aumentar artificialmente a produtividade de um solo de 

baixa qualidade. Nesses casos, a quantidade de insumos necessários para uma alta 

produtividade é superior quando comparado aos solos de boa qualidade, resultando em um 

manejo não sustentável a longo prazo, ou seja, contribuindo ainda mais para a degradação do 

solo (Mendes, 2017).  

 A fração biológica do solo, que é composta por microrganismos, raízes e fauna, 

apresenta uma relação direta com as reações e transformações que ocorrem nas frações 

químicas e físicas do solo. Os parâmetros utilizados na análise biológica de um solo são 

conhecidos na literatura como “bioindicadores”. Os bioindicadores são os mais sensíveis em 
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relação a mudanças no solo em função de manejos que os atributos físicos e químicos (Lisboa 

et al., 2012). Entre os bioindicadores mais utilizados, destacam-se a biomassa microbiana, 

diversidade microbiana e atividade enzimática. 

 Quando se analisa um solo com base em indicadores químicos, encontra-se parâmetros 

com limites bem definidos, com níveis classificados como alto, médio ou baixo de acordo com 

as características especificas de um solo. Por outro lado, um grande empecilho que se enfrenta 

atualmente quando se procura utilizar bioindicadores na análise de solo é ausência de valores 

destes referência (Mendes et al, 2017). Nos primórdios da bioanálise, era muito difícil 

quantificar a qualidade biológica de um solo, pois o teor de matéria orgânica varia muito 

lentamente e não reflete a situação atual de um solo, sendo que esse fenômeno não está 

necessariamente associado à atividade microbiana. Portanto, ficou evidente que a análise das 

enzimas presentes nos solos poderia ser mais vantajosa, devido à facilidade de ser quantificada, 

a sensibilidade das suas variações no ambiente e a sua forte correlação com a biodiversidade 

do solo (Bandick e Dick, 1999). 

 O primeiro trabalho relacionado a enzimas do solo visou identificar o perfil de solo que 

possuía maior atividade enzimática total e maior atividade de enzimas específicas por camada 

de solo (Hoffmann e Seegerer, 1950). Nas décadas posteriores, diversos trabalhos foram 

publicados buscando compreender a função dessas enzimas e sua relação com os processos 

biogeoquímicos do solo, assim como dos fatores que as influenciam e aos poucos, o acúmulo e 

o aprofundamento de conhecimentos nessa área têm possibilitado a parametrização de valores 

de referência de atividade enzimática para solos cultivados (Abiraami et al., 2020). 

  Em 2020, a Embrapa disponibilizou para a comunidade cientifica a tecnologia de 

“bioanálise do solo”, ou simplesmente BioAs, que consiste na avaliação física e química do 

solo com a inclusão das enzimas arilsufatase e β-glicosidase (Embrapa, 2020). Essa publicação 

foi resultado de muitos anos de pesquisa sobre a avaliação de qualidade biológica do solo na 

região do Cerrado e tornou-se referência mundial para a parametrização desses bioindicadores.  

 

4.3 Atividade Enzimática  

  A atividade enzimática do solo é dependente da biosfera, pois todas as enzimas 

possuem origem biológica, seja de microrganismos, da fauna ou da flora (Lisboa et al., 2012). 

As enzimas são os agentes mediadores da decomposição da matéria orgânica do solo. Portanto 

ao avaliar a atividade de uma enzima, é possível determinar mudanças na demanda microbiana 

por nutrientes. Vale ressaltar que essas atividades enzimáticas estão diretamente relacionadas 

aos processos de aquisição, fixação e retenção de moléculas que possuem tais elementos em 
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suas composições, o que contribui significativamente para a maior absorção de nutrientes pela 

planta (Nguyen et al, 2017).  

 De acordo com Holloway e Stork (1991), um indicador ecológico eficiente deve possuir 

as seguintes características: (1) ser de fácil medição, (2) ser sensível a estresses no sistema, (3) 

responder a estresse de forma previsível, (4) ser antecipável, (5) prever mudanças que podem 

ser revertidas através de manejos adequados, (5) ser integrativo, (6) ter resposta a perturbações 

naturais e antrópicas, (7) ter baixa variabilidade de resposta. A atividade enzimática de algumas 

enzimas do solo cumpre todos os requisitos estabelecidos por Holloway e Stork (1991) e pode 

ser considerada um indicador ecológico ideal. O uso de enzimas na bioanálise do solo pode ser 

classificado como: indicador de perturbações no ecossistema local, indicador de poluentes e 

indicador de alterações no manejo do solo (Karaca et. al, 2011). Diversos atributos físicos, 

químicos e biológicos do solo podem influenciar na atividade na atividade das enzimas (Tabela 

1). 

 

Tabela 1 – Atributos físicos, químicos e biológicos que influenciam na atividade enzimática do solo. 

(continua) 

Enzimas Físicos Químicos Biológicos 

 
β-glicosidase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Umidade e temperatura do solo 

(Zhang et al. 2011); Sardans e 
Penuelas, 2005); 
 
Manejo do solo (Lisboa et al., 
2012; Pandley et al., 2014); 
Mendes et al., 2019); 
 
Profundidade do solo (Acosta-

Martinez et al., 2003). 
 

 
pH do solo (Acosta-Martinez e 

Tabaitabai, 2000; Eivazi e 
Tabaitabai, 1990); 
 
Salinidade do solo (Rietz e 
Haynes, 2003); 
 
MOS (Lisboa et al., 2012). 

 
Qualidade e composição do 

resíduo vegetal (Mendes et al., 
2019). 
 

Fosfatases 
 
 
 
 
 
 
 

Umidade do solo (Sardans e 
Penuelas, 2005); 
 
Manejo (Lisboa et al., 2012; 
Mendes et al., 2019). 
 
Adubação fosfatada (Fernandes 
et al., 1998; Nannipieri et al., 

2011); 
 

Variação da disponibilidade de P 
no solo (Fernandes et al., 1998; 
Nannipieri et al., 2011); 
 
pH do solo (Fernandes et al., 
1998). 

Atividade de fungos 
micorrízicos arbusculares 
(Lisboa et al., 2012); 
 
 

Arilsulfatse Sazonalidade (Sherene, 2017); 
 
Profundidade do solo (Klose et 
al., 1999); 
 
Manejo do solo (Deng e 

Tabaitabai, 1997; Lisboa et al., 
2012; Mendes et al., 2019). 
 

pH do solo (Sherene, 2017; 
Klose et al., 1999); 
 
Metais pesados no solo 
(Sherene, 2017); 
 

MOS (Lisboa et al., 2012). 
 

