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RESUMO 
 

Indicadores microbiológicos de qualidade do solo em Florestas de Araucária no 
Estado de São Paulo 

 

A Araucaria angustifolia, conhecida como Pinheiro-do-Paraná é uma espécie 
ameaçada de extinção no Brasil, está inserida num bioma rico em biodiversidade, a Mata 
Atlântica, e muito pouco se conhece sobre os atributos microbiológicos dessas florestas. 
Este trabalho teve como objetivo avaliar potenciais atributos microbiológicos do solo e 
algumas variáveis ambientais (atributos químicos, físicos e efeito sazonal), a fim de 
estabelecer bioindicadores de qualidade do solo em Florestas de Araucária. Os estudos 
foram conduzidos em dois parques estaduais localizados em diferentes regiões do Estado 
de São Paulo, no município de Campos do Jordão (Parque Estadual de Campos do Jordão 
- PECJ), nos municípios de Apiaí e Iporanga (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira - 
PETAR) e também no município de Barra do Chapéu. Foram escolhidas três áreas no 
PETAR: FN – floresta nativa de araucária, ND – floresta de araucária com distúrbio 
antropogênico e PL – plantio de araucária; e quatro áreas foram selecionadas no PECJ: FN 
– floresta nativa de araucária, ND – floresta de araucária com distúrbio antropogênico, PL – 
plantio de araucária e PF – plantio de araucária com ocorrência de fogo acidental. Ao 
acaso, foram selecionadas quinze árvores de araucária por área e sob a copa de cada uma 
delas foram retiradas amostras na profundidade de 0 a 20 cm, nas épocas seca e de 
chuva. Foram avaliados os atributos microbiológicos: arilsulfatase (ARIL), fosfatase ácida 
(FOSF), β-glicosidase (GLIC), desidrogenase (DESID), nitrogênio (NBM) e carbono da 
biomassa microbiana (CBM), Número Mais Provável (NMP) de amonificantes (AMO), 
nitritadores (NITRI), nitratadores (NITRA) e desnitrificantes (DESN), respiração basal 
(RESP), respiração induzida por substrato (RIS), quociente metabólico (qCO2) e 
microbiano (qMIC). Além disso, foram estabelecidos perfis de ácidos graxos ligados a 
ésteres de fosfolipídios (EL-PLFAs) e o perfil de capacidade de utilização de substratos de 
carbono (Biolog). Alguns parâmetros químicos foram avaliados (pH, H++Al3+, Al3+, Ca2+, 
Mg2+, K+, P, S, N, carbono orgânico total e a capacidade de troca catiônica) e físicos 
(teores de argila, silte e areia). Verificou-se que o PL do PETAR e PF do PECJ foram 
relacionados aos atributos microbiológicos ARIL, DESN, CBM e qMIC nos dois períodos. A 
partição da variabilidade revelou que a atividade microbiana foi influenciada mais pelas 
variáveis físico-quimicas do solo do que pelas áreas e épocas de coleta. Foram 
identificados perfis de ácidos graxos semelhantes aos aqui obtidos, PETAR e PECJ, em 
um trabalho anterior no PECJ, o que pode ser indicação de um padrão de EL-PLFA próprio 
do ecossistema de araucária. Os ácidos graxos 10Me18:0 (actinobactéria), a relação ácido 
graxo saturado/insaturado (sat/insat), o consumo dos substratos β-metil-D-glicosídeo e o 
ácido 2-hidroxibenzóico foram também relacionados às áreas PL (PETAR) e PF (PECJ) 
nos períodos avaliados. Já os ácidos graxos 18:1ω9c (fungo) e 16:1ω7c (bactéria Gram-), 
o consumo dos substratos glicose-1-fosfato, α-D-lactose e ácido γ-hidroxibutírico estavam 
relacionados às áreas impactadas dos dois parques durante os períodos de seca e chuva. 
Portanto, esses atributos microbiológicos são potenciais indicadores de qualidade do solo 
em Florestas de Araucária, no entanto, novas avaliações são necessárias para as devidas 
validações dos bioindicadores e monitoramento dessas áreas. 
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ABSTRACT 
 

Microbilogical indicators of soil quality in Araucaria Forest in São Paulo State 
 

Araucaria angustifolia, also called Brazil Pine, is an endangered species in Brazil. 
It is part of one of the richest ecosystems in biodiversity, the Atlantic Forest, and little is 
known about the soil microbiological attributes in this forest. The objective was to 
evaluate the potential of the soil microbiological attributes and some environmental 
variables (physical-chemical properties and seasonal effect) to act as bioindicators of 
soil quality in Araucaria Forests. This study was undertaken in two different state parks 
in the São Paulo State, in Campos do Jordão county (Campos do Jordão State Park - 
PECJ), and in Apiaí and Iporanga counties (Alto Ribeira Touristic State Park - PETAR) 
and also in Barra do Chapéu county. Three areas were surveyed in PETAR: FN – Native 
Araucaria forest, ND – Native Araucaria forest with anthropogenic disturbance, and PL – 
Reforested Araucaria; and four areas in PECJ: FN – Native Araucaria forest, ND – 
Native Araucaria forest with anthropogenic disturbance; PL – Reforested Araucaria, and 
PF – Araucaria reforestation submitted to an accidental fire. Fifteen Araucaria trees were 
selected at random in each area and the soil and roots were sampled at 0 – 20 cm 
depth, in two contrasting seasons (dry and wet). The microbiological attributes evaluated 
were: arylsulfatase (ARIL), acid phosphatase (FOSF), β-glucosidase (GLIC), 
dehydrogenase (DESID), carbon (CBM) and nitrogen microbial biomass (NBM), most 
probable number (NMP) of bacterial ammonium oxidizers (AMO), nitrite oxidizers 
(NITRI), nitrate oxidizers (NITRA) and denitrifiers (DESN), basal microbial respiration 
(RESP), substrate induced respiration (RIS), and metabolic (qCO2) and microbial 
quotient (qMIC). Additionally we determined the phospholipid fatty acid profiles (EL-
PLFA) and the community level physiological profile (Biolog). Some chemical attributes 
were evaluated (pH, H++Al3+, Al3+, Ca2+, Mg2+, K+, P, S, CEC, C/N ratio, total organic 
carbon (COT), total nitrogen (NT), as well as some physical ones (soil texture: clay, 
sand and silt contents). There was a high correlation between the PL of PETAR and the 
PF of PECJ and the microbiological attributes ARIL, DESN, CBM and qMIC in both 
periods. The partitioning of the variability evidenced that microbial activity was 
influenced in a higher degree by the physical-chemical properties of soil than by study 
areas or periods. We identified similar fatty acid profiles in PETAR and PECJ and they 
were also similar to the ones found in a previous work in PECJ, what could indicate a 
specific EL-PLFA pattern in the Araucaria ecosystem. The fatty acids 10Me18:0 
(actinobacteria), the saturated/unsaturated fatty acid ratio (sat/insat), the substrate 
utilization of β-methyl-D-glucoside and 2-hydroxybenzoic acid were also related to PL 
(PETAR) and PF (PECJ), in both periods. The 18:1ω9c fatty acid (fungi) and 16:1ω7c 
(Gram-), the glucose-1-phosphate, α-D-lactose and γ-hydroxybutyric acid were C-source 
for microbial communities of the impacted areas in both parks during the wet and dry 
periods. Therefore, these attributes are potential microbial indicators of soil quality in 
Araucaria forests, however, new evaluations are required to confirm these biomarkers 
and to monitor these areas. 
 
Keywords: Functional diversity; Structural diversity; Bioindicator: Microbial activity; 

Anthropogenic action; Redundancy analysis; Variance partitioning; 
Functional groups; Soil ecology; Enzymatic activities 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Araucaria angustifólia, conhecida popularmente como Pinheiro-do-Paraná e 

Pinheiro Brasileiro, a qual está inserida no Bioma Mata Atlântica, classificada como 

Floresta Ombrófila Mista ou simplesmente Floresta de Araucária (SHIMIZU; OLIVEIRA, 

1981). Esse tipo de floresta ocorre naturalmente entre as latitudes 19° 15’ S e 31° 30’ S e 

longitudes 41° 30’ W e 54° 30’ E, abrangendo regiões do sul e sudeste do Brasil, em 

altitudes que variam entre 500 a 2.300 m, com precipitação média anual entre 1.200 mm a 

3.000 mm e temperaturas médias anuais inferiores a 21°C (KLEIN, 1960; GOLFARI, 

1967; GUERRA et al., 2003;  SANQUETA; TETTO, 2000).  

O pinheiro brasileiro possui uma grande importância ambiental, econômica e social. 

É ambientalmente importante porque abriga uma rica diversidade de animais e vegetais, 

muitos dos quais estão ameaçados de extinção (MATTOS, 1994; IBGE, 1992; 

CARDOSO, 2004; BRDE, 2005; CALDEIRA, 2006; METZGER et al., 2009). Em termos 

econômicos da araucária se extraem produtos madeireiros e não madeireiros dos quais 

destacam-se: madeira em tora, sementes (pinhão), nó de pinho e a casca. A madeira pode 

ser utilizada para a produção de móveis e papel (MAINIERI; CHIMELO, 1989; 

CARVALHO, 1994). O nó de pinho e casca queimam facilmente e possuem um poderoso 

efeito calorífico, podendo ser utilizados com fonte de energia (BOITEUX, 1947) e, além 

disso, o nó de pinho pode ser usado na composição de peças artesanais (EMBRAPA, 

2003). O pinhão possui um relevante aspecto social ligado às famílias de baixa renda e 

pequenos agricultores, instalados próximos ou dentro de remanescentes de floresta nativa 

ou reflorestadas, que utilizam o pinhão como fonte de alimento e para incremento da renda 

familiar (BALBINOT et al., 2008; SILVA; REIS, 2009). A resina é extraída principalmente da 

casca e após ser destilada fornece substâncias como: o alcatrão, óleos, acetona, vernizes, 

entre outros (BRDE, 2005). 

No final do século XIX e início do século XX a Floresta de Araucária aos poucos 

foi sendo substituída por plantações, em alguns casos a floresta era queimada, e em 

outros a madeira era utilizada na construção de casas e para fins domésticos (GUERRA 

et al., 2003; CABRAL; CESCO, 2008). A exploração da araucária foi intensificada partir 

de 1934 até a década de 70, a madeira considerada de alta qualidade foi destinada as 

fábricas de celulose e móveis da região Sul do Brasil e também para a exportação 
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(LADEIRA, 2002; CORRÊA, 2010). No Estado de São Paulo a intensa exploração da 

araucária, entre as décadas de 1930 e 1940, fez com que as reservas de araucária 

fossem esgotadas (GUERRA et al., 2003). Consequentemente a área que cobria cerca 

de 185.000 km2 foi reduzida a cerca de 3 % da área original, composto por 

remanescentes florestais fragmentados, isolados e na sua maior parte situados em 

propriedades particulares (CASTELLA; BRITEZ, 2004, METZGER et al., 2009). Assim, 

como forma de proteção, a espécie Araucaria foi colocada na lista da flora ameaçada 

de extinção na categoria de vulnerável (IBAMA, 1992), sendo também considerada 

espécie ameaçada à extinção no Estado de São Paulo (SMA, 2004) e como 

criticamente ameaçada pela International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

(FARJON, 2006) 

Desse modo, a intensa interferência humana nos sistemas naturais está 

ocasionando processos de degradação do solo que tem comprometido uma 

considerável parte do solo utilizado no mundo (DORAN et al., 1996; DORAN, 2000). 

Nos últimos 25 anos aproximadamente 24 % do solo mundial foram degradados (BAI, 

2008). Durante o período de 1981 a 2003, por volta de 22 % do solo brasileiro foram 

degradados, considerando em âmbito global, isso representa aproximadamente 5 % de 

todo o solo degradado (BAI, 2008). Em vista disso, tornou-se crescente o interesse em 

estudar parâmetros que indiquem, de forma precoce e eficaz, as alterações que 

ocorrem no solo, mostrando manejos adequados para preservar ou melhorar sua 

qualidade e garantir a sustentabilidade dos agroecossistemas (DICK, 1992; CHAER et 

al., 2009, MENDES et al., 2009). Assim, o termo qualidade do solo tem sido definido 

como: “A capacidade de um tipo específico de solo funcionar, dentro dos limites do 

ecossistema manejado ou natural, como sustento para a produtividade de plantas e de 

animais, de manter ou aumentar a qualidade da água e do ar e de promover a saúde 

humana” (DORAN; PARKIN, 1994). Portanto, qualidade do solo está relacionada com 

as funções que capacitem o solo em estocar e reciclar água, nutrientes e energia 

(CARTER, 2002). 

Identificar indicadores que atendam ao conceito de qualidade do solo é difícil 

devido às várias características químicas, físicas e biológicas que controlam os 

processos biogeoquímicos e suas variações em decorrência do tempo e espaço 
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(MENDES et al., 2009). Dessa forma, um conjunto de indicadores envolvendo atributos 

físicos, químicos e biológicos devem ser selecionados para melhor e seguramente 

quantificar sua qualidade (TOTÓLA; CHAER, 2002; BASTIDA et al., 2008; VEZZANI; 

MIELNICZUK, 2009; PAGE-DUMROESE, 2010). 

Os micro-organismos são a parte viva e mais ativa da matéria orgânica do solo, e 

são muito importantes nos processos de decomposição de resíduos de plantas e 

animais, ciclagem biogeoquímica dos elementos, fixação biológica do nitrogênio, 

decomposição de material mineral, solubilização de nutrientes, formação da matéria 

orgânica e estrutura do solo (POWLSON; JENKINSON, 1981). Visto a participação dos 

micro-organismos em todos esses processos, é válida a utilização da fração microbiana 

como indicadores sensíveis e precoces (POWLSON; JENKINSON, 1981; XAVIER et al., 

2006). Alguns estudos mostram que indicadores biológicos são mais sensíveis que 

indicadores químicos e físicos para revelar com maior antecedência alterações que 

ocorrem no solo em função do seu uso e manejo (DORAN, 1980; DICK, 1994; 

TRASAR-CÉPEDA et al., 1998; MATSUOKA et al., 2003). 

Dentre os atributos utilizados para caracterizar o componente biológico dos 

solos, destacam-se alguns, como as medidas de biomassa, a atividade e diversidade 

microbiana (MENDES; JUNIOR, 2004). A biomassa microbiana do solo é considerada a 

parte viva da matéria orgânica e inclui fungos, bactérias, arqueas, actinobactérias, 

protozoários, algas e a microfauna. Assim, constitui parte da fração ativa da matéria 

orgânica do solo, a biomassa microbiana representa cerca de 2 % a 5 % do C orgânico 

e cerca de 1 % a 5 % do N total do solo (JENKINSON; LADD, 1981; SMITH; PAUL, 

1990). A quantificação da biomassa microbiana é um bom indicador da qualidade do 

solo, mas não é capaz de fornecer indicações sobre os níveis de atividade das 

populações microbianas (ANDERSON; DOMSCH, 2010). Em vista disso, é necessário 

utilizar parâmetros para medir a atividade microbiana a fim de avaliar o estado 

metabólico atual e potencial das comunidades de micro-organismos do solo, utilizando-

se para isso o quociente microbiano (qMIC), o quociente metabólico (qCO2) e a atividade 

enzimática (ANDERSON; DOMSCH, 1993; POWLSON et al., 1987; BALDOCCHI et al., 

2006; ANDERSON; DOMSCH, 2010). 
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A quantificação do C-CO2 liberado pela respiração dos micro-organismos, 

também conhecido como C prontamente mineralizável ou respiração microbiana basal, 

é um dos métodos mais utilizados para avaliar a atividade metabólica da população 

microbiana do solo (ZIBILSKE, 1994; ALVAREZ et al., 1995). A respiração microbiana é 

um indicador sensível da decomposição de resíduos, da mineralização do carbono 

orgânico do solo e de distúrbios no ecossistema e pode mostrar amplas variações em 

decorrência da umidade, temperatura e disponibilidade de substratos (ANDERSON; 

DOMSCH, 1985; SPARLING, 1997). No entanto, alta taxa de respiração pode indicar 

tanto uma rápida decomposição de resíduos orgânicos liberando nutrientes para os 

organismos vivos, como também a decomposição de matéria orgânica estável 

influenciando de forma negativa na agregação do solo, na capacidade de troca de 

cátions e de retenção de água (ANDERSON; DOMSCH, 1985; SPARLING, 1997). 

A partir dos dados de carbono da biomassa, carbono orgânico e respiração basal 

podem ser calculados o quociente metabólico (qCO2) e microbiano (qMIC). O qCO2 é 

calculado pela relação respiração basal/carbono da biomassa e pode indicar 

comunidades microbianas em estádio inicial de desenvolvimento, alta atividade 

microbiana, ou ainda, populações microbianas sob algum tipo de estresse 

(ANDERSON; DOMSCH, 2003; ANDERSON, DOMSCH, 2010). Já o qMIC é obtido 

pela relação carbono da biomassa/carbono orgânico total e fornece indicações sobre a 

qualidade da matéria orgânica. Alto qMIC pode significar a entrada de resíduos de alta 

qualidade, ou seja, resíduos orgânicos com baixo conteúdo de lignina e alta capacidade 

de decomposição que influenciam a quantidade de biomassa microbiana e a sua 

atividade (POWLSON et al., 1987; BALDOCCHI et al., 2006; ANDERSON; DOMSCH, 

2010). Assim, segundo Anderson e Domsch (2010), a diversidade da matéria orgânica 

proporciona o desenvolvimento de comunidades microbianas mais eficientes no 

consumo de carbono do solo.  

As enzimas do solo, como indicadores biológicos, são sensíveis na detecção de 

diferenças entre solos por influência antrópica, porque estão envolvidas com a atividade 

biológica e, além disso, são de fácil determinação (TABATABAI, 1994; DICK, 1994; 

TRASAR-CÉPEDA et al., 1998). Todos os organismos vivos do solo (micro-organismos, 

plantas e fauna) contribuem com a síntese de enzimas, que podem ser excretadas de 
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células vivas ou liberadas de células mortas (TABATABAI, 1994). Podem ser 

encontradas de forma livre ou complexada em colóides, minerais de argilas e 

substâncias húmicas (BURNS, 1982; NANNIPIERI et al., 2002). As enzimas livres são 

rapidamente decompostas pelos micro-organismos do solo e aquelas ligadas a argila e 

matéria orgânica são resistentes a degradação (NANNIPIERI et al., 1996). As enzimas 

catalisam reações bioquímicas e são essenciais na ciclagem do C, N, P, e S no solo 

(SKUJINS, 1978; NANNIPIERI et al., 2002; TABATABAI, 1994; WALLENSTEIN; 

WEINTRAUB, 2008), contribuem na descontaminação de solos pela degradação de 

poluentes orgânicos ou imobilização de metais pesados (NANNIPIERI et al., 2002; 

NANNIPIERI et al., 2003). Assim, sugere-se que a determinação da atividade 

microbiana seja útil para avaliar a diversidade funcional, investigar a ecologia 

microbiana e viabilizar indicadores de qualidade do solo (NANNIPIERI et al., 2002; 

NANNIPIERI et al., 2003). 

Diferentes métodos foram desenvolvidos para auxiliar no estudo das 

comunidades microbiológicas e de suas funções ecológicas. Métodos que avaliam a 

diversidade estrutural por meio do perfil de ácidos graxos (VESTAL; WHITE, 1989; 

SAETRE; BÅÅTH, 2000; PUGLISI et al., 2006; STROMBERGER et al., 2007), ou da 

heterogeneidade do DNA (TIEDJE et al., 1999; HONG et al., 2010), diversidade 

funcional por meio perfil de consumo de substratos de carbono (GARLAND; MILLS, 

1991), outros métodos que visam detectar a diversidade funcional da comunidade do 

solo também são valiosos, como a proteômica, onde proteínas específicas podem ser 

identificadas e utilizadas como bioindicadores funcionais da qualidade do solo (MARON 

et al., 2007).  

As metodologias que envolvem o material genético e os lipídios são importantes 

para descrever a diversidade de espécies ou a diversidade genética de uma 

comunidade microbiana, mas pouco elucidam sobre os processos bioquímicos do solo, 

pois não se pode correlacionar diretamente a alteração na comunidade e a mudança 

das funções que estejam acontecendo no solo (VAN BRUGGEN; SEMENOV, 2000). 