Biomassa Microbiana (Bandick 
e Dick, 1999). 
 



16 
 
  

 

Desidrogenase 

 

Umidade do solo (Geisseler et 
al., 2011; Gu et al., 2009; Zhao 
et al., 2010); 
 
Aeração do solo (Wolinska et 
al., 2015); 
 
Temperatura do solo (Cirili et 

al., 2012; Wolinska e 
Stepniewska, 2012). 
 
 
 

 

pH do solo (Moeskops et al., 
2010; Natywa e Selwet, 2011); 
 
Agentes xenobióticos no solo 
(Kumar et al., 2013). 
 

 

Biomassa microbiana (Mendes 
et al., 2012; Wolinska et al., 
2015; Kumar et al., 2013). 
 
 
 
 
 

 

 
Urease 

Textura do solo (Zantua et al., 
1977; Dash et al., 1981); 
 

Temperatura do solo (Lai e 
Tabaitabai, 1992; Nannipieri et 
al., 1982; Dash et al., 1981); 
 
Manejo (Palma e Conti, 1990). 

Fertilizantes no solo (Gil-Sotres 
et al., 2005); 
 

CTC do solo (Zantua et al., 
1977); 
 
N total do solo (Zantua et al., 
1977; Dash et al., 1981); 
 
MOS (Zantua et al., 1977); 
 
Ph do Solo (Dash et al., 1981); 

 
Calagem (Kumar e Wagenet, 
1984; Zantua et al., 1977). 
 
 

Biomassa microbiana (Dash et 
al., 1981). 

(1) MOS – matéria orgânica do solo. 

 

4.4 Enzimas 

As enzimas são catalisadores metabólicos ideais que permitem a ocorrência de inúmeras 

reações bioquímicas. As enzimas aceleram diversas reações biológicas que são essenciais para 

a manutenção da vida, através da redução da energia de ativação, sem alterar o resultado da 

reação e estão presentes em todos os seres vivos, desde os microrganismos até os animais e as 

plantas (Singh et al., 2019). 

No solo, as enzimas, são produzidas por microrganismos, exsudadas por plantas ou 

resultantes de decomposição da biomassa vegetal, animal e microbiana (Das e Varma, 2010). 

As reações catalisadas por essas enzimas atuam na ciclagem de nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento das plantas como, por exemplo, o carbono, o fosforo, o nitrogênio e o enxofre 

(Utobo e Tewari, 2014). Por meio dessas reações, os nutrientes são convertidos em formas 

assimiláveis para o aproveitamento dos microrganismos e das plantas (Moreira e Siqueira, 

2006). Portanto, as atividades bioquímicas que regulam todo o sistema solo-planta envolvem 

ou dependem da atividade dessas enzimas (Cardoso e Andreote, 2016).  

De acordo com a Figura 1, as enzimas do solo localizam-se em vários compartimentos 

do solo: ocorrem intracelularmente nos organismos vivos, são liberadas por células vivas, 
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ocorrem em células mortas intactas, ou quando ocorre lise celular. São adsorvidas aos minerais 

de argila, podem se associar aos ácidos húmicos (complexo húmus-enzima), além de serem 

liberadas por células mortas intactas.  

 

 

Figura 1 – Dinâmica das enzimas no solo (Fonte: Mendes et al., 2019). 

 

 As enzimas podem ser bons indicadores de qualidade do solo, pois são extremamente 

sensíveis às suas alterações e apresentam uma resposta precoce às mudanças físicas, químicas 

e biológicas do solo e, em geral estão associadas muitas vezes com bons índices de 

produtividade das culturas (Dick et al.,1997; Wahsha et al., 2016). São encontradas em baixas 

concentrações no solo, razão pela qual sua avaliação é referente à sua atividade e não pela 

quantidade (Moreira e Siqueira, 2006).  

 As enzimas estão presentes em todos os organismos vivos, mas as de maior importância 

nos estudos de qualidade do solo são as de origem microbiana. Por isso, a atividade enzimática 

de determinadas enzimas pode estar diretamente associada à biomassa microbiana, pois é o 

reflexo da atividade metabólica da microbiota do solo (Lisboa et al., 2012). Fatores que afetam 

os microrganismos, consequentemente, afetam a atividade enzimática, como, por exemplo, o 

pH, a temperatura, disponibilidade de água e outros atributos abióticos (Moreira e Siqueira, 

2006). 

  As enzimas são classificadas de acordo com o local onde realizam suas atividades, 

sendo, intracelulares e extracelulares. As intracelulares são aquelas que catalisam reações que 

ocorrem no interior das células, enquanto as extracelulares atuam no exterior das células 
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decompondo substratos maiores e mais complexos e, tais reações que seriam inviáveis no 

interior das células (Tabatabai, 1994). Portanto, as enzimas promovem o fluxo de nutrientes 

advindos da matéria orgânica do solo para a comunidade microbiana. As enzimas extracelulares 

são as mais importantes na biodegradação da matéria orgânica do solo, e podem ser encontradas 

livres no solo, adsorvidas nos coloides ou imobilizadas em complexos húmicos (Moreira e 

Siqueira, 2006; Paul, 2014). 

 Fatores como a diversidade microbiana do solo e a complexidade da matéria orgânica 

influenciam a ocorrência das enzimas, por isso não é possível quantificar todas as diferentes 

enzimas presentes no solo. Existem pelo menos 500 enzimas envolvidas nos processos de 

ciclagem de nutrientes (Gianfreda e Ruggiero, 2006) e as mais importantes são as celulases e 

desidrogenases, fosfatases, arilsulfatases e as ureases, que participam da ciclagem de C, P, S, e 

N, respectivamente (Adetunji et al, 2017). A Tabela 2 resume o papel dessas enzimas e suas 

reações no solo. 

A compreensão das atividades enzimáticas é de extrema importância, pois estas atuam 

como indicadoras do estado de degradação do solo, uma vez que participam de diversos 

processos biogeoquímicos do solo e respondem rapidamente às mudanças resultantes de 

manejos (Das e Varma, 2010).  

As enzimas apresentadas na Tabela 2 estão relacionadas à decomposição de resíduos 

vegetais no solo, eficiência do uso de fertilizantes, interação entre plantas e microrganismos, 

presença de poluentes e elementos tóxicos no solo (Dick et al., 1996). 

 

Tabela 2 - Características de algumas enzimas bioindicadoras de qualidade do solo. 

 

Enzima 

 

Reação Enzimática 

 

Reação Catalisada 

 

Ciclo Biogeoquímico 

 

 

 

 

 

Celulases 

 
Endoglucanases 

 

Degradação das regiões 
internas das fibras de 

celulose 

Fibra de celulose 
→ 

Oligossacarídeos 

 
 
 

 
 

Ciclagem de Carbono 

 
Exoglucanases 

Degradação das 
extremidades das fibras 

de celulose 

Oligosacarideos 
→ 

Celobiose 

 
β-glicosidase 

 

 
Hidrólise da celobiose 

 

Glicosídeo + H2O 
→  

ROH + glicose 
 

Fosfatases Liberação de PO4
- Éster de fosfato + H2O → 

ROH + PO4 -2 
Ciclagem de Fósforo 

Arylsulfatase Liberação de SO4
- ROSO3 - +H2O → ROH SO4 

-2 
Ciclagem de Enxofre 

Urease Hidrólise de ureia Ureia → 2NH3 + CO2 Ciclagem de Nitrogênio 

 
Desidrogenases 

Cadeia de transporte de 
elétrons 

XH2 + A → X + AH2 Ciclagem de Carbono 

Fonte: Adetunji et al., 2017 (adaptado). 
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4.4.1 Celulases 

A celulose é o composto orgânico mais abundante na biosfera, representando mais de 

50% da biomassa sintetizada pela fixação fotossintética de CO2 (Das e Varma, 2011). A 

atividade microbiana do solo depende de fontes de carbono dos resíduos vegetais, dentre eles, 

celulose, porém as fontes de carbono necessitam ser liberadas em formas assimiláveis para os 

microrganismos. As celulases são fundamentais para a degradação da celulose e participam 

diretamente da ciclagem do carbono. A maior fonte de celulases do solo provém de resíduos 

vegetais incorporados, mas essas enzimas também podem ter origem de microrganismos 

(Lynch et al., 1981). 

As celulases podem ser divididas em três categorias, endoglucanases, exoglucanases e 

β-glicosidases (Zuccaro et al., 2020). Essas enzimas atuam em etapas distintas da degradação 

da celulose e são essenciais para a disponibilidade de carbono para os microrganismos do 

solo. A Figura 2 mostra de forma simplificada a ação dessas enzimas na degradação da 

celulose. 

. 

 

Figura 2 - Degradação da celulose (Fonte: Godoy et al., 2018). 

 

 Embora esses três grupos de enzima possuem um papel importante na ciclagem de 

carbono, a maioria dos estudos referentes à avaliação de atividade enzimática como indicadora 

biológica de qualidade do solo enfatizam a β-glicosidase. 
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4.4.1.1 Endoglucanases e Exoglucanases  

 As endoglucanases iniciam o processo de degradação da celulose através do 

rompimento de ligações aleatórias na cadeia de polissacarídeos. Após a fragmentação da 

celulose em oligossacarídeo, as exoglucanases transformam os oligossacarídeos em celobiose, 

um dissacarídeo glicosil-glicose (Zuccaro et al., 2020). 

 

4.4.1.2 β-Glicosidase 

 A β-glicosidase é uma enzima presente na maioria dos solos (Tabatabai, 1994). É um 

composto orgânico encontrado em plantas, animais fungos e bactérias. O nome desta enzima 

é baseado na ligação que ela hidrolisa. Essa enzima catalisa a hidrólise de resíduos de 

celobiose, ou seja, participa do processo de decomposição da fase final da celulose. Essas 

reações geram moléculas livres de glicose como produto final, que é uma fonte energética 

essencial para o desenvolvimento de microrganismos do solo (Adetunji et al, 2017). Essa 

enzima está diretamente associada ao ciclo biogeoquímico do carbono, um nutriente 

fundamental e exigido em altas quantidades por todos os seres vivos. A Figura 3 demonstra 

a reação da β-glicosidase. 

 

 

Figura 3 – Reação da β-glicosidase (Fonte: Toyobo, 2021). 

 

 A atividade da β-glicosidase pode ser extremamente útil para o monitoramento da 

qualidade do solo, pois é fundamental na ciclagem de matéria orgânica do solo, que é definida 

como um parâmetro importante para avaliar a qualidade de um solo (Sherene, 2017). Sua 

capacidade de se estabilizar e decompor a matéria orgânica pode ser facilmente aplicada a 

estudos relacionados ao impacto de manejo de solo (Das e Varma, 2010). Turner et al. (2002) 

observaram que altas concentrações de argila (>50%) e biomassa microbiana afetam 

positivamente a atividade dessa enzima.  

O pH do solo exerce um papel fundamental na atividade da β-glicosidase, pois essa 

enzima é sensível à sua variação (Acosta-Martinez e Tabatabai, 2000). Estudos como o de 
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Eivazi e Tabatabi (1990), confirmaram que o aumento do pH do solo de 4,5 para 8,5, resulta 

em uma redução na atividade de β-glicosidase.  

 Zhang et al. (2011) relacionaram a atividade da β-glicosidase com a temperatura e a 

umidade do solo. De acordo com os resultados, obtidos pelos autores, ambos os parâmetros 

afetam a atividade dessa enzima, mas a umidade apresentou maior impacto do que a 

temperatura em processos de transformação de C relacionados a β-glicosidase. A atividade da 

β-glicosidase reduz entre 10-80% e 35-83% conforme a umidade do solo é reduzida para 10% 

e 21%, respectivamente (Sardans e Penuelas, 2005). Esses resultados comprovam que a 

atividade dessa enzima pode ser afetada pela diminuição da umidade do solo, resultando em 

uma menor ciclagem de C.  

A atividade da β-glicosidase está fortemente ligada à matéria orgânica, por isso manejos 

que alteram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo podem afetá-la 

negativamente. Pandey et al. (2014), demonstraram que áreas de vegetação nativa sem manejo 

apresentaram índices de atividade dessa enzima superiores a áreas com manejo do solo, isso 

pode ser justificado por maiores teores de biomassa microbiana do solo em áreas nativas. 

 Em contrapartida, Mendes et al. (2019) encontraram teores mais elevados de atividade 

dessa enzima em solos cultivados. Isso pode ser justificado pela complexidade do resíduo 

vegetal, pois essa enzima atua na etapa final da degradação da celulose. Portanto, solos com 

vegetação nativa possuem maior variedade de espécies e resíduos vegetais mais complexos em 

relação a solos cultivados (Mendes et. al, 2019). 