Por isso, são técnicas que não devem ser utilizadas isoladamente para explicar a 

complexidade existente no solo (BASTIDA et al., 2008). 
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A análise da diversidade funcional, por meio do perfil de consumo de substratos 

de carbono, pode ser útil na caracterização da comunidade microbiana (GARLAND; 

MILLS, 1991). Utilizando esse método na comparação entre ambientes perturbados e 

não perturbados tem-se a possibilidade de confirmar a presença de redundância de 

funções no ecossistema, ou seja, a existência de populações que desempenham um 

mesmo papel funcional (ZILLI et al., 2003). Desse modo, um solo que apresenta uma 

maior redundância de funções e diversidade, provavelmente é capaz de manter o 

equilíbrio dos processos ecológicos ou voltar rapidamente ao estado anterior à 

perturbação, o que caracteriza uma sua capacidade de resiliência (ZILLI et al., 2003; 

TÓTOLA; CHAER, 2002). No entanto, a perda de diversidade genética não 

necessariamente tem como consequência à inibição de função de processos 

bioquímicos do solo, uma vez que a perda de uma determinada espécie pode ser 

compensada pela presença de outra, desempenhando a mesma função no sistema 

(GRIFFITHS et al., 2001; SETÄLÄ; McLEAN, 2004; KENNEDY, 2003; ZILLI et al., 

2003).  

Devido à grande devastação que as florestas de araucária têm sofrido e ao 

incipiente conhecimento referente aos processos biológicos do solo, torna-se 

imprescindível conhecer a diversidade dos micro-organismos edáficos e seus 

processos. Esse trabalho está vinculado ao projeto BIOTA/FAPESP (N° 01/05146-6) – 

“Biodiversidade vegetal e de organismos edáficos em ecossistemas de Araucaria 

angustifolia naturais e impactadas no estado de São Paulo”. Tendo como objetivo 

avaliar a atividade, grupos funcionais de micro-organismos, diversidade estrutural e 

funcional microbiana do solo, em conjunto com atributos químicos e físicos, como forma 

de indicar o efeito causado pela ação antrópica em áreas com florestas de araucária e 

sugerir bioindicadores capazes de responder aos distúrbios ocorridos nesse 

ecossistema. Tal objetivo fundamenta-se na seguinte hipótese: os indicadores 

microbiológicos são capazes de responder prontamente às modificações ocorridas nas 

áreas impactadas com araucária, possibilitando a detecção rápida e precisa de 

alterações no solo. 
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2 INDICADORES MICROBIANOS DA QUALIDADE DO SOLO EM FLORESTAS DE 
ARAUCÁRIA 

 
Resumo 

 
A Floresta de Araucária é uma das mais exuberantes formações encontradas no 

Bioma Mata Altântica que é um dos 25 “hotspots” de biodiversidade do mundo. Esse 
ecossistema sofreu uma intensa exploração e por isso a Araucaria angustifolia é 
considerada como uma espécie em extinção. São poucos os remanescentes naturais 
dessa floresta e, dessa forma, são necessários estudos e emprego de novas tecnologias 
que possam ajudar na sua recuperação. O desmatamento além de causar prejuízos no 
solo, por meio da erosão, também pode ocasionar a perda da diversidade microbiana do 
solo, interferindo em todo o ecossistema e, por conseguinte na sua sustentabilidade. 
Assim, a hipótese do nosso estudo é que indicadores microbianos da qualidade do solo 
podem responder à ação antrópica ocorrida em áreas de Floresta de Araucária com 
diferentes distúrbios. O objetivo foi encontrar bioindicadores microbianos que respondam 
melhor às modificações ocorridas em Floresta de Araucária. O estudo foi conduzido em 
dois parques, sendo escolhidas três áreas no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira 
(PETAR): FN – floresta nativa de araucária, ND – floresta de araucária com distúrbio 
antropogênico e PL – plantio de araucária; e quatro áreas foram selecionadas no Parque 
Estadual de Campos do Jordão: FN – floresta nativa de araucária, ND – floresta de 
araucária com distúrbio antropogênico, PL – plantio de araucária e PF – plantio de 
araucária com ocorrência de fogo acidental. A coleta ocorreu em duas épocas distintas, 
período de chuva e seca. Foram avaliados os atributos microbiológicos: arilsulfatase 
(ARIL), fosfatase ácida (FOSF), β-glicosidase (GLIC), desidrogenase (DESID), nitrogênio 
(NBM) e carbono da biomassa (CBM), número mais provável (NMP) de amonificantes 
(AMO), nitritadores (NITRI), nitratadores (NITRA) e desnitrificantes (DESN), respiração 
basal (RESP), respiração induzida por substrato (RIS), quociente metabólico (qCO2) e 
microbiano (qMIC), e algumas propriedades fisicas e químicas do solo. O PL do PETAR 
e PF do PECJ foram relacionados à ARIL, DESN, CBM, qMIC nos dois parques e 
período seco e chuvoso. A partição da variabilidade revelou que os atributos 
microbiológicos foram mais influenciados pelas variáveis físico-quimicas do solo do que 
pelas áreas e épocas de coleta. Não foram encontrados indicadores que fossem 
sensíveis para o distúrbio ocorrido nas áreas ND dos dois parques e PL do PECJ. Os 
atributos microbiológicos se mostraram potenciais indicadores de qualidade do solo, uma 
vez que se relacionaram as áreas impactadas nos períodos e parques avaliados. 

 
Palavras-chave: Bioindicadores; Atividade microbiana; Análise de redundância; Grupos 

funcionais; Atividade enzimática; Propriedades físico-químicas; 
Variabilidade particionada  
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Abstract 
 

The Araucaria Forest is one of the most spectacular formations found in the 
Atlantic Forest Biome. It is one of the 25 biodiversity hotspots in the world. This 
ecosystem has tolerated an intense exploration and, therefore, Araucaria angustifolia is 
considered a species in danger of extinction. There are few remaining natural forest, for 
that reason, studies and use of new technologies are required to help in their recovery. 
The deforestation can cause damage to the soil, such as erosion, and consequently the 
loss of soil microbial diversity, affecting the entire ecosystem and hence its 
sustainability. Thus, the hypothesis of our study is that microbial indicators of soil quality 
may respond to anthropogenic activities occurring in areas of Araucaria forest with 
different disorders. The objective was to find microbial bioindicators that are more 
sensitive to the anthropogenic interference in Araucaria Forest. The study was surveyed 
in two parks, three areas in Alto Ribeira Touristic State Park (PETAR): FN – Native 
Araucaria forest, ND – Native Araucaria forest with anthropogenic disturbance, and PL – 
Reforested Araucaria; and four areas in PECJ: FN – Native Araucaria forest, ND – 
Native forest with anthropogenic disturbance; PL – Reforested Araucaria, and PF – 
Reforested Araucaria submitted to intense accidental fire. The samples were collected in 
dry and wet seasons. The microbiological attributes evaluated were: arilsulfatase (ARIL), 
acid phosphatase (FOSF), β-glucosidase (GLIC), dehydrogenase (DESID), carbon 
(CBM) and nitrogen microbial biomass (NBM) most probable number (NMP) of bacterial 
ammonium oxidizers (AMO), nitrite oxidizers (NITRI), nitrate oxidizers (NITRA) and 
denitrifiers (DESN), basal microbial respiration (RESP), substrate induced respiration 
(RIS), and metabolic (qCO2) and microbial quotient (qMIC) and some physical-chemical 
properties of soil. There was a high correlation between the PL of PETAR and the PF of 
PECJ and the microbiological attributes ARIL, DESN, CBM and qMIC in both periods. 
The partitioning of the variability evidenced that microbial activity was influenced in a 
higher degree by the physical-chemical properties of soil than by the study areas or 
periods. None of these bioindicators was sensitive enough to discriminate the disturbed 
areas (ND areas in both parks and PL in PECJ) and the native areas. The 
microbiological attributes used together are sensitive to alterations occurring in the soil 
of Araucaria forests, since they show a high correlation with impacted areas and parks in 
both assessment periods. 
 
Keywords: Bioindicators; Microbial activities; Redundancy analysis; Functional groups; 

Enzymatic activities; Physical-chemical properties; Variance partitioning 
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2.1 Introdução  

 

A Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é um pinheiro nativo do Brasil inserido 

no Bioma Mata Atlântica, é classificada como Floresta Ombrófila Mista e popularmente 

conhecida como mata de araucária, floresta de pinheiros ou simplesmente araucária 

(SHIMIZU; OLIVEIRA, 1981). A floresta de araucária é um ecossistema rico que abriga 

uma variedade de espécies vegetais, animais e microbianas com interações complexas 

e dinâmicas (MATTOS, 1994; IBGE, 1992; CARDOSO, 2004; BRDE, 2005; CALDEIRA, 

2006).  

A degradação dessa floresta, entre os séculos XIX e XX, ocorreu principalmente 

pela retirada de madeira, considerada de alta qualidade que foi destinada as fábricas de 

celulose e móveis da região Sul do Brasil e também do exterior (LADEIRA, 2002). 

Desse modo, a floresta de araucária que antes cobria cerca de 185.000 km2, resta 

cerca de 3 % da área original, sendo composta por florestas fragmentadas e na sua 

maior parte dentro de propriedades particulares (CASTELLA; BRITEZ, 2004, METZGER 

et al., 2009). Por esse motivo a Araucaria angustifolia foi incluída na lista de espécies 

ameaçadas de extinção do IBAMA (1992), e é hoje protegida por lei, contudo, a retirada 

dessa espécie ainda é feita de forma ilegal (SANTOS, 2010; CORRÊA, 2010).  

Com a retirada da vegetação nativa, o solo torna-se muito susceptível à 

degradação. Nos últimos 25 anos cerca de 24 % do solo mundial foi degradado, sendo 

que 15 % dessa degradação já havia sido detectada em 1991 (BAI et. al., 2008). 

Portanto, isso indica que novas áreas estão sendo impactadas. Dessa forma, entender 

os processos chaves relacionados à decomposição da matéria orgânica e ciclagem de 

nutrientes são de suma importância para se conseguir monitorar, manter e recuperar a 

qualidade do solo. Diante disso, houve um crescente interesse em se medir a perda da 

qualidade do solo resultante do uso da terra (DICK, 1992). E definiu-se a qualidade do 

solo como “A capacidade do solo de funcionar dentro dos limites do ecossistema para 

sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a saúde 

de plantas e animais” (DORAN; PARKIN, 1994).  

Alguns autores consideram as propriedades químicas e físicas como bons 

indicadores da saúde do solo. Todavia, as propriedades bioquímicas são preferidas 
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pelo fato de serem mais sensíveis e responderem mais rapidamente às modificações 

ocorridas no ambiente (DICK, 1992; NANNIPIERI et al. 2002; GIL-SOTRES et al., 

2005). Não obstante, devido à complexidade dos processos bióticos e abióticos 

existente no solo, os indicadores individualmente não são capazes de explicar e 

quantificar todos os aspectos da qualidade do solo (MENDES et al., 2009). Por isso, a 

avaliação da qualidade do solo pode ser feita utilizando um conjunto de indicadores 

composto por atributos químicos, físicos e biológicos do solo (DORAN, PARKIN, 1994). 

Dessa maneira, alguns indicadores microbiológicos, como o carbono da 

biomassa microbiana (CBM), a respiração basal (RESP) e os quocientes microbiano 

(qCO2) e metabólico (qMIC), são frequentemente utilizados como indicadores de 

qualidade do solo devido à alta sensibilidade desses parâmetros para mudanças no uso 

da terra e práticas de manejo (JENKINSON; LAND, 1981; BARETTA et al., 2008, 

JIANG et al., 2009; KASCHUK et al., 2010; ANDERSON, 2009; ANDERSON; 

DOMSCH, 2010). As enzimas têm sido identificadas como possíveis indicadores de 

qualidade do solo, devido à rápida resposta que tem mostrado para mudanças no 

manejo (DICK, 1994; BANDICK; DICK, 1999, FLOCH et al., 2009).  

Assim, em vista da degradação que a floresta de araucária tem sofrido, e a 

consequente situação de extinção dessa espécie, ainda se tem pouca informação sobre 

microbiota desse ecossistema. Então, estudos que envolvam a avaliação de atributos 

microbiológicos nos diferentes níveis de distúrbio das áreas de araucária, serão 

importantes para se entender mais sobre a ecologia microbiana e avaliar quanto a 

interferência antrópica pode ter modificado a microbiota do solo desse ecossistema. 

Nossa hipótese é que indicadores microbiológicos do solo são sensíveis aos diferentes 

níveis de distúrbios ocorridos nas áreas com araucária. Portanto, o objetivo foi 

encontrar indicadores microbiológicos que melhor respondem a essas modificações e 

saber em que grau esses atributos podem ser influenciados pelas diferentes épocas, 

níveis de perturbação (áreas) e propriedades físico-quimicas do solo.  
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2.2 Desenvolvimento  
 
2.2.1 Material e métodos  
 
Descrição das áreas de estudo 

 

As áreas envolvidas no presente estudo são pertencentes a dois Parques 

Estaduais no Estado de São Paulo que ainda mantém florestas de araucária residuais e 

posteriormente implantadas. Foram selecionados o Parque Estadual Turístico do Alto 

Ribeira (PETAR), que se situa no sudeste do estado de São Paulo e o Parque Estadual 

de Campos do Jordão (PECJ) que está localizado no nordeste do estado de São Paulo. 

As áreas escolhidas pertencentes ao PETAR (24° 20’ S e 48°36’ W) e ao 

município de Barra do Chapéu – SP (24°28’ S e 49°01’ W) estão a uma altitude média 

de 900 m, e possuem iguais condições quanto ao clima, mas possuem solos diferentes, 

sendo caracterizados como Argissolo vermelho-amarelo no PETAR e Cambissolo 

háplico no município de Barra do Chapéu (EMBRAPA, 2006) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 - Localização das áreas de araucária dentro do PETAR (Parque Estadual Turístico do Alto 

Ribeira) e no município de Barra do Chapéu, SP. Floresta nativa de araucária (FN) 
(24°28'48.01"S e 49°01'32.32"W), plantio de araucária (PL) (24°20'13.44"S e 
48°36'13.25"W) e floresta de araucária com distúrbio antropogênico (ND) (24°28'31.29"S e 
49°01'17.76"W) 

 

Essas áreas apresentam clima subtropical de altitude, mesotérmico úmido (Cfb), 

segundo a classificação de Köppen, sendo caracterizado por estações de verão e 

inverno bem definidas e ocorrência de precipitação em todos os meses do ano (Figura 

2.2). 
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Figura 2.2 - Temperatura média mensal (°C) e precipitação pluviométrica mensal (mm), registradas no 

município de Ribeira-SP, no período de fevereiro de 2007 a março de 2008, com a 1° 
coleta de solo em setembro de 2007 e a 2° coleta em fevereiro de 2008. Dados fornecidos 
pela estação meteorológica automática de Ribeira-SP 

  

No PETAR as áreas estudadas são: 1) floresta nativa de araucária (FN) situada 

em uma propriedade particular no município de Barra do Chapéu que possui alta 

densidade de araucárias, com presença de várias espécies arbóreas, arbustivas e 

herbáceas (Figura 2.3A); 2) floresta nativa de araucária com distúrbio (ND) sofre 

interferência antrópica, devido à proximidade da área urbana do município de Barra do 

Chapéu, com a entrada de pessoas e o corte de madeira (Figura 2.3B); 3) plantio de 

araucária (PL) que está dentro do PETAR no município de Iporanga e possui idade de 

aproximadamente 25 anos (Figura 2.3C). Nesse último, há predominância de 

araucárias, com a presença de espécies arbustivas, herbáceas e principalmente de 

gramíneas. É um ecossistema que apresenta em seu sub-bosque restos de pastagem 

(Brachiaria sp.). Nesse local há influência antrópica pela presença de pequenas 

propriedades agrícolas e de alguns tipos de animais, como cavalos e gado.  
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Figura 2.3 - A)  Floresta nativa de araucária (FN); B) floresta de araucária com distúrbio antropogênico 

(ND) e C) plantio de araucárias no PETAR 
 

As áreas pertencentes ao PECJ (22°40’ S e 45°27’ W) estão a uma altitude 

média de 1700 m e possuem condições de clima e solo iguais, que são caracterizados 

como Latossolo vermelho-amarelo distrófico de textura argilosa (EMBRAPA, 2006) 

(Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Localização das áreas de araucária dentro do PECJ (Parque Estadual de Campos do 

Jordão). Floresta nativa de araucária (FN) (22°41'24.28"S e 45°28'39.81"W), plantio de 
araucária (PL) (22°39'18.60"S e 45°26'22.58"W), floresta de araucária com distúrbio 
antropogênico (ND) (22°41'29.00"S e 45°27'52.00"W) e plantio de araucária com fogo 
acidental (PF) (22°39'38.25"S e 45°26'34.66"W) 

 

 O município de Campos do Jordão apresenta clima tropical de altitude (Cwa) 

segundo a classificação de Köppen, caracterizado como clima mesotérmico com 

inverno seco, verão quente e chuvoso (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 - Temperatura média mensal (°C) e precipitação pluviométrica mensal (mm), registradas no 

município de Campos do Jordão, no período de fevereiro de 2007 a abril de 2008, com a 1° 
coleta em outubro de 2007 e a 2° coleta em março de 2008. Dados fornecidos pela estação 
meteorológica automática de Campos do Jordão 

 
No PECJ as áreas estudadas são: 1) floresta nativa de araucária (FN) possui 

maior diversidade dentro daqueles avaliados no Parque (Figura 2.6A). É composta 

basicamente por diversas espécies arbustivas, herbáceas e arbóreas pertencentes às 

famílias Araucariaceae, Clethraceae, Cunnoniaceae, Lauraceae, Melastomataceae, 

Podocarpaceae, Rosaceae, Symplocaceae, Myrsinaceae e Euphorbiaceae; 2) a floresta 

de araucária com distúrbio (ND) possui árvores mais espaçadas e grande quantidade 

de plantas herbáceas, sofre interferência antrópica, com intensa entrada de pessoas e 

animais, como pasto para gado (Figura 2.6B). 3) plantio de araucária (PL) que foi 

plantado em 1959 (Figura 2.6C). Encontra-se nesta área a presença de Podocarpus 

lambertii e poucas espécies herbáceas e gramíneas. 4) plantio de araucária submetido 

a fogo (PF), o qual foi implantado em 1959, e um incêndio acidental intenso ocorreu em 

julho de 2001 (Figura 2.6D). Apresenta-se em estado de regeneração, com menor 

densidade de araucárias e predomínio da gramínea Aristida longiseta, da composta 
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Braccharis trimera e do gênero Paspalum, com algumas espécies arbustivas e 

herbáceas. É comum o pastejamento por bovinos nas áreas ND, PL e PF; esses 

animais são provenientes de pequenas propriedades rurais presentes dentro do parque. 

Maiores informações sobre a flora arbórea, arbustiva e herbácea do Parque Estadual de 

Campos do Jordão podem ser obtidas em Robim et al. (1990). 

 
Figura 2.6 - A) Floresta nativa de araucária (FN); B) floresta de araucária com distúrbio antropogênico 

(ND); C) plantio de araucária (PL) e D) plantio de araucária submetido ao fogo acidental 
(PF) no PECJ 
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Dessa forma, foram estabelecidas 3 áreas no PETAR e 4 áreas no PECJ. Cada 

área, com aproximadamente 0,5 ha, foi dividida em 3 subáreas aproximadamente iguais 

para haver melhor representatividade. Posteriormente foi feito um transecto e, ao 

acaso, foram georreferenciadas 5 árvores em cada subárea utilizando o GPS 

MAGELAN 300, dando um total de 15 árvores por área. Para cada árvore selecionada, 

três pontos na profundidade de 0-20 cm foram coletados sob a copa para compor uma 

única amostra de solo. A primeira amostragem foi feita no período seco 

(setembro/2007-PETAR e outubro/2007-PECJ) e a segunda amostragem no período 

chuvoso (fevereiro/2008-PETAR e março/2008-PECJ) (Figuras 2.2 e 2.5). As amostras 

de solo foram homogeneizadas, passadas por uma peneira de malha 2 mm e, aquelas 

destinadas aos ensaios microbiológicos foram armazenadas a uma temperatura de 7 ºC 

± 3 ºC. As destinadas aos ensaios físico-químicos foram mantidas a temperatura 

ambiente até a realização dos ensaios. 

 
Avaliação dos atributos físicos e químicos do solo 

 

Para a análise química e física do solo todas as amostras foram secas a 65 °C 

em estufa. As variáveis analisadas foram: pH, H++Al3+, Al3+, Ca2+, Mg2+, K+, P, S total 

(S), N total (NT), Carbono Orgânico Total (COT) e a Capacidade de Troca Catiônica a 

pH 7,0 (CTC) na camada de 0-20 cm. Os métodos usados e as referências são 

apresentados na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1 - Métodos utilizados para a análise química do solo 

Variável do solo Método ou extrator Referência 
pH Medido em CaCl2 0,01 M Raij et al., 2001 
H++Al3+ Acetato de Cálcio pH 7,0 Raij et al., 2001 
Al3+  KCl 1 M e titulação com NaOH 0,025 M Raij et al., 2001 
P Resina trocadora de íons Raij et al., 2001 

Ca2+ e Mg2+  Extração em KCl e determinação em 
espectrofotometria de absorção atômica  Raij et al., 2001 

S  Extração com Ca(H2PO4)2 0,01 mol.L-1 Raij et al., 2001 
COT Digestão com K2Cr2O7 Raij et al., 2001 
NT Método de Kjeldahl Raij et al., 2001 
K+ Mehlich 1 Embrapa, 1999 
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A somatória de bases (SB) foi calculada pela soma de (Ca2+, Mg2+ e K+), a CTC a 

pH 7,0 foi calculada somando-se os valores dos teores de (H++Al3+, Ca2+, Mg2+ e K+) e, 

por fim, calculou-se a porcentagem da saturação da CTC por bases (SB*100/CTC)  

para a profundidade de 0-20 cm. 

A composição granulométrica do solo foi determinada pelo método do hidrômetro 

com uma leitura (GEE; OR, 2002). 

As análises químicas foram realizadas com as amostras do período seco e 

chuvoso. Porém, devido à baixa sensibilidade dos parâmetros físicos (textura) à 

sazonalidade, a avaliação da composição granulométrica foi realizada somente com as 

amostras do período chuvoso. 

 

Avaliação dos atributos microbiológicos 

 

O teor de carbono da biomassa microbiana (CBM) foi determinado pelo método 

da fumigação-extração, após incubação no escuro por 24 horas, extração com K2SO4 

(0,5 mol.L-1), oxidação com K2Cr2O7 (66,7 mM) e titulação com sulfato ferroso 

amoniacal [(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O] (33,3 mM) (VANCE et al., 1987). O teor de 

nitrogênio da biomassa microbiana (NBM) foi determinado pelo método de fumigação-

extração (VANCE et al., 1987), sendo a medida do nitrogênio reativo feita com 

ninhidrina adapatado por Joergensen e Brookes (1990) e Joergensen (1996). 

A respiração microbiana (RESP) foi estimada pelo CO2 liberado do solo que foi 

incubado juntamente com frasco contendo NaOH (0,05 mol L-1) por 24 horas, durante 

10 dias. Em cada amostra adicionou-se BaCl2 e o indicador fenolftaleína, a titulação foi 

feita com HCl (0,05 mol.L-1) (ALEF, 1995). A respiração induzida (IND) é similar a 

basal, no entanto, há o acréscimo de 0,5 g de glicose em 100 g de solo (0,5 %) sendo 

incubados por 8 dias (ALEF, 1995).  

 Foi determinado o quociente metabólico (qCO2) pela relação da respiração 

microbiana/biomassa microbiana, segundo metodologia proposta por Anderson e 

Domsch (1993). Já o quociente microbiano (qMIC) foi calculado pela relação do 

carbono da biomassa/carbono orgânico total, expresso em porcentagem (Anderson, 

1994).  
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Foram quantificadas as atividades enzimáticas do solo relacionadas aos ciclos do 

carbono (-glucosidase) (GLIC), do fósforo (fosfatase ácida) (FOSF) e do enxofre 

(arilsulfatase) (ARIL) de acordo com os métodos descritos por Tabatabai (1994), por 

meio da determinação colorimétrica do p-nitrofenol liberado pela ação dessas enzimas, 

quando o solo é incubado com substratos específicos para cada uma delas. A atividade 

da desidrogenase (DESID) foi realizada conforme Casida et al. (1964).  

Foram feitos também o Número Mais Provável (NMP) de amonificantes (AMO) 

(SARATHCHANDRA, 1978), nitrificantes (nitritadores - NITRI, nitratadores - NITRA) 

(SCHMIDT; BELSER, 1994) e desnitrificantes (DESN) (ULBRICH et al., 2004). 

Utilizaram-se diluições de 10-4 a 10-8 para amonificantes, 10-2 a 10-5 para nitrificantes e 

10-2 a 10-7 para desnitrificantes. 

 
Análise estatística dos dados 

 
Para analisar a resposta das variáveis microbiológicas em relação às 

propriedades químicas e físicas do solo, a análise de redundância (RDA) foi realizada 

por meio do programa Canoco versão 4.5 (TER BRAAK; SMILAUER, 2002).  Antes de 

ser feita a RDA, a relação entre as variáveis microbiológicos e ambientais foram 

submetidos à Análise de Correspondência Retificada ou “Detrended Correspondence 

Analysis (DCA)”. A DCA mostrou que o comprimento do gradiente sempre foi < 3 

indicando que cada espécie assume uma resposta linear em relação ao gradiente (TER 

BRAAK; SMILAUER, 2002).  Alguns atributos químicos e físicos do solo, que são 

variáveis explicativas, foram retirados da RDA por meio da ferramenta “forward 

selection” por apresentarem colinearidade. Realizou-se o teste de permutação de Monte 

Carlo com 999 permutações para verificar a significância da variabilidade dos dados 

explicados (p < 0,05) (TER BRAAK, 2002). A partir disso, a significância das 

correlações sugeridas pela RDA foi também verificada por meio da correlação de 

Spearman (p < 0,05) (ZAR, 1996). 

A Análise de Redundância Parcial (pRDA) foi utilizada para se verificar a relativa 

contribuição e significância das variáveis ambientais no total da variabilidade dos dados 

microbiológicos (ARIL, FOSF, GLIC, DESID, NBM, CBM, AMO, NITRI, NITRA, DESN, 
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RESP, RIS, qCO2  e qMIC). As variáveis ambientais foram agrupadas dentro de três 

categorias, como se segue: 1) diferentes áreas, 2) períodos de coleta e 3) atributos 

físico-químicos do solo. Assim, a variância total dos dados microbiológicos é obtida a 

partir da corrida completa da RDA, com todas as variáveis ambientais avaliadas. A 

partir disso, a variância explicada por cada variável ambiental foi obtida pela corrida 

parcial da RDA sendo um grupo de variável usado como variável explicativa e o outro 

como covariável. Mais detalhes sobre essa análise podem ser obtidos em Liu (1997) e 

Legendre (2008).  

As variáveis químicas e físicas do solo foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA two-way) utilizando-se o programa estatístico SISVAR versão 5.0 (FERREIRA, 

2007), seguido pelo teste de Tukey (p < 0,05) para comparar as médias entre as áreas 

e épocas avaliadas. 

 

2.2.2 Resultados  
 

Os atributos microbiológicos no PETAR foram submetidos à análise de redundância 

(RDA) e ao teste de Monte Carlo que se mostrou estatisticamente significativo (p < 0,01) 

tanto no período seco (Figura 2.7A) como no período chuvoso (Figura 2.7B). As variáveis 

ambientais, no período seco, explicaram 42,5 % da variabilidade dos dados 

microbiológicos. O primeiro eixo explicou 37,4 % e o segundo eixo 22,7 % da variabilidade 

(Figura 2.7A), e encontrou-se uma correlação de 0,836 dos atributos microbiológicos com 

as variáveis ambientais. No período chuvoso, as variáveis ambientais explicaram 40,6 % 

da variabilidade dos dados microbiológicos. Foi explicado no primeiro eixo 34,2 % da 

variabilidade e no segundo eixo 19,1 % (Figura 2.7B). Também apresentaram uma alta 

correlação (0,856) entre os atributos microbiológicos e as variáveis ambientais. 

Na RDA, observa-se a nítida separação das áreas FN e ND da área PL, formando 2 

agrupamentos distintos nos períodos analisados. Desse modo, sugere-se que FN e ND 

possuem características microbiológicas e ambientais que são muito mais próximas entre 

si do que quando comparadas a PL (Figuras 2.7A e 2.7B).  

Alguns atributos microbiológicos e variáveis ambientais se relacionaram às mesmas 

áreas tanto no período seco como no chuvoso. As áreas FN e ND se relacionaram 
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positivamente a AMO, NITRI, NITRA, DESID, RESP e qCO2 e às variáveis ambientais pH, 

SB e P (Figuras 2.7A e 2.7B). A correlação de Spearman foi positiva entre NITRI e NITRA 

com o pH (rs= 0,269, p < 0,05; rs= 0,289, p < 0,01, respectivamente). E, além disso, NITRI e 

NITRA foram correlacionados positivamente entre si (rs= 0,256, p < 0,05). O PL se 

relacionou ao qMIC, CBM, ARIL e DESN e às variáveis ambientais NT, COT e argila. O 

qCO2 foi positivamente relacionado à RESP  (rs= 0,596, p < 0,0001) e negativamente 

relacionado à qMIC (rs= - 0,720, p < 0,0001) e CBM (rs= - 0,694, p < 0,0001), sendo os 

DESN positivamente relacionados à CBM (rs= 0,445, p < 0,0001). 

A relação C/N apresentou correlação negativa com o qMIC (rs= - 0,785, p < 0,001), 

enquanto que houve relação positiva com o qCO2  (rs= 0,413, p < 0,0001). O COT 

apresentou correlação positiva com DESN (rs= 0,495, p < 0,0001), NBM (rs= 0,566, p < 

0,0001) e RIS (rs= 0,428, p < 0,0001). O NT apresentou correlações positivas com DESN 

(rs= 0,514, p < 0,0001) e NBM (rs= 0,571, p < 0,0001), e também com CBM (rs= 0,365, p < 

0,001) e RIS (rs= 0,382, p < 0,001). O P foi positivamente relacionado à AMO (rs= 0,301, p 

< 0,01). 
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Figura 2.7 - Análise de redundância (triplot) (RDA) dos atributos microbiológicos e variáveis ambientais 

(época, área, atributos químicos e físicos do solo) no PETAR (Parque Estadual Turístico do 
Alto Ribeira). A) período seco (símbolos cheios) e B) período chuvoso (símbolos vazios); áreas: 
floresta nativa de araucária (FN), floresta de araucária com distúrbio antropogênico (ND) e 
plantio de araucária (PL); variáveis microbiológicas: enzimas arilsulfatase (ARIL), fosfatase ácida 
(FOSF), β-glicosidase (GLIC) e desidrogenase (DESID), nitrogênio (NBM) e carbono (CBM) da 
biomassa, NMP de amonificantes AMO), nitritadores (NITRI), nitratadores (NITRA) e 
desnitrificantes (DESN), respiração basal (RESP), respiração induzida (RIS), quociente 
metabólico (qCO2) e microbiano (qMIC)e variáveis ambientais: pH, fósforo (P), carbono 
orgânico total (COT), enxofre (S), soma de bases (SB), nitrogênio total (NT), capacidade de 
troca catiônica (CTC), acidez potencial (H+Al), teor de argila (Argila) e areia (Areia). Os 
símbolos maiores são os centróides de cada área  
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Os atributos microbiológicos no PECJ foram submetidos à análise de redundância 

(RDA) e ao teste de Monte Carlo que se mostrou estatisticamente significativo (p < 0,01) 

nos períodos seco e chuvoso (Figuras 2.8A e 2.8B, respectivamente). As variáveis 

ambientais, no período seco, explicaram 42,8 % da variabilidade dos dados 

microbiológicos. O primeiro eixo explicou 57,6 % e o segundo eixo 19,5 % da variabilidade 

(Figura 2.8A), e encontrou-se uma alta correlação entre atributos microbiológicos e 

variáveis ambientais de 0,911. No período chuvoso as variáveis ambientais explicaram 

33,1 % da variabilidade dos dados microbiológicos do solo. Foi explicado no primeiro eixo 

45,9 % da variabilidade e no segundo eixo 23,7 % (Figura 2.8B). Também apresentaram 

uma alta correlação entre atributos microbiológicos e variáveis ambientais de 0,822.  

As áreas se agruparam distintamente no período seco, exceto as áreas ND e PL 

que não se separaram, no entanto, as áreas FN e PF se mostraram distintas em relação às 

demais e entre si. No período chuvoso, apesar de formarem grupos distintos, as áreas FN 

e PL estiveram mais próximas entre si e ficaram separadas das áreas ND e PF. Isso é uma 

indicação de que as variáveis ambientais e microbiológicas foram mais semelhantes entre 

as áreas ND e PL no período seco e depois entre FN e PL no período chuvoso. 

Quando se levam em consideração os períodos seco e chuvoso, verifica-se que PF 

se relacionou positivamente ao qMIC, CBM, AMO, NITRI, NITRA, DESN e ao pH, 

enquanto que a FN se relacionou positivamente a FOSF e argila (Figuras 2.8A e 2.8B). O 

pH foi positivamente relacionado a NITRI (rs= 0,280, p < 0,01) e NITRA (rs= 0,296, p < 

0,01). E, além disso, o NITRI e NITRA também foram correlacionados positivamente entre 

si (rs= 0,277, p < 0,01). O qCO2 foi positivamente relacionado à RESP  (rs= 0,483, p < 

0,0001), e foi negativamente relacionado ao qMIC (rs= -0,765, p < 0,0001) e CBM (rs= -

0,873, p < 0,0001). E os DESN foram positivamente relacionados à CBM (rs= 0,359, p < 

0,0001). O NBM e a ARIL se relacionaram a PF no período seco e a ND no período 

chuvoso. RIS, COT e areia se relacionaram a ND e PL no período seco e a ND no período 

chuvoso. 

A relação C/N correlacionou-se positivamente ao qCO2 (rs= 0,484, p < 0,01) e 

negativamente com qMIC (rs= -0,366, p < 0,01). O COT se mostrou relacionado 

positivamente a DESN (rs= 0,311, p < 0,001), NBM (rs= 0,316, p < 0,001) e RIS (rs= 0,296, 
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p < 0,01), enquanto o NT se correlacionou positivamente a DESN (rs= 0,489, p < 0,0001), 

CBM (rs= 0,428, p < 0,0001), NBM (rs= 0,534, p < 0,0001) e RIS (rs= 0,281, p < 0,01).  

 

 
Figura 2.8 - Análise de redundância (triplot) (RDA) dos atributos microbiológicos e variáveis ambientais 

(época, área, atributos químicos e físicos do solo) no PECJ (Parque Estadual de Campos do 
Jordão). A) período seco (símbolos cheios) e B) período chuvoso (símbolos vazios); áreas: 
floresta nativa de araucária (FN), floresta de araucária com distúrbio antropogênico (ND) 
plantio de araucária (PL) plantio de araucária submetido ao fogo acidental (PF); variáveis 
microbiológicas: enzimas arilsulfatase (ARIL), fosfatase ácida (FOSF), β-glicosidase (GLIC) e 
desidrogenase (DESID), nitrogênio (NBM) e carbono (CBM) da biomassa, NMP de 
amonificantes (AMO), nitritadores (NITRI), nitratadores (NITRA) e desnitrificantes (DESN), 
respiração basal (RESP), respiração induzida (RIS), quociente metabólico (qCO2) e 
microbiano (qMIC) e variáveis ambientais: pH, fósforo (P), carbono orgânico total (COT), 
enxofre (S), soma de bases (SB), nitrogênio total (NT), teor de argila (Argila) e areia (Areia). 
Os símbolos maiores são os centróides de cada área 
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A RDA parcial (pRDA) mostrou que as variáveis ambientais foram capazes de 

explicar 41,5 % no PETAR e 36,8 % no PECJ da variabilidade dos dados microbiológicos, 

sendo que a variabilidade não explicada foi de 58,2 % e 63,2 %, respectivamente (Tabela 

2.2). No PETAR observou-se que os atributos físicos e químicos do solo foram os que mais 

explicaram a variabilidade dos dados microbiológicos, o que foi seguido pelo efeito 

conjunto dos atributos físico-químicos do solo e pelas épocas, efeito conjunto dos atributos 

físico-químicos do solo e áreas, efeito de áreas e efeito de épocas (Tabela 2.2). No PECJ 

também constatou-se que os atributos físicos e químicos do solo foram os que mais 

explicaram a variabilidade dos dados microbiológicos, tendo sido seguido pelo efeito 

simples de áreas, efeito conjunto dos atributos físico-químicos do solo e áreas, efeito 

conjunto dos atributos físico-químicos do solo e épocas, efeito de épocas e efeito conjunto 

de áreas e épocas (Tabela 2.2). O teste de Monte Carlo revelou relações significativas 

para todas as combinações (p < 0,01), exceto para o efeito de épocas no PETAR 

(Tabela 2.2).  
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Tabela 2.2 - Partição da variabilidade dos atributos físico e químicos, áreas e épocas na 
variação dos dados microbiológicos no PETAR e PECJ por meio da 
Análise de Redundância Parcial (pRDA) 

   

PETAR 
Porcentagem da 
variação (%) eixo1 eixo2 p 

     
atributos físico-químicos do solo ∩ áreas ∩ épocas 0 - - - 
atributos físico-químicos do solo ∩ áreas  6,7 - - - 
atributos físico-químicos do solo ∩ épocas 14,5 - - - 
áreas ∩ épocas 0 - - - 
atributos físico-químicos do solo 15,4 26,8 21,1 0,008 
Áreas 3,5 68,3 31,7 0,005 
Épocas 1,4 100 0 *0,067 
total da variabilidade explicada 41,5 42,8 20,6 0,001 
total da variabilidade não explicada 58,2 - -  
     
PECJ         
     
atributos físico-químicos do solo ∩ áreas ∩ épocas 0 - - - 
atributos físico-químicos do solo ∩ áreas  7,9 - - - 
atributos físico-químicos do solo ∩ épocas 7,5 - - - 
áreas ∩ épocas 0,6 - - - 
atributos físico-químicos do solo 10 35,3 25,5 0,002 
Áreas 8,6 70,9 23,9 0,001 
Épocas 2,2 100 0 0,001 
total da variabilidade explicada 36,8 45,8 23 0,001 
total da variabilidade não explicada 63,2 - - - 

* Não foi significativo a 1 % pelo Teste de Monte Carlo. 

 

2.2.3 Discussão 
 

Nesse estudo, o efeito dos atributos químicos e físicos do solo foram os mais 

importantes na variação dos dados microbiológicos, tanto no PETAR como no PECJ 

(Tabela 2.2). Já foi observado em outros estudos que os diferentes tipos de manejo e a 

disponibilidade de nutrientes influenciem fortemente a variabilidade dos atributos 

biológicos do solo. Resultados semelhantes foram encontrados para a atividade 

enzimática do solo em diferentes tipos de manejo em um pomar de maçã, onde as 

propriedades físicas e químicas do solo explicaram a maior parte do total da variação 

da atividade enzimática (FLOCH et al., 2009).  

A biomassa microbiana, considerada a parte viva da matéria orgânica do solo, está 

envolvida em diversos processos, como decomposição, ciclagem de nutrientes, formação 
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da matéria orgânica, dentre outros (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Visto a importante 

participação da biomassa microbiana em todos esses processos, mudanças no ambiente 

podem ser refletidas rapidamente por alterações na quantidade do carbono da biomassa 

microbiana (CBM) (CHOROMANSKA; DELUCA, 2001; FIALHO et al., 2006). Nesse 

sentido, verificou-se que houve uma relação positiva entre CBM e as áreas consideradas 

impactadas do PETAR (PL) e do PECJ (PF) (Figuras 2.7A, 2.7B, 2.8A e 2.8B). No entanto, 

sabe-se que a biomassa unicamente não pode medir o estado metabólico da comunidade 

e, para essa finalidade, outros indicadores podem ser utilizados, como o quociente 

microbiano (qMIC), quociente metabólico (qCO2) e a atividade enzimática (ANDERSON; 

DOMSCH, 1993; POWLSON et al., 1987; BALDOCCHI et al., 2006; ANDERSON; 

DOMSCH, 2010). 