 Já, Lisboa et al. (2012) compararam a atividade da β-glicosidase em relação ao sistema 

de cultivo. A amostragem do solo foi realizada em quatro períodos distintos e a atividade dessa 

enzima foi superior em sistemas de plantio direto em relação a plantio convencional e campo 

natural. Os autores afirmaram que esses resultados são semelhantes aos de pesquisas anteriores 

e associam os resultados obtidos à maior capacidade dos sistemas conservacionistas em 

aumentar o teor de matéria orgânica, especialmente nas camadas superficiais do solo. 

Embora a adubação verde e a umidade favoreçam a atividade da β-glicosidase (Lisboa 

et al., 2012; Sardans e Penuelas, 2005), a salinidade é um fator limitante para a β-glicosidase 

(Rietz e Haynes, 2003), promovendo possíveis danos à atividade dessa enzima resultantes de 

irrigações e adubações. Lopes et al. (2013) observaram uma relação significativa entre os níveis 

de β-glicosidase no solo com o rendimento acumulado de grãos de soja e milho. 

A atividade da β-glicosidase tende diminuir com o aumento da profundidade do solo 

(Acosta-Martinez et al, 2003). Isso pode ser justificado pela dependência dessa enzima de 

substrato orgânico e os microrganismos que a produzem ocorrem, geralmente, nas camadas 
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superficiais do solo (Xiao-Chang e Qin, 2006). A deficiência de β-glicosidase causa uma 

escassez de açúcares para os microrganismos, reduzindo as reações promovidas por estes 

compostos, consequentemente, diminuindo a qualidade do solo. Portanto, a β-glicosidase pode 

ser usada como parâmetro para indicar a presença de glicose disponível para microrganismos 

na camada superficial do solo (Adetunji et al., 2017).  

 

4.4.2 Fosfatases 

 O fósforo (P) é um elemento fundamental para os seres vivos, pois é componente da 

molécula que fornece energia em reações orgânicas, o ATP. O P é essencial para a produção 

agrícola e a maioria dos solos brasileiros naturalmente apresenta uma deficiência desse 

elemento (Manzatto et al., 2002). O ciclo do fósforo é considerado o ciclo biogeoquímico mais 

simples, pois não envolve reações na atmosfera. Plantas, microrganismos e animais estão 

envolvidos diretamente na ciclagem de P (Klein e Agne, 2012).  No solo, o fósforo é encontrado 

nas formas orgânicas e inorgânicas, retido nos minerais de argila e compostos orgânicos 

adsorvidos aos coloides do solo com diferentes graus de energia, com maior concentração nos 

horizontes superficiais do solo (Rodrigues, 2013). 

 O fósforo inorgânico (Pi) pode ser encontrado na solução do solo ou fixado através da 

adsorção com óxidos de Al e Fe na fração de argila; a intensidade da adsorção define a 

labilidade do fósforo no solo e, quanto mais forte for a sua adsorção aos minerais de argila, 

menos lábil será o fósforo (Costa et al., 2016). As formas orgânicas de fósforo (Po) são 

compostas, principalmente, por íons fosfatos ligados a compostos orgânicos (ésteres de fosfato) 

e sua labilidade depende da decomposição do radical orgânico ao qual o fosfato está ligado 

(Zaia et. al, 2008). A decomposição desses radicais orgânicos depende da ação de enzimas 

fosfatases. A Figura 4 ilustra um esquema geral das transformações de P no solo. 

Existem as fosfatases ácidas e as fosfatases alcalinas, mas como os solos brasileiros são 

predominantemente ácidos, esse trabalho será focado na atividade das fosfatases ácidas. A 

função da fosfatase é catalisar a hidrólise de ésteres de fosfato, resultando na liberação de 

fósforo que pode ser assimilado por microrganismos e, posteriormente, por plantas (Turner e 

Haygarth, 2005). As fosfatases são derivadas de plantas, microrganismos e animais e possuem 

um papel fundamental na mineralização do fósforo orgânico no solo. A quantidade de fosfatases 

presentes no solo depende da biomassa microbiana, fertilizantes químicos e orgânicos e manejo 
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do solo (Fernandes et al., 1998). No Brasil, a fosfatase ácida é geralmente a mais estudada, pois 

a maioria dos solos brasileiros são ácidos (Mendes et al., 2019). 

 

. 

 

Figura 4 - Ciclo do Fósforo (Fonte: Cardoso e Andreote, 2016). 

 

 As principais fosfatases estudadas no solo são as fosfodiesterases e as 

fosfomonoesterases. As fosfodiesterases são responsáveis pela degradação de fosfolipídios e 

ácidos nucleicos, enquanto as fosfomonoesterases catalisam a hidrólise de mononucleotídeos, 

fosfatos açucarados, e poli-fosfatos. No início do processo da degradação de moléculas 

fosfatadas, ocorre a hidrólise no diester fosfato, catalisada pela fosfodiesterase, resultando na 

liberação de um monoéster fosfato, que posteriormente será hidrolisado através da ação da 

enzima fosfomonoesterase, liberando, consequentemente, o fósforo lábil assimilável por 

plantas e microrganismos (Utobo e Tewari, 2014). 

 

 

Figura 5 - Esquema simplificado da ciclagem de fósforo através de fosfatases (Fonte: Turner e Haygarth, 2005). 



24 
 
  

  

Quando há deficiência de P no solo, ocorre um aumento da exsudação de fosfatases 

pelas raízes (Das e Varma, 2010). Fernandes et al. (1998) observaram uma diminuição na 

atividade da fosfatase ácida em solos com a aplicação fertilizantes fosfatados. Os autores 

justificaram esse fenômeno pelo aumento da disponibilidade de P lábil para os microrganismos 

e plantas, que são responsáveis pela produção de fosfatases, pois são produzidas quando os 

teores de P lábil no solo estão em níveis críticos para o seu desenvolvimento. Esse trabalho 

também demonstrou um aumento na atividade de fosfatase ácida em solos em que foi feita a 

calagem, devido à elevação do pH do solo que pode ter favorecido o desenvolvimento de 

microrganismos produtores dessa enzima. 

 Sardans e Penuelas (2005) avaliaram os efeitos da umidade do solo na atividade da 

fosfatase e observaram que com a redução da umidade do solo, a atividade da fosfatase também 

reduziu: a redução de 21% na umidade do solo causou uma diminuição de 30-40% na atividade 

de fosfatase.  

 Lisboa et al. (2012) compararam a atividade da fosfatase ácida em sistemas plantio 

direto, plantio convencional e vegetação nativa. A amostra do solo foi realizada em quatro 

períodos distintos e a atividade da fosfatase foi superior em todos os sistemas de plantio direto 

e vegetação nativa em relação ao plantio convencional. Essa prevalência pode ser justificada 

pela maior atividade de fungos micorrízicos arbusculares no sistema de plantio direto, além 

deste sistema de produção favorecer maiores estoques de carbono no solo. Solos altamente 

produtivos apresentaram valores elevados de atividade de fosfatases (Lopes et al., 2013). 