O quociente microbiano (qMIC), dado pela relação CBM/COT, possui como 

característica principal a rapidez em responder às mudanças ocorridas no ambiente e 

possibilita um melhor entendimento sobre a dinâmica da matéria orgânica no solo. Por isso 

é considerado um indicador capaz de revelar variações ambientais em diferentes tipos de 

ecossistema (TÓTOLA; CHAER, 2002; ANDERSON, 2003; ANDERSON; DOMSCH, 

2010). Mudanças nessa relação CBM/COT podem refletir a entrada e o quão diversa é a 

matéria orgânica no solo, a eficiência de incorporação do C pelos micro-organismos e a 

estabilização do C orgânico pelas frações minerais do solo (SPARLING, 1992; 

ANDERSON; DOMSCH, 2010). 

No presente trabalho, o qMIC e a CBM foram correlacionados positivamente às 

áreas de plantio, PL (PETAR) e PF (PECJ). O abandono das áreas de plantio e o 

agravamento pelo fogo no PECJ com abertura de clareiras pode ter favorecido o 

aumento da irradiação solar, e consequentemente a elevação da temperatura solo, 

propiciando a germinação e o desenvolvimento de espécies arbóreas secundárias e a 

disseminação de gramíneas invasoras (FRANÇA; POGGIANI, 1996). Além disso, a 

presença de gramíneas nessas áreas pode ter proporcionado maiores quantidades de 

substratos de fácil decomposição, proveniente da liberação de exsudatos das raízes, 

assim modificando a composição da comunidade microbiana (SPARLING, 1992; LI et 

al., 2007). Essa hipótese pode ser corroborada pela relação negativa entre qMIC e 
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relação C/N, sugerindo que a biodisponibilidade de C foi melhorada nas áreas que 

possuem a cobertura por gramíneas.  

Por meio da correlação de Spearman confirmou-se que o qCO2 foi positivamente 

correlacionado com a RESP e com a relação C/N e negativamente relacionado ao qMIC 

e CBM, sendo que o qCO2 e a RESP foram negativamente relacionados ao PL 

(PETAR) e ao PF (PECJ) (Figuras 2.7A, 2.7B, 2.8A e 2.8B). O qCO2, sendo a 

respiração específica por parte da biomassa microbiana, pode indicar se uma biomassa 

é eficiente ou não na utilização do C. Dessa maneira, de acordo com a teoria, da 

bioenergética do desenvolvimento dos ecossistemas, de ODUM (1969) adaptada por 

ANDERSON; DOMSCH (1989; 1990) para o solo, diz que num ambiente em equilíbrio a 

biomassa mais eficiente perderia menos C na forma de CO2 durante a respiração e 

imobilizaria mais C nas células microbianas. Portanto, seria obtido um baixo qCO2 e alto 

qMIC. Assim, Anderson e Domsch (2010) comparando os índices qCO2 e qMIC por um 

longo período de tempo em sistemas agrícolas (monocultivo X rotação de culturas) e 

sistemas naturais (florestais com faia X florestas com faia e carvalho), evidenciaram que 

os sistemas mais complexos representados pela rotação de cultura e florestas com faia 

e carvalho, sempre apresentaram menor qCO2 e maior qMIC. Nesse contexto, esses 

autores acreditam ter confirmado a hipótese de que o aumento na diversidade da 

matéria orgânica desenvolve uma comunidade microbiana do solo mais eficiente no uso 

do carbono disponível.  

De acordo com esses estudos, no presente trabalho sugere-se que a relação 

negativa entre qCO2 e qMIC seja um indicativo de maior eficiência da comunidade 

microbiana em utilizar o carbono do solo no PL (PETAR) e PF (PECJ) quando 

comparadas às demais áreas. Dessa maneira, no PL e PF a presença de gramíneas 

pode ter proporcionado à comunidade microbiana, condições edáficas benéficas, 

ocasionadas pelos substratos de boa qualidade para decomposição, liberados pelas 

raízes das gramíneas e também pela presença de excrementos de animais que 

pastoreiam nessas áreas.  

Por outro lado, a relação positiva de qCO2 com as demais áreas pode ser devido 

à quantidade e qualidade da serapilheira (Figura 2.7A, 2.7B, 2.8A e 2.8B). A 

serapilheira na floresta de araucária é composta na sua maior parte por acículas que 
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são de difícil decomposição devido à alta concentração de lignina (SHAW et al., 1991, 

MERLIM, 2005). Assim, Backes et al. (2005) constataram, em uma floresta de 

araucária, que o tempo necessário para renovação e decomposição de 50 % do 

material vegetal foi de 316 dias, e esse tempo foi muito maior do que os períodos 

encontrados para outras fitocenoses tropicais. Ainda, de acordo com esses mesmos 

autores, a produção de serapilheira ocorre durante todo o ano, apresentando picos de 

deposição distintos para os pinheiros e latifoliadas (BACKES et al., 2005). Então, a 

baixa taxa de decomposição favorece o acúmulo de material vegetal na superfície do 

solo e isso pode justificar as altas relações C/N encontradas nas áreas de araucária 

estudadas (BACKES et al., 2005).  

Alguns grupos funcionais são capazes de sofrer modificações com a alteração do 

ambiente e, dentre esses grupos, tem-se os micro-organismos nitrificantes que podem ter 

sua função no solo alterada pelo oxigênio, temperatura, umidade, pH e fertilização 

nitrogenada (BERG; ROSSWALL, 1985; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Por esse motivo, 

esse grupo torna-se um potencial indicador de distúrbios no ambiente, uma vez que as 

bactérias nitrificantes possuem pouca redundância com outros grupos fisiológicos e são 

dependentes da matéria orgânica (PROSSER, 2005; STENBERG, 1999). 

Os dados apresentados aqui mostram que os NMPs de NITRI e NITRA foram 

positivamente relacionados às áreas FN e ND (PETAR) e PF (PECJ) que apresentaram 

um pH mais elevado (Figuras 2.7A, 2.7B, 2.8A e 2.8B, Apêndices E e F ), e também que 

houve correlação positiva entre as variáveis microbiológicas NITRI e NITRA. As bactérias 

nitritadoras, capazes de transformar amônia em nitrito, são em sua maior parte dos 

gêneros Nitrospira e Nitrosomonas (HEAD et al., 1993, PROSSER, 2005), enquanto que 

as bactérias nitratadoras, que transformam o nitrito a nitrato, pertencem em sua maioria ao 

gênero Nitrobacter (TESKE et al., 1994, PROSSER, 2005). Por meio do NMP foi visto que 

em solos ácidos sob vegetação nativa os números de bactérias nitrificantes são menores 

do que quando comparados aos de solos neutros ou alcalinos em ambientes agrícolas (DE 

BOER et al., 1992; STAMS et al.,1990; CARNOL; INESON, 1999; HASTINGS et al., 2000). 

Essa diferença deve ser ocasionada pelo pH e não pelo manejo, ou seja, ambientes 

naturais com pH elevado possuem a quantidade de nitrificantes na mesma proporção de 

solo agrícola com pH elevado (STIENSTRA et al. 1994, PROSSER, 2005). Desse modo, 
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essa trabalho também mostra que os NMPs de NITRI e NITRA foram mais influenciados 

pela diferença de pH entre as áreas do que pelos tipos de impactos sofridos pelas áreas 

avaliadas.  

Outro grupo funcional ligado à transformação do N no solo, os desnitrificantes 

(DESN), foram positivamente relacionados à CBM, às variáveis ambientais NT e COT e às 

áreas PL (PETAR) e PF (PECJ) (Figuras 2.7A, 2.7B, 2.8A e 2.8B). As bactérias 

desnitrificantes compõem acerca de 0.1 a 5 % do total de bactérias do solo, são anaeróbias 

facultativas e capazes de reduzir formas oxidadas de N a formas gasosas (N2 e N2O) 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Algumas condições do solo, tais como, elevados teores de 

substratos orgânicos e a anaerobiose, podem aumentar as populações e a atividade dos 

desnitrificantes (PAGE-DUMROESE et al., 2010).  

Assim, estudos realizados em áreas de pastagem com diferentes graus de impacto 

no solo provocado pela presença de gado mostraram que, nas áreas impactadas, o CBM, 

NT e COT foram maiores em relação à área controle e, além disso, foi constatado o 

aumento na abundância e na atividade dos desnitrificadores (CHROŇΆKOVΆ et al., 

2009). Segundo os autores as mudanças ocorridas na estrutura e no funcionamento 

microbiano do solo foram em decorrência dos distúrbios causados pelo pisoteio dos 

animais, que provocou a compactação e danos à cobertura vegetal do solo, e pelo depósito 

de excrementos, que aumentou a concentração de substratos orgânicos no solo 

(CHROŇΆKOVΆ et al., 2009). Desse modo, tendo em vista que nas áreas PL (PETAR) e 

PF (PECJ) há o pastoreio e uma predominante presença de gramíneas, sugere-se que o 

pisoteio dos animais possa ter compactado o solo e, consequentemente, ter aumentado a 

quantidade de microssítios anaeróbios; também a liberação dos exsudatos pelas raízes de 

gramíneas, com o aumento de substratos de fácil decomposição, assim como a presença 

de excrementos que foram detectados visualmente, podem ser possíveis causas para a 

relação positiva entre DESN, COT, NT e CBM nessas áreas. 

É importante salientar que a contagem microbiana é dependente do cultivo dos 

micro-organismos. Dessa forma, o valor de NMP obtido por métodos culturais é sempre 

subestimado quando comparado com métodos moleculares. No entanto, tendências entre 

os micro-organismos cultiváveis podem ser observadas, o que pode fornecer informações 

úteis sobre os efeitos de distúrbios do solo nessas populações microbianas e ser de 



 52 

utilidade na comparação de diferentes usos do solo (DEGRANGE; BARDIN 1995, 

PHILLIPS et al. 2000). 

As enzimas desidrogenase, fosfatase ácida e β-glicosidase se relacionaram tanto 

com as áreas impactadas como com as não impactadas, exceto a arilsulfatase, que se 

relacionou somente com as áreas impactadas no PETAR (PL) e PECJ (PF e ND) (Figuras 

2.7A, 2.7B, 2.8A e 2.8B). A arilsulfatase tem a função de mineralizar o S-orgânico no solo 

e pode ter sua atividade influenciada pela variação na profundidade, teor de carbono, 

nitrogênio e pela capacidade de troca catiônica do solo (TABATABAI; BREMNER,1970; 

COOPER,1972; SPEIR, 1977). A arilsulfatase foi positivamente relacionada à CTC. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Appiah e Ahenkorah (1989) sendo que 

a atividade da arilsulfatase foi correlacionada positivamente à CTC do solo. Os colóides 

com altas concentrações de cátions podem favorecer maiores quantidades de 

nutrientes aos micro-organismos e consequentemente estimular a atividade da 

arilsulfatase. Alguns autores também encontraram relações positivas entre a atividade 

da arilsulfatase e COT e NT (TABATABAI; BREMNER,1970; COOPER,1972; SPEIR, 

1977). Por outro lado, outros autores não encontraram qualquer relação dessa enzima 

com os atributos físico-químicos do solo (TABATABAI; BREMER, 1970; PERUCCI; 

SCARPONI, 1983).  

Como foi visto por Floch et al. (2009), as propriedades químicas e físicas do solo 

foram as principais variáveis que influenciaram a atividade da arilsulfatase. Segundo 

esse autor, a atividade dessa enzima foi pouco influenciada pelo manejo, e esta não se 

mostrou interessante como potencial indicador de qualidade do solo. No entanto, na 

tese em discussão, uma vez que a atividade da arilsulfatase se relacionou às áreas 

impactadas nos períodos avaliados, apesar de no PECJ ter se relacionado a áreas 

diferentes nos períodos seco e chuvoso, esta pode ser sugerida como um potencial 

indicador de qualidade do solo em florestas de araucária.  

 

2.3 Conclusão  
 

As variáveis microbiológicas apresentam-se como potenciais indicadores de 

qualidade do solo, uma vez que se mostraram sensíveis a interferência antrópica ocorrida 
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nas áreas com floresta de araucária. Os bioindicadores para tal interferência foram o 

quociente microbiano, o carbono da biomassa, a atividade da arilsulfatase e o número mais 

provável de desnitrificantes, que se mostraram correlacionados positivamente às áreas de 

PL no PETAR e PF no PECJ, exceto a arilsulfatase, a qual se relacionou a outra área 

impactada, a ND, no período chuvoso. Entretanto, nenhuma das variáveis microbiológicas 

avaliadas foi capaz de se relacionar, durante os períodos de seca e chuva, às áreas ND 

nos dois parques e ao PL no PECJ, então, abre-se a oportunidade de se fazer novos 

avaliações utilizando outras variáveis microbiológicas que possam melhor responder as 

modificações ocorridas em especial nessas áreas. O nitrogênio total esteve relacionado 

positivamente ao carbono da biomassa microbiana e aos desnitrificantes, durante os 

períodos seco e chuvoso nos parques avaliados, por isso sugere-se como potencial 

indicador de qualidade químico do solo. A análise multivariada foi uma ferramenta útil para 

o entendimento da relação entre as variáveis ambientais e microbiológicas, mostrando as 

diferenças existentes entre as áreas com floresta de araucária natural e impactada durante 

o período seco e chuvoso e, além disso, a decomposição da variabilidade mostrou que os 

atributos microbiológicos sofrem maior influência das propriedades físico-químicas do solo 

do que pelas áreas e épocas de coleta. 
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3 PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS MICROBIANO E BIOLOG COMO BIOINDICADORES 
DO SOLO EM FLORESTAS DE ARAUCÁRIA 
 
Resumo 
 

A Floresta de Araucária foi intensamente explorada entre as décadas de 1930 e 
1970, levando a Araucaria angustifolia à categoria de extinção. Assim, torna-se necessário 
e imprescindível o estudo da qualidade do solo nesse ecossistema, a fim de se obter 
parâmetros físicos, químicos e principalmente microbiológicos, para juntamente com outras 
áreas da ciência, tentar reverter esse quadro de degradação. A hipótese é que o EL-PLFA 
e o Biolog serão sensíveis para identificar condições de estresse em diferentes áreas com 
florestas de Araucária. O objetivo foi identificar quais seriam os indicadores microbiológicos 
que melhor responderiam às alterações ocorridas em ecossistemas com araucária, por 
meio dos métodos de diversidade estrutural (EL-PLFA) e funcional (Biolog). Foram 
escolhidas três áreas dentro do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR): FN – 
floresta nativa de araucária, ND – floresta de araucária com distúrbio antropogênico e PL – 
plantio de araucária; e quatro áreas foram selecionadas no Parque Estadual de Campos do 
Jordão: FN – floresta nativa de araucária, ND – floresta de araucária com distúrbio 
antropogênico, PL – plantio de araucária e PF – plantio de araucária com ocorrência de 
fogo acidental. A coleta ocorreu em duas épocas distintas, período de seca e chuva. 
Realizaram-se as análises EL-PLFA, Biolog e atributos físico-químicos do solo. Foram 
identificados perfis de ácidos graxos semelhantes aos aqui obtidos, no PETAR e no PECJ, 
e em um trabalho anterior no PECJ, o que pode ser indicação de um padrão de EL-PLFA 
próprio do ecossistema de araucária. Tanto o EL-PLFA como o Biolog apresentaram 
tendências semelhantes na separação entre as áreas, no entanto, o EL-PLFA foi mais 
discriminatório. A variabilidade dos dados de EL-PLFA e Biolog foram muito bem 
explicados pelas variáveis ambientais nos períodos de seca e chuva. Os ácidos graxos 
10Me18:0 (actinobactéria), a relação ácido graxo insaturado/saturado (sat/insat), o 
consumo dos substratos β-metil-D-glicosídeo e o ácido 2-hidroxibenzóico foram também 
relacionados às áreas PL (PETAR) e PF (PECJ) nos períodos avaliados. Já os ácidos 
graxos 18:1ω9c (fungo) e 16:1ω7c (bactéria Gram-), e o consumo dos substratos glicose-
1-fosfato, α-D-lactose e ácido γ-hidroxibutírico igualmente estiveram relacionados ás 
áreas impactadas dos dois parques durante os períodos de seca e chuva. Portanto, 
esses atributos microbiológicos são potenciais bioindicadores de qualidade do solo em 
Florestas de Araucária, e por isso são merecedores de atenção para futuros programas 
de monitoramento de qualidade do solo nesse ecossistema. 
 
Palavras-chave: Qualidade do solo; Análise de redundância; Diversidade estrutural; 

Diversidade funcional 
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Abstract 
 
The Araucaria forest was severely exploited in the 1930s and 1970s, and, 

consequently, the species A. angustifolia is being considered as critically endangered of 
extinction. Thus, it is necessary and indispensable to study the soil quality in this 
ecosystem, in order to obtain physical-chemical proprieties and mainly microbiological 
attributes, to contribute in the recuperation of degraded areas together with other 
research lines. The hypothesis is that the EL-PLFA and Biolog will be sensitive to 
identify stress conditions in different areas with Araucaria forests. The aim was to 
identify which microbiological indicators are the most responsive to alterations in the 
Araucaria ecosystems, the methods of structural diversity (EL-PLFA) or of functional 
diversity (Biolog). Three areas were surveyed in PETAR: FN – Native Araucaria forest, 
ND – Native Araucaria forest with anthropogenic disturbance, and PL – Reforested 
Araucaria; and four areas in PECJ: FN – Native Araucaria forest, ND – Native Araucaria 
forest with anthropogenic disturbance; PL – Reforested Araucaria, and PF – Araucaria 
plantation submitted to intense accidental fire. The data were collected in two different 
seasons (dry and wet). EL-PLFA, Biolog and physical-chemical soil attributes were 
analyzed. We identified fatty acid profiles similar in PETAR, PECJ and on earlier work in 
PECJ, which could indicate a pattern of EL-PLFA common in ecosystem Araucaria. The 
EL-PLFA and Biolog showed similar tendency in the separation between the areas, 
however, the EL-PLFA was the most discriminatory. The variability of the EL-PLFA and 
Biolog data were well explained by environmental variables in dry and wet periods The 
fatty acid 10Me18:0 (actinobacteria), the saturated/unsaturated fatty acid ratio 
(sat/insat), the substrate utilization β-methyl-D-glucoside and 2-hydroxybenzoic acid 
were also related to the PL (PETAR) and PF (PECJ) areas, in both periods. The 
18:1ω9c fatty acid (fungi) and 16:1ω7c (Gram-), the glucose-1-phosphate, α-D-lactose 
and γ-hydroxybutyric acid were C-source for microbial communities of the impacted areas 
in two parks during the dry and wet periods. Therefore, it are potential bioindicators of soil 
quality in Araucaria forests, for that reason, deserve attention for future monitoring programs 
of soil quality in this ecosystem. 
 
Keywords: Soil quality; Redundancy analysis; Structural diversity; functional diversity 
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3.1 Introdução  

 

A Floresta Atlântica é um dos 25 “hotspots” de biodiversidade no mundo, com 

uma área que compreende por volta de 12 % da floresta original, nela encontrando-se 

aproximadamente 2,7 % das plantas e 2,1 % dos vertebrados endêmicos do mundo 

(MITTERMEIER et al., 1998; MYERS, 2000; RODRIGUES et al., 2009). Dentro da 

Floresta Atlântica está inclusa a formação chamada Floresta Ombrófila Mista também 

conhecida como Floresta de Araucária (SHIMIZU; OLIVEIRA, 1981; BRDE, 2005). A 

Floresta de Araucária, até a década de 70, foi intensamente desmatada, sendo a 

espécie Araucaria angustifolia, o principal produto florestal de exportação (SHIMIZU; 

OLIVEIRA, 1981; BRDE, 2005). Dessa forma, dos quase 185.000 km2 originais 

restaram aproximadamente 3 %, sendo compostos por pequenos e, em muitas vezes, 

isolados fragmentos (MACHADO; SIQUEIRA, 1980; BRDE, 2005; RODRIGUES et al., 

2009). Como medida de proteção ambiental a Araucaria angustifolia foi considerada 

como ameaçada de extinção pelo IBAMA (IBAMA 1993). 

A interferência antrópica, com a eliminação ou substituição da vegetação nativa 

por outras culturas, tem levado grande parte dos solos mundiais à degradação (BAI et 

al., 2008). No Brasil, por exemplo, durante o período de 1981 a 2003, aproximadamente 

22 % do solo foram degradados, considerando em nível global isso representa quase 5 

% do solo degradado (BAI et al., 2008). Em vista disso e considerando o solo como 

base para sustentar a produção biológica, manter a qualidade ambiental e promover a 

saúde animal e vegetal em ecossistemas terrestres, tornou-se de grande relevância 

buscar seu uso sustentável, garantindo seu bom funcionamento no presente e futuro 

(DORAN, PARKIN, 1994). 

Assim, a avaliação da qualidade do solo é necessária e, para isso, é primordial a 

utilização de indicadores que apontem de forma rápida e precisa as interferências 

antrópicas ocorridas no ambiente (BURGER, 1996). Desse modo, o desafio consiste em 

conseguir indicadores de qualidade do solo que sejam medidos de maneira simples e 

confiável, uma vez que a complexidade das interações existentes no solo, envolvendo 

os fatores químicos, físicos e biológicos, dificulta acessar e identificar os atributos que 

melhor respondam as intervenções antrópicas (TOTÓLA; CHAER, 2002; VEZZANI; 
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MIELNICZUK, 2009; PAGE-DUMROESE, 2010; MENDES et al., 2009). Entretanto, tem 

havido um crescente interesse em se estudar os micro-organismos do solo, porque a 

microbiota, sendo a parte viva e mais ativa da matéria orgânica, é extremamente 

importante nos processos de decomposição dos resíduos orgânicos, formação da 

matéria orgânica e estrutura do solo, ciclagem de nutrientes, fixação biológica do 

nitrogênio, associações mutualistas com as plantas, decomposição de minerais, 

atuando também em processos de biorremediação de pesticidas e metais pesados 

(POWLSON; JENKINSON, 1981; ARIAS et al., 2005; MELLONI, 2007). Por esse motivo 

os indicadores microbiológicos juntamente com os químicos e físicos devem ser 

utilizados para se avaliar a qualidade do solo (GARCÍA et al., 1994; HALVORSON et al., 

1996; BASTIDA et al., 2008).  

Como é relativamente recente o interesse pela qualidade do solo, ainda são 

incipientes as informações sobre esse assunto. Ainda assim, os trabalhos buscam 

indicadores microbiológicos que sejam capazes de avaliar a sustentabilidade dos 

sistemas de produção agrícolas e em alguns casos os florestais (CHAER; TÓTOLA, 

2007; MENDES et al., 2009), contaminação do solo por xenobióticos e metais pesados 

(AVIDANO, et al., 2005; CHEN et al., 2006), e poucos são os estudos que abordam o 

tema “qualidade do solo” por meio da diversidade estrutural e funcional (MELLONI, 

2007).  

O perfil de ácidos graxos ligados a ésteres de fosfolipídios (EL-PLFA) e o perfil 

de consumo de fontes de carbono pelos micro-organismos (Biolog) são métodos que 

podem ser utilizados para avaliar a diversidade estrutural e funcional (ZELLES, 1999; 

GARLAND, 1997). O EL-PLFA é um método rápido e de baixo custo que pode ser 

utilizado como biomarcador para grupos microbianos específicos, sendo útil para 

descrever a diversidade e estrutura da comunidade microbiana, fornecendo 

informações sobre a modificação sofrida pela comunidade microbiana em decorrência 

da alteração do ambiente (BOSSIO et al., 1998; HAMMAN et. al., 2007; GARTZIA-

BENGOETXEA et al., 2009; ZHONG et al., 2010). Contudo, o EL-PLFA não responde 

em termos de funcionalidade, assim o Biolog é capaz de analisar o potencial metabólico 

da porção cultivável da comunidade microbiana, ou seja, é capaz de detectar mudanças 

na habilidade da comunidade microbiana em degradar diferentes fontes de substratos 
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de carbono. O Biolog é um método rápido e de fácil manuseio, tem se mostrado muito 

sensível aos impactos provenientes das práticas de manejo, aplicação de lodo de 

esgoto no solo e excrementos de animais (BENDING et al., 2000; BURGESS et al., 

2001; ZHONG et al., 2010). 

Desse modo, em vista da atual condição de extinção da Araucaria angustifolia e 

da possível perda da biodiversidade desse ecossistema (METZGER et al., 2009), é de 

extrema importância conhecer os serviços ambientais prestados pelos micro-

organismos, uma vez que a comunidade microbiana é essencial na decomposição e 

mineralização dos resíduos vegetais e animais no solo,  por isso indicadores sensíveis 

às modificações do ambiente podem ser identificados. Portanto, o objetivo foi avaliar a 

comunidade microbiana por meio da diversidade funcional (Biolog) e pelo perfil de 

ácidos graxos (EL-PLFA), e identificar os bioindicadores de qualidade do solo em 

ecossistemas de araucária com interferência antrópica.  

 

3.2 Desenvolvimento  
 
3.2.1 Material e métodos 

 

Descrição das áreas de estudo  

 

A descrição das áreas estudadas, o esquema de coleta e avaliação dos atributos 

físicos e químicos do solo foram apresentados no item 2.2.1 desse documento. 
As amostras foram homogeneizadas, passadas por uma peneira de malha 2 

mm, e posteriormente, foram feitas amostras compostas a partir de três amostras 

simples. Dessa forma, as 15 amostras provenientes de cada área foram reduzidas a 

cinco amostras por área. As amostras foram armazenadas a -80 ºC para o EL-PLFA, e 

para o Biolog a 7 ºC ± 3 ºC até a realização dos ensaios. 
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Extração e quantificação dos perfis fosfolipídicos (EL-PLFA) 

 

A estrutura da comunidade microbiana do solo foi caracterizada pela extração e 

análise dos ácidos graxos ligados a ésteres de fosfolipídios (EL-PLFAs). Os lipídios 

foram extraídos a partir de 3 g de solo (estocado a -80 ºC) com uma solução de 

clorofórmio/metanol/tampão fosfato (pH ≈ 7.4) (1:2:0.8 v/v/v) (WHITE, et al., 1979). Os 

fosfolipídios retidos na fase clorofórmio foram fracionados em uma coluna polar de sílica 

por meio de uma diluição sequencial com clorofórmio, acetona e metanol (PETERSEN 

et al., 1997). Então, os fosfolipídios foram submetidos a uma metólise em meio alcalino 

utilizando uma solução de metanol:tolueno (1:1 v/v) e KOH (0,2 M) a fim de separar os 

ácidos graxos. Os ácidos graxos foram particionados numa fase orgânica pela adição 

de hexano, o qual foi removido a partir da fase aquosa depois da centrifugação a 1500 

rpm por 10 min.. O ácido graxo 19:0 foi utilizado como padrão interno, 10 µg de 19:0 foi 

colocado em cada amostra, depois o hexano foi evaporado com nitrogênio. Os ácidos 

graxos foram ressuspendidos em hexano e as amostras foram analisadas por 

cromatografia gasosa (CG) (GC-C/TC DELTA PLUSXP THERMO SCIENTIFIC) no 

Department of Agronomy and Range Science – University of California - Davis. A coluna 

utilizada no CG foi CP-8822 (30 m x 0,25 mm i.d. x 0,25 µm film; VARIAN INC.). O 

detector de ionização de chama (FID) foi aquecido a uma temperatura de 250 ºC 

usando o hidrogênio como gás carreador a um fluxo de 0.4 mL.min-1. Para limpar a 

coluna do GC, entre as corridas das amostras, programou-se a temperatura do forno a 

60 ºC por 10 min., seguida por uma rampa de aquecimento de 10 ºC até 150 ºC, com 2 

min. de retenção, seguida por uma rampa de aquecimento final de 10 ºC até 280 ºC, 

com 5 min. de retenção. Cada amostra foi aplicada em duplicata no GC. A identificação 

individual dos EL-PLFAs foi baseada no tempo de retenção versus o padrão interno 

(19:0) e confirmado com os padrões de referência do laboratório da UC-Davis. O pico 

de cada EL-PLFA foi convertido em ηmolC-PLFA.g-1 solo (biomassa microbiana -C-

PLFA), utilizando a seguinte equação: 

 
nmol EL-PLFA.g-1 solo =      EL-PLFA pico área x         19:0 massa (ng) x        1           Eq.(3.1)

19:0 pico área            EL-PLFA PM (ng.nmol-1)                     solo seco (g)
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Os biomarcadores de grupos funcionais específicos foram identificados da 

seguinte forma: bactérias Gram-positivas (a15:0, i15:0, i16:0, a17:0, i17:0, 15:0 3OH e 

i17:1 ) (ZAK et al., 1996; BOSSIO; SCOW,1998), bactérias Gram-negativas (16:1ω7c, 

cy17:0, cy19:0 e 16:1 2OH) (PAUL; CLARK, 1996; ZAK et al., 1996, STROMBERGER 

et al., 2007), actinobactérias (10Me18:0) (KROPPENSTEDT, 1985), fungos (18:2ω6c e 

18:1ω9c) (VESTAL; WHITE, 1989; PAUL; CLARK, 1996; ZAK et al., 1996; BOSSIO; 

SCOW, 1998; STEENWERTHA et al., 2002 ) e fungo micorrízico arbuscular (16:1 ω5c) 

(OLSSON et al., 1995). Algumas relações foram utilizadas como indicadoras de stress, 

são elas: relação fungo/bactéria (fung/bac) (18:2ω6c / i15:0 + a15:0 + i16:0 + i17:1 + 

i17:0 + a17:0 + cy17:0 + cy19:0), monoinsaturado total/saturado total (mono/sat) 

(16:1ω7c +18:1ω9c + 16:1ω5c + 18:1ω5c / 16:0 + 18:0), saturado/insaturado (sat/insat) 

(16:0 + 18:0 / 16:1ω7c + 16:1ω5c +18:1ω9c + 18:1ω5c + 18:2ω6c) e bactéria Gram-

negativa/bactéria Gram-positiva (G-/G+) (16:1ω7c + cy17:0 + cy19:0 + 16:1 2OH / i15:0 

+ a15:0 + i16:0 + i17:1 + 15:0 3OH + i17:0 + a17:0) (BOSSIO; SCOW, 1998). Para 

compor a relação fung/bac foi escolhido somente o 18:2ω6c, principalmente por ser 

conhecida correlação desse ácido graxo com a quantidade de ergosterol 

(FROSTEGÅRD; BÅÅTH, 1996), composto típico dos fungos. 

 

Capacidade de consumo de substratos de carbono (Biolog) 

 
O perfil de consumo de fontes de carbono pelos micro-organismos foi avaliado 

mediante o uso do kit Ecoplate® da empresa BIOLOG (Biolog, Hayward, CA, USA). 

Cada placa contém 31 fontes de carbono e um controle sem fonte de carbono, em 

triplicata, totalizando 96 poços por placa e um poço controle sem fonte de carbono. 

Antes de se proceder à inoculação nas placas de Biolog, a concentração do inóculo foi 

estimada pela determinação do Número Mais Provável (NMP) de bactérias totais, em 

meio ágar-nutriente, incubado por 48 horas, a 25° C (JHANEL et al., 1999 ).  

Uma alíquota de 120 µL de suspensão do solo diluída correspondente a uma 

concentração em torno de 103 células.mL-1 foi inoculada em cada um dos 96 poços, 

com o auxílio de uma pipeta multicanal. Logo após a inoculação, foi realizada em cada 

placa a leitura da absorbância (tempo zero) a 590 nm, sendo posteriormente incubadas 
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a 28 °C e lidas novamente com 150 h. Foi usado um leitor de placas automático (Model 

550, Biorad Laboratories, Hercules, CA, USA).  

As fontes de carbono presentes nas placas Ecoplate® são agrupadas em função 

do grupo químico, como: Miscelânea (ácido pirúvico metil éster (M1), glicose-1-fosfato 

(M2), D,L-α-glicerol fosfato (M3)); Polímero (tween 40 (PO1), tween 80 (PO2), α-

ciclodextrina (PO3), glicogênio (PO4)); Carboidratos (D-celobiose (C1), α-D-lactose 

(C2), β-metil-D-glicosídeo (C3), D-xilose (C4), I-eritritol (C5), D-manitol (C6), N-acetil-D-

glicosamina (C7)); Ácido carboxílico (ácido D-glicosamínico (AC1), ácido D-

galacturônico γ-lactona (AC2), ácido D-galacturônico (AC3), ácido 2-hidroxibenzóico 

(AC4), ácido 4-hidroxibenzóico (AC5), ácido γ-hidroxibutírico (AC6), ácido itacônico 

(AC7), ácido α-cetobutírico (AC8), ácido D-málico (AC9)); Aminoácido (L-arginina (AA1), 

L-asparagina (AA2), L-fenilalanina (AA3), L-serina (AA4), L-treonina (AA5), ácido glicil-

L-glutâmico (AA6)) e Amina/Amida (feniletilamina (AM1) e putrescina (AM2)).  

 
Análise estatística dos dados 

 
Para avaliar a resposta do EL-PLFA e do Biolog em relação às propriedades 

químicas e físicas do solo, a análise de redundância (RDA) foi realizada por meio do 

programa Canoco versão 4.5 (TER BRAAK; SMILAUER, 2002). A RDA é uma análise 

de ordenação direta, nos quais a ordenação dos eixos é condicionada a combinações 

lineares das variáveis ambientais.  

Antes de ser feita a RDA, a relação entre as variáveis microbiológicos e 

ambientais foram submetidos à Análise de Correspondência Retificada ou “Detrended 

Correspondence Analysis (DCA)”. A DCA mostrou que o comprimento do gradiente foi < 

3 indicando que cada espécie assume uma resposta linear em relação ao gradiente 

(TER BRAAK; SMILAUER, 2002). Alguns atributos químicos e físicos do solo, que são 

variáveis explicativas, foram retirados da RDA por meio da ferramenta “forward 

selection” por apresentarem colinearidade. O teste de permutação de Monte Carlo foi 

feito para verificar a significância da variabilidade dos dados explicados (p < 0,05) (TER 

BRAAK, 2002) onde foram realizadas 999 permutações. A partir disso, a significância 
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das correlações sugeridas pela RDA foi também verificada por meio da correlação de 

Spearman (p < 0,05) (ZAR, 1996). 

Os dados de PLFAs (ηmolC-PLFA.g-1) foram analisados pela RDA depois de 

normalizados para mol % relativo e transformados para arco seno da raiz quadrada, 

usando o programa estatístico PC-ORD (MJM SOFTWARE, GLENEDEN BEACH, OR, 

1999).  

Os valores obtidos após a leitura da absorbância das placas de Biolog 

Ecoplates® (Biolog Inc., CA, USA) no tempo de 150h de crescimento foram corrigidos 

para a absorbância medida no tempo zero, e, em seguida, corrigidos também para a 

leitura dos poços controle (ausência de fontes de carbono). Posteriormente à correção 

dos dados, a Média do Desenvolvimento de Cor por Cavidade (MDCC) foi calculada, 

como se segue: (L-B)/[Σ(L-B)/31], sendo L- a leitura das fontes no tempo 150 h, B – 

leitura do branco (poços controle sem fontes de carbono) (GARLAND; MILLS, 1991). O 

cálculo da MDCC é feito para cada fonte de carbono em cada placa e utilizado para a 

análise de RDA. 

As variáveis químicas e físicas do solo foram submetidas à análise de variância 

(ANOVA two-way) utilizando-se o programa estatístico SISVAR versão 5.0 (FERREIRA, 

2007), seguido pelo teste de Tukey (p < 0,05) para comparar as médias entre as áreas 

e épocas avaliadas. 

 
3.2.2 Resultados 

 

O perfil de EL-PLFAs e as variáveis ambientais, no PETAR, foram submetidos à 

análise de redundância (RDA). O teste de Monte Carlo revelou uma significante relação 

entre EL-PLFAs e variáveis ambientais (p < 0,05) (Figuras 3.1A e 3.1B). No período seco 

as variáveis ambientais explicaram 75 % da variabilidade dos dados de EL-PLFAs. O 

primeiro eixo explicou 56,2 % e o segundo eixo 30 % da variabilidade dos dados (Figura 

3.1A). Observou-se neste período uma alta correlação entre EL-PLFAs e as variáveis 

ambientais de 0,978. No período chuvoso, as variáveis ambientais explicaram 80,1 % da 

variabilidade dos dados de EL-PLFAs. O primeiro eixo explicou 71,8 % e o segundo 18,7 % 

da variabilidade dos dados PLFAs (Figura 3.1B) e constatou-se também uma alta 
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correlação entre EL-PLFAs e as variáveis ambientais de 0,959. A alta correlação entre EL-

PLFAs e as variáveis ambientais indica que importantes variáveis ambientais foram 

medidas no PETAR nos períodos avaliados. Observa-se que as áreas FN, ND e PL se 

separaram formando agrupamentos distintos nos períodos seco e chuvoso. No entanto, 

percebe-se que as amostras de FN se agrupam mais próximas das de ND quando se 

comparam com PL no período seco. Assim, nota-se que as amostras de PL se agrupam 

mais distante das duas outras áreas (Figuras 3.1A e 3.1B). 

A RDA é capaz de mostrar correlação positiva quando as setas apontam na mesma 

direção e correlação negativa quando as setas apontam em direção oposta. A ordenação 

dos EL-PLFAs indicou, tanto no período seco como no chuvoso, uma correlação positiva 

entre a FN e os EL-PLFAs biomarcadores para bactéria Gram-positiva (i15:0, a15:0, 

i17:1, i17:0, a17:0 e i16:0), para bactéria Gram-negativa (16:1 2OH) e a variável 

ambiental correlacionada foi o pH (Figuras 3.1A e 3.1B). Correlações significantes foram 

encontradas entre o pH e os EL-PLFAs i15:0 (rs= 0,510, p < 0,01), a17:0 (rs= 0,696, p < 

0,0001), 16:1 2OH (rs= 0,726, p < 0,0001) e a15:0 (rs= 0,852, p < 0,0001). O a15:0 (rs= 

0,494, p < 0,01) e o a17:0 (rs= 0,374, p < 0,05) foram positivamente relacionados ao P. 

Foram positivamente correlacionados ao teor de areia os EL-PLFAs a15:0 (rs= 0,735, p 

< 0,0001), a17:0 (rs= 0,629, p < 0,001) e 16:1 2OH (rs= 0,506, p < 0,01) e foram 

negativamente relacionados ao teor de argila o a15:0 (rs= - 0,7574, p < 0,0001), a17:0 

(rs= - 0,6104, p < 0,001) e 16:1 2OH (rs= - 0,4653, p < 0,01). O teor de silte não 

apresentou correlações significativas para esses ácidos graxos. Entretanto, o teor de 

silte apresentou correlação positiva com ácido graxo 15:0 3OH (rs= 0,4522, p < 0,01) e 

negativa para cy19:0 (rs= - 0,4122, p < 0,01) e relação G-/G+ (rs= - 0,5460, p < 0,01). 