De modo geral, essa enzima está ligada diretamente à biota do solo e ciclagem de 

fósforo. Níveis elevados dessa enzima podem indicar maior biomassa microbiana, mas podem 

indicar também uma escassez de P no solo (Nannipieri et al., 2011). A atividade das fosfatases 

é superior na rizosfera do que na solução do solo, sugerindo um papel importante dessa enzima 

na nutrição de P nas plantas (Nannipieri et al., 2011). Grande parte do Pi assimilado pelas 

plantas é produzido pela mineralização de Po através da atividade da fosfatase. Portanto, um 

melhor entendimento da dinâmica dessa enzima no solo pode auxiliar na tomada de decisão no 

campo. 

 

4.4.3 Arilsulfatases 

 O enxofre (S) é um macronutriente necessário ao metabolismo e desenvolvimento de 

plantas e sua deficiência pode afetar severamente a qualidade e a produtividade das culturas 

(Piutti et al., 2015). A maior parte do enxofre (S) nos solos está ligada a moléculas orgânicas, 
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compondo aproximadamente 90% do S total presente nos solos (Eriksen, 2009). O processo de 

transformação de enxofre orgânico (So) para sulfato inorgânico (Si) (mineralização) e o 

processo inverso (imobilização) são fundamentais para a ciclagem de enxofre no solo e são 

mediados por microrganismos (Cardoso e Andreote, 2016). A mineralização de enxofre 

orgânico nos solos é geralmente atribuída a processos biológicos ou bioquímicos e depende da 

decomposição química das formas orgânicas de S dos resíduos vegetais (Blum et al, 2013). A 

rota bioquímica é definida pela liberação de S a partir de ésteres sulfatados, através da hidrolise 

promovida por arilsulfatases (McGuill e Cole, 1981). A Figura 6 ilustra o ciclo do enxofre de 

forma simplificada. 

 

 

 

 Figura 6 - Ciclo do Enxofre (Fonte: Cardoso e Andreote, 2016). 

 

A arilsulfatase é secretada por microrganismos no solo em resposta a níveis críticos de 

enxofre no ambiente e catalisam o processo de hidrólise de ésteres sulfatados (Kertesz e 

Mirleau, 2004). Embora os ésteres sulfatados sejam considerados a forma mais lábil de enxofre 

orgânico no solo, estes necessitam ser hidrolisados e se transformarem em sulfato inorgânico 

(SO4
2-) para serem absorvidos pelas plantas. Nesse processo de hidrólise, ocorre o rompimento 

de ligações entre O e S, formando compostos de enxofre inorgânicos (Tabatabai, 1994).  A 

Figura 7 ilustra a ação dessa enzima. 

A ocorrência dessa enzima em diferentes sistemas de produção geralmente está 

associada à biomassa microbiana e à taxa de imobilização de S. Outros fatores podem afetar a 
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atividade dessa enzima, como a presença de ânions de enxofre, variações de umidade no solo 

por sazonalidade, pH da solução do solo e presença de metais pesados (Sherene, 2017). 

 

Figura 7 - Hidrólise de um éster de sulfato aromático catalisada pela ação da arilsulfatase (Fonte: Utobo e 

Tewari, 2015). 

 

A arilsulfatase possui um espectro ideal de pH de 5,8 entre 8,2, justificando maior 

atividade dessa enzima em solos alcalinos em relação a solos ácidos (Klose et al., 1999). A 

calagem do solo pode aumentar, consequentemente, a atividade de arilsulfatase no solo. A 

exsudação de compostos orgânicos e inorgânicos pelas raízes promove uma redução do pH na 

rizosfera, resultando na queda de atividade dessa enzima, pois a fonte principal de arilsulfatase 

no solo é de origem microbiana, que é afetada pela redução do pH (Sherene, 2017). A atividade 

arilsulfatase não é afetada pela variação de temperatura (Kang et al., 2009).  

A atividade da arilsulfatase está relacionada à quantidade de carbono orgânico no solo 

e apresenta uma queda conforme a profundidade do solo aumenta, devido a menores teores de 

matéria orgânica em camadas mais profundas do solo (Klose et al., 1999). Lopes et al., (2013), 

observaram uma relação significativa entre os níveis de arilsulfatse no solo com o rendimento 

acumulado de grãos de soja e milho. 

Deng e Tabatabai (1997) demonstraram que o estabelecimento de lavouras e manejo do 

solo possuem efeitos significativos na atividade de arilsulfatase: solos com vegetação nativa 

apresentaram valores maiores do que solos com lavouras; solos cultivados com cobertura morta 

(“mulching”) apresentaram maior atividade de arilsulfatase do que solos sem cobertura.  Lisboa 

et al. (2012) encontraram valores superiores da atividade dessa enzima em vegetação nativa em 

relação a sistemas de plantio direto e plantio convencional. Os autores observaram, ainda, que 

houve uma forte correlação entre a atividade da arilsulfatase e o estoque de C no solo.  

A atividade dessa enzima pode ser utilizada como uma indicadora indireta de presença 

de fungos no solo, pois entre os organismos que compõe a biomassa microbiana, apenas os 

fungos possuem ésteres de sulfatos em sua composição, que são substratos hidrolisados na 

reação dessa enzima (Bandick e Dick, 1999). A espécie vegetal pode influenciar na atividade 
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dessa enzima, uma vez que demanda de enxofre por diferentes culturas pode variar, sendo que 

nas Crucíferas ocorre maior demanda por S (Sherene, 2017). 

 

4.4.4 Desidrogenases  

 O termo “desidrogenase” refere-se a um grupo de enzimas capazes de catalisar 

processos bioquímicos. Nesse estudo, serão intituladas “desidrogenases”, aquelas que estão 

presentes nos microrganismos do solo. A desidrogenase é uma das enzimas presentes no solo 

mais estudadas e é utilizada como indicadora de qualidade do solo e atividade microbiana 

(Mendes et al., 2012).  

 As desidrogenases possuem um papel crucial na oxidação biológica de matéria orgânica 

no solo, promovendo a transferência de prótons e elétrons de substratos orgânicos para 

aceptores inorgânicos (Wolinska et al., 2015). Esse processo faz parte da respiração dos 

microrganismos e está diretamente relacionado ao tipo e às condições aeróbicas do solo (Das e 

Varma, 2010).  A Figura 8 ilustra a ação de uma desidrogenase. 