A área ND foi positivamente correlacionada aos EL-PLFAs biomarcadores para 

bactérias Gram-negativas (cy17:0 e 16:1ω7c), à relação mono/sat e à variável 

ambiental P (Figuras 3.1A e 3.1B). O ácido graxo 16:1ω7c também apresentou 

correlação positiva, somente no período seco, com a área PL (Figura 3.1A). Foram 

significantes as correlações entre P e os EL-PLFAs cy17:0 (rs= 0,437, p < 0,05) e 

16:1ω7c (rs= 0,411, p < 0,05). O ácido graxo cy17:0 foi correlacionado ao teor de areia 

(rs= 0,463, p < 0,01) e argila (rs= - 0,465, p < 0,01). 
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O PL apresentou correlação positiva com as variáveis ambientais COT e teor de 

argila e com os ácidos graxos biomarcadores para actinobactérias (10Me18:0), fungo 

(18:1ω9c), bactérias Gram-negativas (cy19:0), fungo micorrízico arbuscular (16:1ω5c) e 

as relações indicadoras de estresse G-/G+, sat/insat e mono/sat (Figuras 3.1A e 3.1B). O 

ácido graxo 16:1ω5c e a relação mono/sat também se relacionaram à ND (Figuras 3.1A 

e 3.1B). A correlação de Spearman mostrou relações entre o teor de argila e os ácidos 

graxos 10Me18:0 (rs= 0,663, p < 0,0001), 18:1ω9c (rs= 0,663, p < 0,0001), cy19:0 (rs= 

0,626, p < 0,001), 16:1ω5c (rs= 0,427, p < 0,05), relação fung/bac (rs= 0,458, p < 0,05) e 

as relações indicadoras de estresse sat/insat (rs= 0,687, p < 0,001) e G-/G+ (rs= 0,426, p 

< 0,05). 

O S apresentou relações com os ácidos graxos 18:1ω9c (rs= 0,663, p < 0,0001), 

10Me18:0 (rs= 0,650, p < 0,001), cy19:0 (rs= 0,479, p < 0,01), 16:1ω5c (rs= 0,396, p < 

0,05) e as relações G-/G+ (rs= 0,511, p < 0,01), sat/insat (rs= 0,386, p < 0,05) e fung/bact 

(rs= 0,533, p < 0,01). O COT se relacionou ao 18:1ω9c (rs= 0,397, p < 0,05) e à relação 

G-/G+ (rs= 0,506, p < 0,01). O ácido graxo cy19:0 foi negativamente relacionado ao pH 

(rs= -0,574, p < 0,001) assim como a relação fung/bac (rs= - 0,584, p < 0,001). 
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Figura 3.1 - Análise de redundância (triplot) (RDA) dos perfis de ácidos graxos ligados a ésteres de 

fosfolipídios (EL-PLFAs) no PETAR (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira), variáveis 
ambientais (atributos químicos e físicos do solo), diferentes áreas e dois períodos; A) 
período seco (símbolos cheios) e B) período chuvoso (símbolos vazios); nas áreas: floresta 
nativa de araucária (FN), floresta de araucária com distúrbio antropogênico (ND) e plantio de 
araucária (PL) e variáveis ambientais: pH, fósforo (P), carbono orgânico total (COT), enxofre 
(S), teor de argila (Argila) e areia (Areia). Os símbolos maiores são os centróides para cada 
área 
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Os dados do perfil de EL-PLFAs no PECJ foram submetidos à análise de 

redundância (RDA) e ao teste de Monte Carlo que se mostrou estatisticamente 

significativo (p < 0,05) nas duas épocas avaliadas (Figuras 3.2A e 3.2B). As variáveis 

ambientais, no período seco, explicaram 63,4 % da variabilidade dos EL-PLFAs. O primeiro 

eixo explicou 74,5 % e o segundo eixo 20,4 % da variabilidade (Figura 3.2A), e encontrou-

se uma alta correlação entre EL-PLFAs e as variáveis ambientais de 0,833. No período 

chuvoso as variáveis ambientais explicaram 67,4 % da variabilidade dos dados de EL-

PLFAs. Foram explicados, no primeiro eixo, 77,6 % da variabilidade e, no segundo eixo, 

17,6 % (Figura 3.2B). Também apresentaram uma alta correlação entre EL-PLFAs e as 

variáveis ambientais de 0,852. Da mesma forma que no PETAR, também foi encontrada no 

PECJ uma alta correlação entre EL-PLFAs e as variáveis ambientais, indicando que 

importantes variáveis ambientais foram avaliadas. Observa-se que houve nítida separação 

entre as áreas FN, ND, PL e PF, formando agrupamentos distintos nos períodos 

analisados e podemos constatar que FN esteve inteiramente separada das áreas 

impactadas. No período seco as amostras das áreas PL e ND se agruparam mais 

próximas entre si, enquanto que no período chuvoso as amostras das áreas PL e PF se 

agruparam mais próximas. Assim, sugere-se que o PL possui características 

microbiológicas e ambientais que são muito próximas às encontradas nas áreas ND no 

período seco e a PF no período chuvoso.  

Observando-se as áreas durante os períodos seco e chuvoso constata-se que a FN 

se correlacionou positivamente com o biomarcador para bactérias Gram-negativas (16:1 

2OH) e a variável ambiental teor de argila (Figuras 3.2A e 3.2B).  

A área ND e PL se correlacionaram positivamente ao ácido graxo biomarcador 

para bactérias Gram-negativas (16:1ω7c) e à relação mono/sat, somente no período 

seco, sendo que no chuvoso a relação mono/sat esteve relacionado à ND e FN (Figuras 

3.2A e 3.2B). O P foi significativamente relacionado ao ácido graxo 18:1ω9c (rs= 0,497, 

p < 0,01) e negativamente ao i17:0 (rs= - 0,3923, p < 0,01) e às áreas PF no período 

seco e ND no período chuvoso. O PL esteve correlacionado positivamente ao ácido 

graxo 16:1ω7c, que também foi relacionado à área ND, e à relação C/N somente no 

período seco, sendo que no período chuvoso a relação C/N foi relacionada á área FN 

(Figuras 3.2A e 3.2B). Foram obtidas correlações significantes entre a relação C/N e 
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15:0 3OH (rs= 0,315, p < 0,05), cy17:0 (rs= 0,464, p < 0,01) e 18:2ω6c (rs= 0,329, p < 

0,05). A área PF foi positivamente correlacionado aos EL-PLFAs biomarcadores para 

bactérias Gram-positivas (i16:0 e i15:0), actinobactérias (10Me18:0), relação sat/insat e 

à variável ambiental pH (Figuras 3.2A e 3.2B). O ácido graxo i15:0 e a relação sat/insat 

também foram correlacionados à PL, somente no período chuvoso (Figura 3.2B). As 

correlações entre pH e os ácidos graxos i16:0 (rs= 0,371, p < 0,05), 10Me18:0 (rs= 

0,347, p < 0,05) e a relação sat/insat (rs= 0,480, p < 0,01) foram significativas. O cy19:0 

e a relação fung/bac não foram significantemente correlacionados ao pH (rs= -0,193, 

p=0,2316; rs= -0,285, p=0,074) 

A correlação de Spearman revelou uma correlação negativa entre a relação G-

/G+ e pH para o PETAR (rs= - 0,513, p < 0,01) e PECJ (rs= - 0,403, p < 0,01) e também 

entre a relação fung/bac e o teor de areia para PETAR (rs= - 0,441, p < 0,05) e PECJ 

(rs= - 0,336, p < 0,05). 

Verificou-se que alguns ácidos graxos se relacionaram positivamente somente 

às áreas com distúrbio nos parques nos dois períodos avaliados. Os EL-PLFAs 

16:1ω7c se correlacionou ao PL e ND do PETAR e do PECJ, exceto no período 

chuvoso do PETAR, no qual esse ácido graxo foi relacionado somente à área ND. O 

18:1 ω9c relacionou-se ao PL do PETAR nos dois períodos e ao PF no período seco e 

ND no período chuvoso do PECJ. O 10Me18:0 correlacionou-se ao PL do PETAR e PF 

do PECJ nos dois períodos. 

Algumas relações indicadoras de estresse foram também relacionadas às áreas 

impactadas. São elas: a relação sat/insat esteve correlacionada ao PL do PETAR nos 

dois períodos, à PF no período seco e à PF e PL no período chuvoso do PECJ; a 

relação mono/sat se relacionou ao PL e ND do PETAR e do PECJ, exceto no período 

chuvoso, onde essa relação esteve correlacionada às áreas ND e FN (Figuras 3.1A, 

3.1B, 3.2A e 3.2B). O único ácido graxo que se relacionou a FN nos dois parques e nos 

dois períodos avaliados foi o 16:1 2OH (Figuras 3.1A, 3.1B, 3.2A e 3.2B). 
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Figura 3.2 - Análise de redundância (triplot) (RDA) dos perfis de ácidos graxos ligados a ésteres de 

fosfolipídios (EL-PLFAs) no PECJ (Parque Estadual de Campos do Jordão), variáveis 
ambientais (atributos químicos e físicos do solo), diferentes áreas e dois períodos; A) 
período seco (símbolos cheios) e B) período chuvoso (símbolos vazios); nas áreas: floresta 
nativa de araucária (FN), floresta de araucária com distúrbio antropogênico (ND), plantio de 
araucária (PL) e plantio de araucária submetido ao fogo acidental (PF), variáveis ambientais: 
pH, fósforo (P), relação COT/NT (C/N) e teor de argila (Argila). Os símbolos maiores são os 
centróides para cada área 
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Os dados de MDCC (Média do Desenvolvimento de Cor por Cavidade) no PETAR 

foram submetidos à análise de redundância (RDA) e ao teste de Monte Carlo que se 

mostrou estatisticamente significativo (p < 0,05) nos dois períodos avaliados (Figuras 

3.3A e 3.3B). No período seco, as variáveis ambientais explicaram 60,2 % da variabilidade 

dos dados de Biolog. O primeiro eixo explicou 42,2 % e segundo eixo 18 % da variabilidade 

dos dados (Figura 3.3A) e encontrou-se uma alta correlação entre MDCC e as variáveis 

ambientais de 0,954. No período chuvoso as variáveis ambientais explicaram 71 % da 

variabilidade dos dados de Biolog. Foi explicado no primeiro eixo 59,3 % e no segundo eixo 

13,4 % da variabilidade dos dados (Figura 3.3B), e também constatou-se uma alta 

correlação entre MDCC e as variáveis ambientais de 0,933. Portanto, a alta correlação 

MDCC e as variáveis ambientais encontrada nos períodos avaliados demonstra que 

relevantes variáveis ambientais foram analisadas na RDA.  

Os agrupamentos das áreas FN, ND e PL no Biolog (Figuras 3.3A e 3.3B) foram 

muito semelhantes àqueles encontrados para os EL-PLFAs (Figuras 3.1A e 3.1B), sendo 

que no período seco as áreas FN e ND estiveram próximas, não se separando por 

completo, enquanto que no período chuvoso houve separação completa das áreas, 

confirmando os dados já apresentados na análise de ácidos graxos. 

No período seco as áreas FN e ND tenderam a se separar, mas ainda ficaram 

sobrepostas (Figura 3.3A). As áreas FN e ND foram relacionadas positivamente ao 

consumo dos ácidos carboxílicos (AC1, AC2, AC3, AC5, AC7 e AC8), dos carboidratos 

(C4, C5, C6 e C7), dos polímeros (PO1, PO2 e PO4), dos aminoácidos (AA1, AA2, AA3 

e AA4), da amina/amida (AM1), da miscelânea (M1) e as variáveis ambientais P e pH. 

No período chuvoso houve a separação entre as áreas FN e ND, formando grupos 

distintos, e constatou-se que alguns substratos correlacionados a essas áreas, no 

período seco, passaram a se correlacionar somente a uma das áreas no período 

chuvoso (Figura 3.3B). 

Dessa maneira, no período chuvoso a área FN se correlacionou positivamente 

ao pH e ao consumo dos ácidos carboxílicos (AC1, AC2, AC3 e AC5), dos carboidratos 

(C4, C6 e C7), dos polímeros (PO1 e PO2), dos aminoácidos (AA1, AA2, AA3 e AA4) e 

da miscelânea (M1), e a área ND foi positivamente relacionada ao P e ao consumo dos 

ácidos carboxílicos (AC7 e AC8), do carboidrato (C5) e do polímero (PO4) (Figura 3.3B). 
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Nos dois períodos avaliados o pH foi positivamente correlacionado ao consumo dos 

substratos PO2 (rs= 0,504, p < 0,01) e AA1 (rs= 0,486, p < 0,001), e o consumo dos 

substratos PO4 (rs= 0,471, p < 0,01) e o AC8 (rs= 0,565, p < 0,01) foram relacionados 

ao P. O consumo do PO2 e PO4 foram positivamente relacionados ao teor de areia (rs= 

0,5152, p < 0,01; rs= 0,3948, p < 0,05, respectivamente) e negativamente relacionados 

ao teor de argila (rs= - 0,4831, p < 0,01; rs= - 0,4077, p < 0,05), respectivamente. O 

consumo do M1 foi o único a relacionar-se positivo e significativamente ao teor de silte 

(rs= 0,3613, p < 0,05). 

Levando-se em consideração os períodos seco e chuvoso observamos que a área 

PL relacionou-se positivamente ao consumo dos ácidos carboxílicos (AC4, AC6 e AC9), 

dos carboidratos (C2 e C3), das miscelâneas (M2 e M3) e as variáveis ambientais teor de 

argila, COT e S (Figuras 3.3A e 3.3B). Pela correlação de Spearman o consumo dos 

substratos AC4 (rs= 0,434, p < 0,05) e AC6 (rs= 0,434, p < 0,05) foram correlacionados ao 

COT. O consumo dos substratos M3 (rs= 0,432, p < 0,05) e AC4 (rs= 0,411, p < 0,05) 

foram relacionados ao S, sendo o M3 (rs= 0,547, p < 0,01) correlacionado ao teor de 

argila. 
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Figura 3.3 - Análise de redundância (triplot) (RDA) da capacidade de utilização de substratos de carbono 

(Biolog) no PETAR (Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira), variáveis ambientais 
(atributos químicos e físicos do solo), diferentes áreas e dois períodos; A) período seco 
(símbolos cheios) e B) período chuvoso (símbolos vazios); nas áreas: floresta nativa de 
araucária (FN), floresta de araucária com distúrbio antropogênico (ND) e plantio de araucária 
(PL), variáveis ambientais: pH, fósforo (P), carbono orgânico total (COT), enxofre (S) e teor 
de argila (Argila). Os símbolos maiores são os centróides de cada área. Os grupos de 
substratos são: Miscelânea () - ácido pirúvico metil éster (M1), glicose-1-fosfato (M2), D, L-
α-glicerol fosfato (M3); Polímero ( ) - tween 40 (PO1), tween 80 (PO2), α-ciclodextrina 
(PO3), glicogênio (PO4); Carboidratos () - D-celobiose (C1), α-D-lactose (C2), β-metil-D-
glicosídeo (C3), D-xilose (C4), I-eritritol (C5), D-manitol (C6), N-acetil-D-glicosamina (C7); 
Ácido carboxílico () - ácido D-glicosamínico (AC1), ácido D-galacturônico γ-lactona (AC2), 
ácido D-galacturônico (AC3), ácido 2-hidroxibenzóico (AC4), ácido 4-hidroxibenzóico (AC5), 
ácido γ-hidroxibutírico (AC6), ácido itacônico (AC7), ácido α-cetobutírico (AC8), ácido D-
málico (AC9); Aminoácido () - L-arginina (AA1), L-asparagina (AA2), L-fenilalanina (AA3), 
L-serina (AA4), L-treonina (AA5), ácido glicil-L-glutâmico (AA6) e Amina/Amida () - 
feniletilamina (AM1) e putrescina (AM2) 
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Os dados de MDCC no PECJ também submetidos à análise de redundância (RDA) 

e ao teste de Monte Carlo se mostrou estatisticamente significativo (p < 0,05) para os 

períodos de seca e chuva (Figuras 3.4A e 3.4B). No período seco, as variáveis ambientais 

explicaram 52,1 % da variabilidade dos dados do Biolog. O primeiro eixo explicou 35,5 % e 

o segundo eixo 29 % da variabilidade (Figura 3.4A), e encontrou-se uma alta correlação 

entre MDCC e as variáveis ambientais de 0,867. No período chuvoso, as variáveis 

ambientais explicaram 59,4 % da variabilidade dos dados de MDCC, sendo explicado no 

primeiro eixo 54,6 % e no segundo eixo 13,1 % da variabilidade (Figura 3.4B). Revelou-se, 

também, uma alta correlação entre MDCC e as variáveis ambientais de 0,884.  

Observou-se no período seco que as áreas ND e PF se agruparam distintamente, 

enquanto que FN e PL tenderam a formar grupos distintos, porém observou-se a 

sobreposição entre FN e PL (Figura 3.4A). No período chuvoso, constatou-se que FN, ND 

e PF se agruparam distintamente, no entanto, o PL se agrupou sobreposto às demais 

áreas (Figura 3.4B). Assim, apesar da sobreposição de PL, nota-se a tendência dessa área 

em se separar das demais, para formar um agrupamento muito semelhante àquele 

encontrado no perfil de ácidos graxos no período chuvoso do PECJ, onde o PL se agrupou 

entre ND e PF, entretanto, no perfil de ácidos graxos as áreas se separaram por completo 

(Figura 3.2B). Portanto, como foi observado para PETAR e PECJ, ambos, o EL-PLFA e o 

Biolog formaram agrupamentos muito semelhantes. Embora tratando-se de técnicas 

diferentes, essas mostraram as mesmas tendências para a separação das áreas dentro 

dos períodos analisados.   

Pode-se observar pela RDA que nos períodos seco e chuvoso a área FN 

correlacionou-se positivamente ao teor de argila e ao consumo da miscelânea (M3) 

(Figuras 3.4A e 3.4B). O teor de argila se relacionou ao consumo do polímero (PO1) (rs= 

0,358, p < 0,05) e o consumo do substrato M3 (rs= 0,436, p < 0,01) se correlacionou à 

SB. A área ND foi relacionada positivamente ao consumo do ácido carboxílico (AC5) e do 

polímero (PO3) e ao P. O consumo do substrato AC5 (rs= - 0,465, p < 0,01) foi 

negativamente relacionado ao pH. O PL correlacionou-se positivamente ao consumo do 

carboidrato (C2). No período chuvoso a área PL se relacionou positivamente às variáveis 

ambientais S e P (Figura 3.4B) e no período seco ao COT (Figura 3.4A). O PF foi 

positivamente correlacionado ao consumo dos aminoácidos (AA1 e AA4), dos carboidratos 
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(C3 e C5), do ácido carboxílico (AC4) e ao pH. O consumo dos substratos AA1(rs= 0,384, 

p < 0,05) e AC4 (rs= 0,354, p < 0,05) foram relacionados positivamente ao pH. O 

consumo do ácido carboxílico (AC6) foi altamente e positivamente relacionado ao COT 

(rs= 0,540, p < 0,001) e ao NT (rs= 0,642, p < 0,0001) e o carboidrato (C4) somente foi 

correlacionado ao NT (rs= 0,603, p < 0,001). 

O consumo de alguns substratos se relacionou positivamente somente com as 

áreas impactadas dos dois parques nos períodos avaliados. O consumo dos substratos 

glicose-1-fosfato (M2) correlacionou-se positivamente ao PL do PETAR nos dois 

períodos, à ND no período seco e à PF no período chuvoso do PECJ (Figuras 3.3A, 

3.3B, 3.4A e 3.4B). O consumo de α-D-lactose (C2) se relacionou positivamente ao PL 

do PETAR e PECJ nos dois períodos e o consumo do ácido γ-hidroxibutírico (AC6) se 

relacionou positivamente ao PL do PETAR nos dois períodos, à ND no período seco e 

ao PF no período chuvoso do PECJ. E o consumo dos substratos β-metil-D-glicosídeo 

(C3) e do ácido 2-hidroxibenzóico (AC4) se correlacionou ao PL do PETAR e ao PF do 

PECJ nos períodos seco e chuvoso. Outros substratos consumidos também se 

relacionaram às áreas impactadas, e foram: o I-eritritol (C5), ácido itacônico (AC7), 

ácido α-cetobutírico (AC8) e feniletilamina (AM1). No entanto, apesar do consumo 

desses substratos estarem relacionados às áreas impactadas nos dois períodos do 

PETAR e PECJ, esses substratos também se relacionaram à FN no período seco do 

PETAR. 
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Figura 3.4 - Análise de redundância (triplot) (RDA) da capacidade de utilização de substratos de carbono 

(Biolog) no PECJ (Parque Estadual de Campos do Jordão), variáveis ambientais 
(atributos químicos e físicos do solo), diferentes áreas e dois períodos; A) período seco 
(símbolos cheios) e B) período chuvoso (símbolos vazios); nas áreas: floresta nativa de 
araucária (FN), nativa com distúrbio (ND) e plantio de araucária (PL), variáveis 
ambientais: pH, fósforo (P), carbono orgânico total (COT), enxofre (S), nitrogênio total 
(NT), soma de bases (SB) e teor de argila (Argila). Os símbolos maiores são os 
centróides de cada área. Os grupos de substratos são: Miscelânea () - ácido pirúvico 
metil éster (M1), glicose-1-fosfato (M2), D, L-α-glicerol fosfato (M3); Polímero ( ) - tween 
40 (PO1), tween 80 (PO2), α-ciclodextrina (PO3), glicogênio (PO4); Carboidratos () - D-
celobiose (C1), α-D-lactose (C2), β-metil-D-glicosídeo (C3), D-xilose (C4), I-eritritol (C5), 
D-manitol (C6), N-acetil-D-glicosamina (C7); Ácido carboxílico () - ácido D-glicosamínico 
(AC1), ácido D-galacturônico γ-lactona (AC2), ácido D-galacturônico (AC3), ácido 2-
hidroxibenzóico (AC4), ácido 4-hidroxibenzóico (AC5), ácido γ-hidroxibutirico (AC6), ácido 
itacônico (AC7), ácido α-cetobutírico (AC8), ácido D-málico (AC9); Aminoácido () - L-
arginina (AA1), L-asparagina (AA2), L-fenilalanina (AA3), L-serina (AA4), L-treonina 
(AA5), ácido glicil-L-glutâmico (AA6) e Amina/Amida () - feniletilamina (AM1) e 
putrescina (AM2) 
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3.2.3 Discussão  

 

O ciclopropano cy19:0 e a relação fung/bac foram correlacionados às áreas 

impactadas nos dois parques, porém, a área FN do PECJ foi relacionada ao cy19:0, 

durante o período seco, e à relação fung/bac no chuvoso. O ácido graxo cy19:0 e a relação 

fung/bac foram negativamente relacionados ao pH somente no PETAR durante os dois 

períodos avaliados. Resultados semelhantes com EL-PLFA foram encontrados para a 

relação fungo/bactéria e também para o ácido graxo cy19:0 em floresta de carvalho e em 

solos cultivados, onde esses aumentaram com a diminuição do pH (BÅÅTH; ANDERSON, 

2003, NILSSON et al., 2007, ROUSK et al., 2009). A resposta microbiana aos distúrbios 

ambientais pode vir por meio da alteração no perfil dos EL-PLFAs, devido à mudança da 

estrutura da comunidade microbiana ou pode se dar simplesmente pela modificação dos 

ácidos graxos da membrana microbiana (GUKERT et al., 1986; HEIPIEPER, et al., 1996). 

Os micro-organismos podem modificar ácidos graxos monoinsaturados cis para 

ciclopropanos em condições adversas, mantendo a função da membrana uma vez que 

diminui a perda de lipídios e, além disso, não permite que a fluidez da membrana seja 

alterada (GUKERT et al., 1986). Trabalhos vêm mostrando repetidamente a relação 

negativa entre cy19:0 e o pH. Por isso, Rousk et al. (2010) sugeriram que o ciclopronano 

cy19:0 seja utilizado como um indicador dos efeitos diretos da mudança do pH em relação 

à composição do PLFA microbiano. 

Blagodatskaya e Anderson (1998) estimaram a quantidade de bactérias e fungos 

por meio de técnica de inibição seletiva, num gradiente de pH em solos florestais, e 

verificaram que a relação fungo/bactéria aumenta com a diminuição do pH. Dessa forma, 

um pH mais baixo pode favorecer a comunidade fúngica em vez da comunidade bacteriana 

(GRAYSTON; PRESCOTT, 2005; BLAGODATSKAYA; ANDERSON, 1998). O aumento da 

biomassa fúngica em relação à bacteriana pode ser atribuído a menores concentrações de 

Ca, Mg e K, e consequentemente, da saturação da CTC por bases, o que favoreceria o 

abaixamento do pH (GRAYSTON; PRESCOTT, 2005). No entanto, no presente estudo, as 

correlações entre relação fungo/bactéria e as concentrações de Ca, Mg, K e saturação por 

bases não foram significantes, havendo somente relação significante e negativa entre 

relação fungo/bactéria e o pH no PETAR. O ácido graxo cy19:0 e a relação fung/bac 
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apresentaram a mesma tendência nos dois parques de se relacionarem às áreas 

impactadas, no entanto, se mostraram também, em um dos períodos, relacionados à FN 

no PECJ. Por esse motivo não podemos sugerir a sua utilização como potencial indicador 

de qualidade do solo para florestas de araucária, sem que antes sejam feitas novas 

avaliações. 

A relação G-/G+, assim como o ácido graxo cy19:0 se relacionaram positivamente 

ao PL no PETAR durante os dois períodos e à ND no período chuvoso e FN no período 

seco do PECJ, além de correlacionar-se negativamente ao pH no PETAR e no PECJ. 

Algumas condições de estresse ocasionadas pela presença de metais pesados, pesticidas 

e pelo manejo do solo são capazes de aumentar a relação G-/G+ em decorrência da 

diminuição de bactérias Gram-positivas e aumento de Gram-negativas (FROSTEGÅRD et 

al.,1993; ZHANG et al., 2009; ZELLES; BAI, 1994). Muitas bactérias Gram-negativas são 

consideradas estrategistas “r”, que investem muita energia na reprodução e estão em 

ambientes ricos em nutrientes, enquanto que bactérias Gram-positivas são conhecidas 

como estrategistas “k”, as quais aplicam a energia na sua manutenção e permanecem em 

nichos oligotróficos (ANDREWS; HARRIS 1986; KRIŠTŮFEK, et al., 2005; ESQUILÍN et 

al., 2008). Esses dados são corroborados por Soderberg et al. (2004), os quais, em estudo 

com isótopo 13C, revelaram que as bactérias Gram-negativas incorporam carbono de 

substâncias de fácil degradação, originadas dos exsudatos de raízes, e que as bactérias 

Gram-positivas são capazes de utilizar compostos de carbono mais complexos, 

provenientes da matéria orgânica mais velha e recalcitrante de plantas C3.  

Observou-se que o PL do PETAR apresentou-se negativamente relacionado ao pH 

e, além disso, foi positivamente relacionado ao COT; talvez essa condição possa ter 

favorecido a proliferação de bactérias Gram-negativas em vez de bactérias Gram-positivas, 

o que elevou a relação G-/G+ nessa área. No entanto, no PECJ, somente foi observada a 

correlação negativa entre a relação G-/G+ e o pH. Portanto, pode ser que a relação G-/G+ 

seja mais influenciada pelo pH do que pela condição nutricional do solo em floresta de 

araucária ou pelo tipo de manejo, uma vez que as bactérias Gram-negativas são mais 

adaptadas a ambientes ácidos. 

Nas áreas avaliadas constataram-se correlações positivas entre a relação sat/insat 

e o ácido 10Me18:0 (actinobactérias) às áreas de PL no PETAR e PF no PECJ, durante 
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os dois períodos. A análise do gene rRNA 16S no PECJ mostrou que o filo 

Actinobacteria foi o terceiro mais abundante nas áreas FN, PL e PF (MALUCHE-

BARETTA, 2007), no entanto, a área FN do estudo anterior, foi considerada como ND 

no nosso trabalho, devido aos distúrbios observados, e uma outra área FN, mais 

conservada, foi escolhida.  

A relação sat/insat e o ácido graxo 10Me18:0 também tem sido associados à 

resposta da comunidade microbiana ao estresse ambiental. O aumento da relação sat/insat 

foi relatado por Kieft et al. (1994); Pitonzo et al. (1999) como resultado de estresse 

hídrico ou, em outros casos, à baixa disponibilidade de nutrientes, pH, temperatura e 

distúrbios químicos ou físicos ocorridos no solo (WHITE et al., 1996; CULLEN et al., 

1971; KIEFT et al., 1997; PEACOCK et al., 2001; FIERER et al., 2003).  

Scherber et al. (2009), estudando células de E. coli submetidas ao estresse 

hídrico, observaram que essas células, quando comparadas àquelas não submetidas 

ao estresse, apresentaram maior porcentagem de ácidos graxos saturados em relação 

aos insaturados. Quando as células com estresse hídrico foram reidratadas, os ácidos 

graxos insaturados foram aumentados e os saturados foram diminuídos. De acordo com 

os autores a maior porcentagem de ácidos graxos saturados encontrados em células 

submetidas ao estresse pode ser resultado de uma remoção seletiva de regiões da 

membrana altamente concentrada com ácidos graxos insaturados, por meio da 

liberação de vesículas. Isso permitiu a manutenção da fluidez da membrana celular e a 

sobrevivência das células sob as condições de estresse hídrico, o que pode ter 

impedido o aumento na permeabilidade da membrana e o extravazamento celular 

(CROWE et al., 1989; HAYS et al., 2001 ). Uma vez que o aumento da quantidade de 

ácidos graxos insaturados tem sido correlacionado com a maior fluidez da membrana 

(ARICHA et al., 2004; MEJIÁ et al., 1999).  

Sabe-se que as actinobactérias são micro-organismos que possuem, dentre outras, 

a importante função de decompositores produzindo enzimas capazes de degradar 

macromoléculas complexas como, caseína, celulose, húmus, quitina e lignocelulose 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). No entanto, a rizosfera também se mostra como um 

ambiente propício à multiplicação das actinobactérias, assim como de fungos e bactérias, 

apesar de as actinobactérias terem crescimento lento e, por isso, uma baixa capacidade 
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competitiva (NUNES, et al., 2009; JESUS et al., 2010). Desse modo, as actinobactérias 

são capazes de se adaptar às condições adversas e podem ocupar e se instalar em 

nichos que antes eram ocupados por micro-organismos menos resistentes às condições de 

estresse (SILVEIRA et al., 2006). A tolerância às condições de estresse pode ser devida à 

formação de esporos e conídios que são importantes estruturas de resistência (PEREIRA, 

2000).  

Silveira et al. (2006), ao comparar a diversidade microbiana entre uma área de 

monocultivo de eucalipto e outra de floresta nativa, encontrou a predominância do filo 

Actinobacteria no solo sob cultivo de eucalipto. Segundo os autores, a presença de 

nutrientes orgânicos provenientes dos exsudatos das raízes no cultivo de eucalipto pode 

ter causado uma instabilidade no meio, e isso pode ter favorecido o aumento das 

actinobactérias sobre os outros grupos bacterianos, uma vez que as estruturas de 

resistência dão a esses micro-organismos vantagens em ambientes impactados 

(SILVEIRA et al., 2006). Resultados semelhantes foram encontrados por Pereira et al. 

(1999), quando verificaram o aumento de actinobactérias no cultivo de soja em 

comparação à vegetação nativa de cerrado. As actinobactérias podem ser tolerantes à 

dessecação como também a altas concentrações de metais pesados como Zn e Pb 

(ZENOVA et al., 2007; JENKINS et al., 2009). 

As áreas de plantio de araucária as quais se correlacionaram com a relação 

sat/insat e 10Me18:0, mostram o solo coberto por gramíneas e estão constantemente 

recebendo a entrada de animais como gado. Quando a floresta de araucária nativa não 

sofre qualquer tipo de distúrbio tem a serapilheira composta, na sua maior parte, por 

acículas de difícil decomposição, enquanto que as espécies vegetais do sub-bosque 

contribuem com metade da liteira e essa parte é mais facilmente decomposta 

(FERNANDES; BACKES, 1998). No entanto, o pastoreio nessas áreas pode favorecer a 

retirada de parte das espécies vegetais e sementes do sub-bosque, interferindo direta e 

indiretamente na densidade do sub-bosque e, como conseqüência, reduzindo a 

quantidade e alterando a qualidade da serapilheira (THOMAZ, 2007; PERUCELLI; 

ANTONELLI, 2010). Além disso, o pisoteio provocado pelo gado e por cavalos pode 

favorecer a compactação do solo e resultar na redução da retenção de água (THOMAZ, 

2007; PERUCELLI; ANTONELLI, 2010). Assim, o gado pode modificar a atividade 
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metabólica de certas associações microbianas do solo como consequência da retirada 

da biomassa, compactação do solo e presença de excrementos (KOHLER et al., 2005). 

Outro fator importante é a modificação que a comunidade microbiana pode sofrer 

em decorrência da liberação de exsudatos das raízes vegetais no solo. Visto que os 

exsudatos das raízes de plantas são compostos por carboidratos, aminoácidos, ácidos 

orgânicos, além de diversos outros compostos, e a combinação desses compostos 

pode ajudar a moldar a comunidade microbiana do solo (BARDGETT; SHINE, 1999). 

Sabe-se que a exsudação varia em quantidade e qualidade entre as diferentes espécies 

de plantas e, dessa forma, a diversidade microbiana da rizosfera, bem como sua 

habilidade funcional, estão sujeitas a essa variação (SODERBERG et al., 2004, 

GRAYSTON et al., 1998; VELASCO et al., 2009). No entanto, a liberação de exsudatos, 

apesar de importante, pode não ter um papel decisivo na modificação das populações 

do solo (BARDGETT; SHINE, 1999).  

Por esse motivo, nossa hipótese é que a correlação existente entre a relação 

sat/insat, o ácido graxo 10Me18:0 e as áreas PL no PETAR e PF no PECJ seja em 

decorrência da presença de gramíneas e do pastoreio pelo gado e por cavalos. Os 

exsudatos provenientes das raízes das gramíneas e o pastoreio podem ter ajudado a 

selecionar uma comunidade microbiana adaptada à modificação ocorrida nesses 

ambientes (SILVEIRA et al., 2006; THOMAZ, 2007). Portanto, a relação sat/insat e o 

ácido graxo 10Me18:0 foram capazes de apontar alterações ocorridas entre os 

tratamentos, sendo relacionados ao ambiente impactado. Assim, sugere-se que esses 

atributos são indicadores de qualidade do solo em ecossistemas de araucária.  

Os ácidos graxos 16:1ω7c e 18:1ω9c se mostraram relacionados às áreas 

impactadas no PETAR e PECJ durante os períodos seco e chuvoso. Sabe-se que 

esses ácidos graxos são biomarcadores para bactérias Gram-negativas e fungos 

saprofíticos, respectivamente. Os ácidos graxos 16:1ω7c e 18:1ω9c podem ser 

afetados pela quantidade de nutrientes (GUCKERT et al., 1986) e metais pesados 

(FROSTEGÅRD et al., 1993). Sugere-se que a presença desses ácidos graxos, em 

solos com interferência antropogênica, seja um indício dos distúrbios ocorridos nesse 

sistema florestal.  



 87 

Dentre os substratos consumidos por meio do Biolog, constatou-se que alguns 

substratos, mesmo com a interferência da sazonalidade, foram consumidos 

principalmente nos ambientes com algum tipo de distúrbio nos dois parques avaliados; 

são eles: a miscelânea (glicose-1-fosfato - M2), os carboidratos (α-D-lactose - C2 e β-

metil-D-glicosídeo - C3) e os ácidos carboxílicos (ácido 2-hidroxibenzóico - AC4 e ácido 

γ-hidroxibutirico - AC6) (Figuras 3.3A, 3.3B, 3.4A e 3.4B). Em um estudo anterior no 

PECJ, Maluche-Baretta (2007) encontrou um maior consumo de carboidratos nas áreas 

PF e FN, considerada ND no nosso estudo, e um menor consumo ocorreu no PL, além 

disso, não foram encontradas diferenças significativas entre as áreas para o consumo 

de ácidos carboxílicos e miscelâneas.  

Os substratos β-metil-D-glicosídeo (C3) e ácido 2-hidroxibenzóico (AC4) tiveram 

seu consumo relacionado às áreas de PL no PETAR e PF no PECJ. Ainda, o consumo 

do substrato α-D-lactose (C2) se mostrou relacionado somente às áreas de PL nos 

parques e períodos avaliados. Essas áreas de plantio são muito parecidas e ambas 

possuem semelhante tipo de distúrbio, o pastoreio e a presença de gramíneas no solo. 

Dessa forma, sugere-se que a disponibilidade de substratos de fácil decomposição 

provenientes dos exsudatos das raízes das gramíneas, a alteração que possa ter 

ocorrido na qualidade e quantidade da serapilheira e o pisoteio dos animais possam ter 

atuado em selecionar populações semelhantes nessas duas áreas. Essa hipótese pode 

estar alinhada com a correlação positiva existente entre a relação sat/insat e o ácido 

graxo 10Me18:0 com o consumo dos substratos C3 (rs= 0,512, p < 0,0001; rs= 0,442, p < 

0,001, respectivamente) e AC4 (rs= 0,286, p < 0.05; rs= 0.331, p < 0,01, respectivamente). 

Assim, tanto o consumo dos substratos como os EL-PLFAs foram relacionados ao PL do 

PETAR e o PF do PECJ. GAUBLOMME et al., 2006 sugeriram como potencial indicador 

de alterações ocorridas no solo o consumo dos substratos β-metil-D-glicosídeo (C3) e 

ácido 2-hidroxibenzóico (AC4), os quais foram muito bem consumidos em solos 

agrícolas, sendo pouco consumidos em solos de aterro sanitário e quase nada em 

florestas de coníferas e decíduas. 

Bossio e Scow (1995) sugeriram que a utilização de carboidratos pela 

comunidade microbiana responde muito significativamente às modificações no solo pela 

incorporação de resíduos orgânicos e excesso de umidade, assim como à adição de 
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metais pesados (LEHMAN et al., 1997), ou a diferentes tipos de manejo 

(MONOKROUSOS et al., 2006). Em trabalhos envolvendo milho transgênico, verificou-

se que a proteína Cry1Ab, proveniente da decomposição dos resíduos dessa cultura, 

pareceu induzir o aumento do consumo de carboidratos pela comunidade microbiana do 

solo (MULDER et al., 2006).  

A miscelânea glicose-1-fosfato (M2), assim como o ácido carboxílico ácido γ-

hidroxibutirico (AC6), relacionaram-se às áreas impactadas no PETAR (PL) nos dois 

períodos e PECJ (ND no período seco e PF no chuvoso). Resultados semelhantes 

foram encontrados por Gaublomme et al. (2006) os quais relataram que a glicose-1-

fosfato (M2) foi a fonte de carbono mais utilizada em solos com pastagem ou cultivados 

quando comparados a solos com floresta, sendo também consumidos os substratos β-

metil-D-glicosídeo (C3) e ácido γ-hidroxibutírico (AC6) e mais 5 outros substratos. O alto 

consumo de glicose-1-fosfato (M2) também foi identificado em pilhas de compostagem 

com solo contaminado por altas concentrações de clorofenol (LAINE et al., 1997).  

A textura do solo também pode influenciar a predominância de algumas 

populações em relação a outras. Assim, o ácido γ-hidroxibutírico (AC6) foi um dos 

substratos mais consumidos pelas populações microbianas dos solos argilosos, 

diferindo daquelas presentes em solos arenosos (GAUBLOMME et al., 2006). Quando 

foram comparados solos arenosos e franco-arenosos, o maior consumo dos ácidos 

carboxílicos foi pelas populações presentes no solo franco arenoso e, além disso, o 

consumo desse grupo de substrato foi influenciado mais pela textura do solo do que 

pelo tipo de vegetação (CHODAK; NIKLIŃSKA, 2010). 