 

 

 

Figura 8 - Oxidação de um Benzoato promovida por uma desidrogenase (Fonte: Zeng, 2005).  

  

A atividade total da desidrogenase depende da atividade de diversas enzimas desse 

grupo, que são peças-chave no sistema enzimático de todos os microrganismos vivos, i.e; 

enzimas do sistema de metabolismo respiratório; ciclo do citrato e metabolismo do nitrogênio. 

(Wolinska e Stepniewska, 2012). A atividade dessa enzima difere das demais abordadas nesse 

estudo, pois não age diretamente na ciclagem de nutrientes, mas indica a presença da biomassa 

microbiana através de processos oxidantes, ou seja, está indiretamente ligada a ciclagem de 

matéria orgânica. 

 A disponibilidade de água no solo possui uma forte influência na atividade microbiana, 

populações microbianas e consequentemente, a atividade de enzimas ligadas a esses 

microrganismos. Com a redução da umidade de um solo, o potencial hídrico diminui e a 
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atividade microbiana e enzimática diminuem (Geisseler et al., 2011). Estudos como o de Gu et 

al. (2009) e Zhao et al. (2010) confirmam essa forte relação da atividade da desidrogenase com 

a umidade do solo: foi observado um aumento em até 90% da atividade da desidrogenase em 

solos alagados em relação a solos não alagados. 

 Embora as desidrogenases sejam encontradas em microrganismos aeróbicos, são 

produzidas em maior quantidade por microrganismos anaeróbicos (Włodarczyk, 2000). 

Portanto, a atividade dessa enzima no solo é fortemente influenciada pelas condições aeróbicas 

(Wolinska et al., 2015). 

A desidrogenase está presente no meio intracelular de todas as células vivas de 

microrganismos, mas não acumulam no meio extracelular. O fato dessa enzima não acumular 

no meio extracelular (solo), permite uma avaliação da atividade da biomassa microbiana, pois 

está diretamente ligada à desidrogenase. (Wolinska et al., 2015). Essa característica nos permite 

avaliar a atividade metabólica microbiana do solo coletado em tempo real da análise (Kumar et 

al., 2013), ou seja, a presença dessa enzima implica, obrigatoriamente, na presença de 

microrganismos. Portanto, quanto maior o teor de matéria orgânica de um solo, maior será a 

atividade microbiana e a atividade da desidrogenase.  

O efeito do pH sobre a atividade da desidrogenase é muito abordado na literatura e 

destacada por autores como Moeskops et al. (2010), como sendo fator mais influente. Existem 

muitas divergências em relação ao pH ideal para a atividade dessa enzima, mas a acidez é um 

fator limitante, pois afeta o desenvolvimento de microrganismos. Natywa e Selwet (2011) 

encontraram correlações positivas entre a atividade da desidrogenase e pH em cultivo de milho 

na faixa de pH entre 5,17 e 7,27. A temperatura é outro fator limitante, pois esta enzima está 

diretamente ligada ao desenvolvimento de microrganismos. A elevação da temperatura de 5°C 

para 30°C promove um aumento significativo na atividade da desidrogenase e a temperatura de 

30°C pode ser considerada ideal para a atividade dessa enzima (Cirili et al., 2012; Wolinska e 

Stepniewska, 2012). 

A importância da desidrogenase para o monitoramento de perturbações no solo também 

foi destacada por Kumar et al. (2013), pois a atividade dessa enzima reduziu significativamente 

pela ação de agentes contaminantes, como pesticidas e/ou metais pesados.  

 

 

4.4.5 Ureases 

 O nitrogênio é o macronutrientes mais exigidos pelas plantas, pois é indispensável para 

formação de proteínas, amino ácidos e bases nitrogenadas. Esse elemento possui diversas 
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formas orgânicas, inorgânicas e gasosas que variam conforme a etapa em seu complexo ciclo. 

O nitrogênio (N) na sua forma molecular (N2) é o elemento mais abundante na atmosfera, porém 

não pode ser utilizado pelas plantas nesse estado.  A mineralização do nitrogênio consiste na 

decomposição de matéria orgânica a partir de microrganismos que a utilizam como fonte 

energética, liberando o excesso de N no solo na forma inorgânica predominantemente de 

amônio, que pode ser prontamente convertida em nitrato, pelos microrganismos nitrificantes. 

Após a mineralização, o nitrogênio é absorvido pelas plantas e é imobilizado na forma orgânica 

e utilizado no seu metabolismo (Martínez-Espinosa et. al, 2011). A Figura 9 ilustra um 

esquema simplificado do ciclo do nitrogênio. 

 

 

Figura 9 - Ciclo do Nitrogênio simplificado (Fonte: Brasil Escola). 

  

O nitrogênio é exigido em grandes quantidades pelas plantas e a aplicação de 

fertilizantes nitrogenados e fertilizantes à base de ureia têm sido amplamente utilizados pelos 

produtores (Abranches, 2018). A ureia necessita ser incorporada ao solo, e pela ação da enzima 

urease, a molécula é hidrolisada, podendo resultar na volatilização da amônia produzida na 

reação, dependendo das condições de pH formado na proximidade do fertilizante. A 

volatilização da amônia é a principal reação que reduz a eficiência de utilização de N 

proveniente da ureia pelas plantas, quando é aplicada sobre a superfície do solo (Tasca et al., 

2011). Portanto, a amônia precisa ser imobilizada por microrganismos após a reação da urease 

para o nitrogênio ser efetivamente utilizado pelas plantas (Tasca et al., 2011). 
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As ureases são as enzimas responsáveis por catalisar a hidrólise da ureia, 

transformando-a em NH3 e CO2 (Das e Varma, 2011), a Figura 10 ilustra essa reação. A 

hidrólise da ureia, como em qualquer reação enzimática, pode ser necessária apenas para reduzir 

a energia de ativação para a formação do produto intermediário. Vale a pena ressaltar que pode 

ocorrer a hidrólise de ureia na ausência dessas enzimas, porém a hidrólise química é muito lenta 

comparada com a hidrólise bioquímica (Dharmakeerthi, 2013). 

 

 

Figura 10 - Reação da urease (Fonte: Norden et al., 1987). 

 

A partir da análise desta enzima no solo, pode-se inferir os efeitos da adição de 

fertilizantes à base de ureia. De acordo com Gil-Sotres et al. (2005), o uso apenas desta enzima 

para avaliar a qualidade do solo teria resultados inconclusivos, devido à influência da adubação 

nitrogenada.  

A atividade enzimática da urease apresenta relações diretas com diversas propriedades 

do solo. Zantua et al. (1977) encontraram uma relação positiva entre atividade dessa enzima 

com teor de carbono orgânico, nitrogênio total, capacidade de troca de cátions (CTC) e 

porcentagem de argila e areia, mas sem relações com os teores de silte no solo. Por outro lado, 

Dash et al. (1981) encontraram relações positivas entre atividade da urease com a biomassa 

microbiana, nitrogênio total do solo, e porcentagem de argila e silte no solo. Através de modelos 

de regressões múltiplas, Zantua et. al (1977) demonstraram que grande parte da variação de 

atividade da urease no solo foi relacionada com a biomassa microbiana. Conclui-se então que 

essa enzima é influenciada pela quantidade de matéria orgânica do solo. 

Diversos estudos apresentam que a atividade da urease aumenta com o aumento da 

temperatura do solo de 10°C para 40°C (Lai e Tabaitabai, 1992; Nannipieri et al., 1982). Dash 

et al. (1981) observaram que a temperatura ideal para o funcionamento dessa enzima ocorre em 

torno de 47°C. O valor encontrado por Dash et al. (1981) pode estar associado ao método 

utilizado para a avaliação desse parâmetro.  

Dash et al. (1981) obtiveram uma relação negativa da urease com o pH do solo. Por 

outro lado, Zantua et al. (1977) não encontraram resultados que associam a atividade dessa 

enzima com a variação do pH.  
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Em relação ao manejo do solo, Kumar e Wagenet (1984) observaram que aplicações de 

calcário diminuíram a atividade da urease, e resultados semelhantes foram obtidos por Zantua 

et al. (1977). Palma e Conti (1990) compararam a atividade da urease em dois tipos de 

vegetação: floresta e pastagem, e obtiveram valores diferentes, indicando que a atividade 

enzimática é influenciada pelo tipo de vegetação presente. 

Embora a urease esteja associada a diversos fatores que influenciam positivamente na 

qualidade do solo, altas concentrações dessa enzima no solo estão associadas também à redução 

de eficiência de aplicação de adubos nitrogenados com ureia (Dharmakeerthi e Thenabadu, 

2013). 

 

4.5 Atividade Enzimática na Bioanálise 

A atividade enzimática está diretamente ligada às reações biogeoquímicas do solo, que 

envolve principalmente a ciclagem de nutrientes (Bandick e Dick, 1999). Portanto, a avaliação 

da atividade dessa enzima pode fornecer informações referentes à situação biológica atual de 

um sistema solo-planta.  O uso de atividade enzimática como indicador de qualidade do solo 

pode ser separado em: indicador de poluentes, indicador de perturbações no ecossistema e 

indicador de impacto de manejo do solo (Karaca et al., 2010).  

A poluição do solo por metais pesados possui um efeito negativo na biomassa 

microbiana do solo e afeta seus processos bioquímicos (Dick, 1997). As reações enzimáticas 

são inibidas por esses metais pesados (Dick, 1997). Por outro lado, a aplicação de pesticidas na 

agropecuária pode afetar a atividade enzimática de um solo dependendo do tipo, concentração, 

número de aplicações, e outros manejos envolvidos (Karaca et al., 2010). A redução repentina 

da atividade enzimática pode indicar contaminação por agentes xenobióticos (Karaca et al., 

2010). 

As perturbações no ecossistema podem ser avaliadas através da atividade enzimática, 

pois estão diretamente relacionadas à fração biológica do solo. Solos sob manejos 

conservacionistas, tendem a apresentar valores mais elevados de atividade enzimática em 

relação a plantios convencionais (Acosta-Martinez, 2003; Lisboa et al., 2012). A eliminação 

total da vegetação nativa pode resultar em danos severos a longo prazo na biologia do solo, 

podendo levar mais de 15 anos para se recuperar (Izquierdo et al., 2005). Isso pode ser 

justificado pela ausência de microrganismos e enzimas que realizam processos bioquímicos 

fundamentais para a manutenção do ecossistema do solo. 
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A atividade enzimática é fortemente influenciada pela umidade do solo (Sardans e 

Penuelas, 2005). Sardans e Penuelas (2005) observaram a redução a umidade relativa do solo 

resultou na redução de atividade da urease, β-glicosidase e fosfatase ácida. Zhang e Wang 

(2006) confirmaram a relação entre enzimas do solo e a umidade, através de avaliações em 

sistemas irrigados.  

  A adubação de um solo consiste na aplicação de diferentes fertilizantes, como: adubos 

minerais, adubos orgânicos, adubo verde e compostagem. A fração biológica reage de formas 

distintas em relação aos fertilizantes aplicados. Kandeler et al. (1999) mostraram que a 

aplicação de estrume ao solo favoreceu a atividade de fosfatases e ureases em relação a adubos 

minerais. A aplicação de fertilizantes orgânicos favorece a atividade de algumas enzimas 

(desidrogenase, β-glicosidase, ureases, arilsulfatases e fosfatases), além de outras propriedades 

microbianas, quando comparada a adubos minerais (Chang et al., 2007). Os fertilizantes 

orgânicos possuem maior potencial de incorporação da matéria orgânica, portanto favorecem a 

atividade microbiana de um solo e estimulam a atividade enzimática e aumentam a qualidade 

do solo (Saha et al., 2008). 

Lopes et al. (2013) foram pioneiros na comparação de produtividade e teores de matéria 

orgânica do solo com índices atividade enzimática (Tabelas 3 e 4). O estudo foi feito com base 

em três experimentos de longa duração (um de 17 anos e dois de 12 anos) e foram estabelecidos 

os primeiros níveis críticos de atividade de β-glicosidase, arilsulfatase e fosfatase ácida em 

relação ao rendimento acumulado de grãos (soja e milho) e matéria orgânica do solo em 

Latossolos Vermelhos de textura argilosa. Solos altamente produtivos possuem alta atividade 

enzimática de β-glicosidase, arilsulfatase e fosfatase ácida. Essa pesquisa abriu o caminho para 

o lançamento da BioAs.  

Tabela 3 – Interpretação de atividade enzimática para Latossolos Vermelhos argilosos na camada de 0–10 cm, 

com base no rendimento relativo acumulado de grãos de soja e milho (adaptado de Alves et al., 2013). 

 

 

Enzima 

 

Classes de Interpretação 

Baixo Moderado Alto 

β-glicosidase ≤65 66-115 >115 

Fosfatases ≤680 681-1.160 >1.160 

Arilsulfatse ≤40 41-90 >90 
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(1) Valores de atividade de β-glicosidase, fosfatase ácida e arilsulfatase expressos em mg de p-nitrofenol kg-1 de 

solo h-1. 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – Interpretação de atividade enzimática para Latossolos Vermelhos argilosos na camada de 0–

10 cm, com base no teor de matéria orgânica (adaptado de Alves et al., 2013). 

 

 

Enzima 

 

Classes de Interpretação 

 

Baixo 

 

Moderado 

 

Alto 

β-glicosidase ≤ 60 61-140 >140 
 

Fosfatases ≤ 640 641-1.150                >1.150 

Arilsulfatse ≤ 35 36-90 >90 
 

(1) Valores de atividade de β-glicosidase, fosfatase ácida e arilsulfatase expressos em mg de p-nitrofenol kg-1 de 

solo h-1. 

 

4.6 BioAs (Embrapa) 

 A “BioAs” é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa em 2020, que agrega 

bioindicadores às análises de rotina do solo. Essa metodologia aborda a atividade de duas 

enzimas: β-glicosidase e arilsulfatase. A escolha dessas duas enzimas ocorreu porque em todos 

os experimentos avaliados, as enzimas arilsulfatase e β-glicosidase, em conjunto ou 

separadamente, foram os indicadores que consistentemente apresentaram maior sensibilidade 

para detectar alterações no solo, em função do sistema de manejo (Mendes et al., 2019a). Essas 

duas enzimas possuem uma estreita relação com a MOS, parâmetro base da qualidade de um 

solo, e o rendimento de grãos, parâmetro que reflete o aspecto econômico das lavouras, que é 

fundamental para a sustentabilidade do agronegócio (Lopes et al., 2013, 2018; Mendes et al., 

2019a).  

 Outras características que tornaram vantajosa a utilização da arilsulfatase e da β-

glicosidase são: precisão, coerência, sensibilidade, simples determinação analítica e 

reprodutibilidade. Além disso, as duas enzimas são relacionadas à ciclagem da MOS, não são 

influenciadas pela aplicação de adubos e calcário e se adequam ao conceito Fertbio de 

amostragem de solo (Mendes et al. 2019b). Essas enzimas também são correlacionadas com 

vários outros atributos microbiológicos (carbono da biomassa microbiana, respiração basal, 
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fosfatase ácida, celulase, desidrogenase etc.), o que permitiu a seleção de apenas dois 

indicadores para expressar o funcionamento da maquinaria biológica dos solos.  

 A “BioAs” não só expõe a metodologia para a determinação desse biondicador, mas 

também apresenta índices com valores bem definidos para solos típicos do cerrado. Esse 

trabalho elaborou as primeiras tabelas de interpretação com índices padronizados para a 

atividade dessas duas enzimas. De modo geral, valores elevados desses bioindicadores 

apresentam boa relação com manejos adequados e sustentáveis, enquanto valores baixos podem 

indicar possíveis impactos resultantes de manejos inadequados. O objetivo desse índice é 

auxiliar na tomada de decisão, de acordo com os valores de referência.  

 A Embrapa está disponibilizando a “BioAs” para laboratórios comerciais de análise de 

solo. Ao ser capacitado, o laboratório entra na rede Embrapa, onde os dados da análise são 

transferidos para o Módulo de Interpretação de Qualidade do Solo e são avaliados pela equipe 

da Embrapa com base na tecnologia “BioAs”. A partir dos valores de atividade enzimática, é 

estabelecido um índice de qualidade biológica do solo. A interpretação desse índice é 

representada na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Valores de referência para índice de qualidade biológica do solo. 

Classe Muito Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto 

Faixa 0 a 0,20 0,21 a 0,40 0,41 a 0,60 0,61 a 0,80 0,81 a 1,00 

Fonte: Embrapa, 2020 

 O folder “BioAs” informa também, a metodologia par a coleta do solo e cita as 

vantagens de utilizar esses bioindicadores na bioanálise: (1) sensibilidade para detectar 

mudanças no solo; (2) estão relacionadas com a ciclagem de nutrientes do solo; (3) os resultados 

são interpretáveis; (3) não são influenciadas por adubação e correção; (4) simplicidade analítica; 

(5) baixo custo de análise. (Embrapa, 2020). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A atividade enzimática apresenta relação direta com a qualidade do solo. Esses 

bioindicadores demonstram um grande potencial para avaliar impactos de manejo do solo e 

possíveis estratégias para melhorar produtividade de forma sustentável. Ainda restam lacunas 

na parametrização desses bioindicadores por falta de dados, mas a perspectiva é que 

futuramente a atividade enzimática terá índices bem definidos para cada tipo de solo. Diversos 

fatores influenciam na atividade enzimática, como: pH, umidade, temperatura, manejo, 

biomassa e poluentes. As maiores vantagens desses bioindicadores são a facilidade de medição 

e a sensibilidade de resposta a variações no sistema do solo, ou seja, conseguem indicar 
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alterações no ambiente com mais rapidez que os demais indicadores. Enzimas como a β-

glicosidase e arilsulfatase já fazem parte da bioanálise devido à simplicidade de interpretação 

de seus índices. Portanto, outras enzimas como as ureases e as fosfatases ainda precisam ser 

mais estudadas, pois as suas atividades são fortemente influenciadas pela adubação e em alguns 

casos promovem resultados inconclusivos em pesquisas.  Em 2020, a Embrapa se destacou ao 

lançar a “BioAs”, que inclui a β-glicosidase e a arilsulfatase na bioanálise de rotina, com índices 

bem definidos para solos típicos do Cerrado. Cada enzima possui uma função específica no solo 

e reage de forma distinta aos fatores externos, por isso há uma necessidade de elaborar 

parâmetros específicos para diferentes cultivos e solos. A integração de diferentes atividades 

enzimáticas em uma análise não é imprescindível, uma vez que as enzimas do solo possuem 

comportamentos semelhantes em relação a variação matéria orgânica do solo, ou seja, a 

inclusão de mais enzimas pode gerar um custo maior para a bioanálise, porém sem grandes 

variações nos resultados. Valores elevados de atividade enzimática podem estar relacionados a 

maiores produtividades. A bioanálise do solo apresenta uma metodologia inovadora com 

avaliações mais completas e precisas da situação atual e passada do solo. A inclusão de índices 

de referências de atividade enzimática de mais culturas e tipos de solo na bioanálise pode 

auxiliar na melhor compreensão do mecanismo biológico do sistema solo-planta e sua relação 

com a qualidade do solo.  
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