No presente estudo o consumo do ácido γ-hidroxibutírico (AC6) foi 

correlacionado ao PL do PETAR e essa foi a área que apresentou maior teor de argila, 

enquanto que no PECJ o consumo desse substrato foi relacionado às áreas ND e PF, 

que apresentaram os maiores teores de areia (Figuras 3.3A, 3.3B, 3.4A e 3.4B, 

Apêndices E e F). Portanto, pode ser que a textura do solo não seja definitiva para a 

seleção de determinadas populações microbianas capazes de consumir o ácido γ-

hidroxibutírico (AC6), mas que também possa existir a influência de outras propriedades 

físico-químicas do solo, tipo de vegetação ou disponibilidade de nutrientes (SALOMÉ et 

al., 2010), ao contrário do que foi constatado por Chodak e Niklińska (2010).  
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Os métodos EL-PLFA e Biolog discriminaram as áreas dos parques dentro dos 

períodos avaliados. No entanto, quando se comparam os dois métodos, o método EL-

PLFA ofereceu melhores explicações da variabilidade dos dados pelas variáveis 

ambientais, e também a melhor discriminação entre as áreas avaliadas, quando 

comparado ao Biolog. Isto parece indicar que a avaliação de EL-PLFA seja mais 

sensível às mudanças ocorridas na comunidade microbiana em ecossistemas de 

araucária do que o Biolog. Alguns estudos mostram que o EL-PLFA é mais sensível 

para a diferenciação entre os tratamentos do que o Biolog (BÅÅTH et al., 1998; PRIHA 

et al., 1999; MCNEAL et al., 2009). Muito provavelmente essa diferença ocorre devido 

ao fato do Biolog ser dependente do crescimento microbiano, favorecendo micro-

organismos de crescimento rápido e adaptados a altas concentrações de substrato, 

enquanto que o EL-PLFA considera a comunidade microbiana por inteiro, não 

dependendo do crescimento microbiano, e são encontrados somente em células vivas 

(GARLAND, 1997; ZELLES, 1999; McNEAL et al., 2009). O Biolog é simples e rápido, 

assim como o EL-PLFA, entretanto, pode ser utilizado para caracterizar e comparar 

comunidades microbianas baseadas em sua capacidade catabólica, embora a 

interpretação dos dados deva ser feita com cuidado (GARLAND, 1997; NANNIPIERI et 

al., 2003). 

 

3.3 Conclusão  
 

Tanto no PETAR como no PECJ foram identificados padrões similares de EL-PLFA, 

todos os ácidos graxos encontrados no PETAR também o foram no PECJ, e a maioria dos 

ácidos graxos identificados coincidiu com aqueles encontrados em estudo anterior no 

PECJ. Isso pode ser considerado indicativo de que existe um padrão de EL-PLFA próprio 

do ecossistema de araucária.  

Os métodos EL-PLFA e o Biolog, pela análise de RDA, mostraram a mesma 

tendência na discriminação entre as áreas, no entanto, o EL-PLFA foi o método que 

revelou com maior clareza a distinção entre as áreas nos períodos e locais avaliados.  

Os ácidos graxos 10Me18:0, 18:1w9c, 16:1w7c, a relação sat/insat e o consumo dos 

substratos glicose-1-fosfato, β-metil-D-glicosídeo, ácido 2-hidroxibenzóico, α-D-lactose e 
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ácido γ-hidroxibutírico se mostraram sempre relacionados às áreas impactadas dos dois 

parques avaliados durante os períodos de seca e chuva. Portanto, essas variáveis 

microbiológicas podem ser consideradas como potenciais indicadores de qualidade do 

solo em floresta de araucária, pois se mostram sensíveis à interferência antrópica e se 

mantém estáveis durante os períodos de chuva e seca, além de serem de fácil e rápida 

detecção. 
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Apêndice A - Perfis de ácidos graxos ligados a ésteres de fosfolipídios (EL-PLFAs) 
encontrados em solos de floresta nativa de araucária (FN), floresta nativa 
de araucária com distúrbio (ND) e plantio de araucária (PL), em duas 
épocas seca (E1) e chuvosa (E2), no PETAR 

 EL-PLFA FNE1 NDE1 PLE1 FNE2 NDE2 PLE2 
Saturado       
*16:0                 13,30 13,80 15,93 13,75 14,05 15,71 
*18:0                 3,42 3,24 4,15 3,86 3,75 4,10 
       
Insaturado       
16:1ω7c             1,43 1,93 2,19 1,67 2,37 0,55 
16:1ω5c             2,66 2,19 3,19 1,62 2,30 3,06 
*18:1ω5c            ND 1,28 ND 2,12 0,52 ND 
*18:1ω9t 12,37 11,13 8,79 12,92 13,08 9,70 
18:1ω9c             7,91 8,38 10,85 6,59 9,35 10,67 
18:2ω6c             0,32 1,62 2,77 0,44 0,83 0,48 
       
Ramificado       
i15:0            9,06 7,87 7,28 8,72 7,02 6,59 
a15:0    4,00 4,13 2,11 4,09 3,13 1,55 
i16:0       4,13 3,75 3,94 4,00 3,72 3,80 
i17:0             3,30 2,70 2,86 3,51 3,03 2,91 
a17:0          2,58 2,43 ND 2,18 2,05 ND 
i17:1           7,34 6,35 6,39 7,29 6,48 6,23 
10Me18:0 1,39 2,26 4,07 1,15 1,30 4,14 
       
Hidróxi       
15:0 3OH            0,47 1,74 1,22 ND 0,56 1,32 
16:1 2OH            3,36 2,26 ND 2,21 0,95 ND 
       
Ciclopropano       
cy17:0          ND 0,29 ND 0,36 0,46 ND 
cy19:0   22,62 22,04 23,36 22,71 23,34 26,64 
       
Misturado       
*cy19:0 2OH 0,34 0,58 0,94 0,82 1,71 2,55 

*EL-PLFAs não utilizados para as análises multivariadas. ND=Não detectado 
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Apêndice B - Perfis de ácidos graxos ligados a ésteres de fosfolipídios (EL-PLFAs) 
encontrados em solos de floresta nativa de araucária (FN), plantio de 
araucária (PL) e plantio de araucária com queima (PF), em duas épocas 
seca (E1) e chuvosa (E2), no PECJ 

 EL-PLFA FNE1    NDE1    PLE1    PFE1    FNE2    NDE2    PLE2    PFE2    
Saturado         
*16:0                14,30 13,20 12,61 15,56 12,86 14,93 14,45 14,73 
*18:0                3,24 3,09 2,76 3,82 2,77 3,70 3,63 3,64 
         
Insaturado         
16:1ω7c            2,91 3,80 3,96 2,81 3,25 4,60 4,46 4,17 
16:1ω5c            2,45 2,93 2,71 2,25 2,54 2,01 1,82 1,88 
*18:1ω5c            1,10 0,86 0,38 ND 2,35 ND ND 0,42 
*18:1ω9t 11,85 13,97 13,48 11,74 12,36 16,67 15,56 13,30 
18:1ω9c            9,27 9,35 8,43 9,33 8,87 11,24 8,98 9,92 
18:2ω6c            1,27 0,72 2,02 0,68 1,92 0,42 1,32 0,46 
         
Ramificado         
i15:0            8,11 7,66 8,39 8,64 8,01 8,79 8,91 9,60 
a15:0    2,30 2,58 2,02 2,22 2,44 1,74 2,45 3,23 
i16:0       3,08 2,68 3,06 3,49 2,77 1,76 3,48 3,45 
i17:0             1,68 2,10 2,26 2,17 2,01 0,42 2,32 2,94 
a17:0          0,67 0,86 0,55 0,67 1,16 ND ND 0,32 
i17:1           7,13 7,52 7,66 7,46 6,81 7,54 7,54 8,09 
10Me18:0 ND 1,29 0,80 2,54 1,11 ND ND 1,92 
         
Hidróxi         
15:0 3OH            1,48 2,62 1,98 1,92 2,30 0,54 ND 1,14 
16:1 2OH            0,77 0,27 0,99 0,72 1,34 ND 0,69 0,32 
         
Ciclopropano         
cy17:0          1,11 1,52 1,60 0,89 1,32 ND ND 0,36 
cy19:0   26,12 21,11 22,33 21,95 21,94 24,71 23,38 19,83 
         
Misturado         
*cy19:0 2OH 1,17 1,88 2,01 1,11 1,86 0,93 1,00 0,28 

*EL-PLFAs não utilizados para as análises multivariadas. ND=Não detectado 
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Apêndice C – Caracterização microbiológica do solo, na camada de 0-20 cm de 
profundidade, em áreas de floresta nativa de araucária (FN), floresta 
nativa de araucária com distúrbio (ND) e plantio de araucária (PL) no 
PETAR 

Atributos Época FN ND PL CV (%) 
Seca 32,56 aA (1) 41,84 aA 85,97 aA 45,77 Desidrogenase (µg 

TPF.g-1 solo.24h) Chuva 46,65 aA 18,52 aA 16,17 aA  
Seca 437,97 aA 459,79 aA 586,21 aA 6,23 Arilsulfatase (µg ρ-

nitrofenol.g-1 solo.h-1) Chuva 490,19 aA 481,66 aA 607,95 aA  
Seca 1046,86 bB 1548,19 aA 1488,79 aA 4,02 Fosfatase ácida (µg ρ-

nitrofenol.g-1 solo.h-1) Chuva 1393,9 a A 1742,94 aA 1202,86 bA  
Seca 160,06 aA 190,34 aA 124,25 aB 11,69 β-glicosidase (µg ρ-

nitrofenol.g-1 solo.h-1) Chuva 116,95 bB 127,53 abB 175,04 aA  
Seca 1,29 aA 0,64 aA 0,43 aA 79,01 Nitritadores  

(log NMP.g-1 solo) Chuva 1,02 aA 0,53 aA 0,54 aA  
Seca 2,69 aA 1,88 aA 2,4 aA 55,33 Nitratadores  

(log NMP.g-1 solo) Chuva 1,98 aA 1,23 aA 1,77 aA  
Seca 4,8 bB 5,51 aA 5,94 aB 10,53 Desnitrificantes  

(log NMP.g-1 solo) Chuva 5,47 bA 5,9 bA 6,72 aA  
Seca 6,48 aA 6,51 aA 6,46 aA 12,47 Amonificantes 

(log NMP.g-1 solo) Chuva 6,34 abA 6,96 aA 6,1 bA  
Seca 205,37 bA 227,45 bA 362,39 aA 7,2 CBM (µgCmic.g-1 solo) 
Chuva 232,8 bA 257,79 abA 348,89 aA  
Seca 29,77 bB 36,37 bB 58,95 aA 12 NBM (µgN.g-1 solo) 
Chuva 67,96 aA 78,3 aA 57,79 aA  
Seca 0,86 aB 0,97 aB 0,84 aB 7,91 Respiração basal 

(µgC-CO2.g-1.h-1) Chuva 1,59 aA 1,88 aA 1,54 aA  
Seca 7,81 abB 7,47 bB 8,32 aA 7,84 Respiração induzida 

(µgC-CO2.g-1.h-1) Chuva 8,54 aA 8,95 aA 7,92 bA  
Seca 5,29 aB 5,32 aB 2,49 bB 20,03 qCO2 (mgC-

CO2.gCmic-1.h-1) Chuva 7,09 abA 8,12 aA 4,94 bA  
Seca 7,72 aA 7,77 aA 9,17 aA 17,93 qMIC (%) 
Chuva 1,45 aB 1,66 aB 1,91 aB   

(1) Valores são médias (n=15). Médias seguidas de mesma letra minúsculas na linha não diferem 
entre áreas numa mesma época e médias seguidas de mesma letra maiúsculas na coluna não 
diferem entre as duas épocas, pelo teste de Tukey (p < 0,05). CBM, carbono da biomassa 
microbiana; NBM, nitrogênio da biomassa microbiana; qCO2, quociente metabólico e qMIC, quociente 
microbiano. 
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Apêndice D – Caracterização microbiológica do solo, na camada de 0-20 cm de 
profundidade, em áreas de floresta nativa de araucária (FN), floresta 
nativa de araucária com distúrbio (ND), plantio de araucária (PL) e 
plantio de araucária com ocorrência de fogo acidental (PF) no PECJ 

Atributos Época FN ND PL PF 
CV 
(%) 

Seca 115,9 aA(1) 48,43 bA 22,85 bA 27,24 bA 46,85 Desidrogenase (µg 
TPF.g-1 solo.24h) Chuva 35,98 aB 42,03 aA 36,18 aA 16,07 aA  

Seca 636,47 aA 646,16 aA 684,57 aA 702,67 aA 6,10 Arilsulfatase (µg ρ-
nitrofenol.g-1 solo.h-1) Chuva 621,68 aA 672 aA 693,69 aA 547,31 a A  

Seca 2246,22 aA 1739,96 abA 1510,75 bcA 1233,69 c A 5,16 Fosfatase ácida (µg ρ-
nitrofenol.g-1 solo.h-1) Chuva 2146,58 aA 2056,33 aA 1667,36 aA 1541,52 aA  

Seca 323,45 aA 232,1 bA 256,68 abA 252,63 abA 6,31 β-glicosidase (µg ρ-
nitrofenol.g-1 solo.h-1) Chuva 174,91 aB 169,92 aB 206,04 aB 210,53 aA  

Seca 0,66 abA 0,37 bA 1,16 aA 1,63 aA 60,67 Nitritadores  
(log NMP.g-1 solo) Chuva 0,00 aB 0,51 aA 0,32 aB 0,36 a B  

Seca 1,24 bA 2,09 abA 2,24 abA 3,12 a A 58,94 Nitratadores  
(log NMP.g-1 solo) Chuva 1,61 aA 1,5 aA 1,93 aA 2,02 aB  

Seca 5,0 aA 5 aB 4,74 aB 5,27 aB 11,37 Desnitrificantes  
(log NMP.g-1 solo) Chuva 5,38 aA 5,86 aA 5,68 aA 5,96 aA  

Seca 6,86 bA 6,73 bA 6,57 bA 7,38 aA 7,96 Amonificantes 
(log NMP.g-1 solo) Chuva 6,13 aB 6,37 aA 6,21 aA 6,6 aB  

Seca 358,53 bA 230,85 cB 273,09 bcB 610,45 aA 5,51 CBM (µgCmic.g-1 solo) 
Chuva 380,83 bA 479,51 bA 390,34 bA 750,99 aA  
Seca 71,39 abA 72,42 abB 51,32 bB 88,14 aA 10,62 NBM (µgN.g-1 solo) 
Chuva 85,76 abA 128,47 aA 78,95 bA 107,61 abA  
Seca 2,76 aA 2,19 bA 2,15 bA 1,90 bA 8,23 Respiração basal 

(µgC-CO2.g-1.h-1) Chuva 1,82 aB 2,34 aA 1,94 aA 2,05 aA  
Seca 6,81 aA 6,88 aB 7,80 aA 6,76 aB 5,21 Respiração induzida 

(µgC-CO2.g-1.h-1) Chuva 6,44 bA 8,02 aA 6,83 bA 7,73 aA  
Seca 9,75 aA 10,38 aA 8,67 aA 3,19 bA 17,5 qCO2 (mgC-

CO2.gCmic-1.h-1) Chuva 4,84 aB 5,26 aB 4,78 aB 3,53 bA  
Seca 4,89 bA 2,80 cB 3,58 bcA 8,43 aA 29,44 qMIC (%) 
Chuva 3,7 bA 4,08 bA 4,06 bA 7,35 aA   

(1) Valores são médias (n=15). Médias seguidas de mesma letra minúsculas na linha não diferem 
entre áreas numa mesma época e médias seguidas de mesma letra maiúsculas na coluna não 
diferem entre as duas épocas, pelo teste de Tukey (p < 0,05). CBM, carbono da biomassa 
microbiana; NBM, nitrogênio da biomassa microbiana; qCO2, quociente metabólico e qMIC, quociente 
microbiano. 
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Apêndice E – Caracterização química e física do solo, na camada de 0-20 cm de 
profundidade, em áreas de floresta nativa de araucária (FN), floresta 
nativa de araucária com distúrbio (ND) e plantio de araucária (PL) no 
PETAR 

Atributos Época FN ND PL CV (%) 
Seca 4,00 aA (1) 3,8 aA 3,35 bA pH 
Chuva 3,88 aA 3,65 bA 3,2 cA 

2,58 

Seca 9,02 cA 14,30 bA 47,66 aA Al3+ (mmolc/kg) 
Chuva 6,43 cA 12,38 bA 38,29 aB 

19,41 

Seca 62,82 bA 69,12 bA 133,12 aA H++Al3+ (mmolc/kg) 
Chuva 67,49 bA 72,90 bA 132,58 aA 

3,71 

Seca 2,71 bB 2,87 bB 4,18 aB COT (%) 
Chuva 13,07 bA 12,42 bA 17,23 aA 

28,08 

Seca 0,08 aB 0,09 aB 0,12 aB NT (%) 
Chuva 0,19 bA 0,19 bA 0,27 aA 

29,11 

Seca 31,15 aB 32,14 aB 34,24 aB Relação C/N  
Chuva 68,81 aA 65,47 aA 67,02 aA 

22,91 

Seca 2,88 aA 3,13 aA 1,58 bA K+ (mmolc/kg) 
Chuva 2,11 abB 2,17 aB 1,52 bA 

11,95 

Seca 17,15 aA 12,23 aA 2,30 bA Ca2+ (mmolc/kg) 
Chuva 18,73 aA 13,70 aA 1,89 bA 

36,08 

Seca 9,15 aB 5,56 bB 2,43 cB Mg2+ (mmolc/kg) 
Chuva 14,71 aA 11,57 bA 9,00 bA 

16,16 

Seca 406 bB 359 bA 1439 aB S (mg/kg) 
Chuva 732 bA 515 bA 2030 aA 

27,62 

Seca 8,80 abA 10,92 aA 7,75 bA P (mg/kg) 
Chuva 9,79 bA 12,93 aA 6,57 cA 

12,71 

Seca 29,18 aA 20,98 aA 6,32 bB SB (mmolc/kg) 
Chuva 31,32 aA 23,09 bA 9,37 cA 

18,21 

Seca 92,01 bB 90,04 bA 139,44 aA CTC (mmolc/kg em pH 
7.0) Chuva 103,06 bA 100,35 bA 145,01 aA 

3,39 

Seca 30,63 aA 22,13 bA 4,55 cA Saturação por base (V%) 
Chuva 29,60 aA 21,82 bA 6,55 cA 

27,38 

Silte % Chuva 12,66 a 12,53 a 12,2 a 22,33 
Argila % Chuva 38,40 b 36,6 b 46,86 a 10,75 
Areia % Chuva  49,2 a 50,93 a 41b 8,54 

(1) Valores são médias (n=15). Médias seguidas de mesma letra minúsculas na linha não diferem 
entre áreas numa mesma época e médias seguidas de mesma letra maiúsculas na coluna não 
diferem entre as duas épocas, pelo teste de Tukey (p < 0,05). Os teores de silte, argila e areia se tem 
somente a avaliação da época chuvosa. COT, carbono orgânico total; NT, nitrogênio total; SB, soma 
de bases e CTC, capacidade de troca catiônica. 
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Apêndice F – Caracterização química e física do solo, na camada de 0-20 cm de 
profundidade, em áreas de floresta nativa de araucária (FN), floresta 
nativa de araucária com distúrbio (ND), plantio de araucária (PL) e 
plantio de araucária com ocorrência de fogo acidental (PF) no PECJ 

Atributos Época FN ND PL PF CV (%) 
Seca 3,49 aA (1) 3,41 aA 3,42 aA 3,6 aA 2,49 pH 
Chuva 3,06 bB 3,00 bB 3,00 bB 3,53 aA  
Seca 31,93 bA 41,40 aA 43,6 aA 44,46 aA 10,28 Al3+ (mmolc/kg) 
Chuva 27 cA 45,33 aA 34,20 bB 41,73 abA  
Seca 171,46 bA 189,4 abB 211,26 aA 192,93 abA 3,83 H++Al3+ (mmolc/kg) 
Chuva 179,13 bA   231 aA 195,2 abA 191,26 abA  
Seca 7,88 aB 8,76 aB 9,07 aA 7,82 aB 28,36 COT (%) 
Chuva 10,38 aA 12,04 aA 9,87 aA 10,46 aA  
Seca 0,17 aB 0,20 aB 0,18 aB 0,20 aB 25,9 NT (%) 
Chuva 0,33 bA 0,41 Aa 0,31 bA 0,41 aA  
Seca 47,17 aA 46,70 aA 47,68 aA  37,53 aA 33,36 Relação C/N 
Chuva 30,65 aB 31,95 aB 31,50 aB 25,35 aB  
Seca 3,07 aA 2,66 abA 2,5 bA 2,98 abA 8,22 K+ (mmolc/kg) 
Chuva 2,21 aB 2,51 aA 2,03 aB 2,24 aB  
Seca 3,9 aA 3,04 aB 1,01 aB 2,34 aA 49,62 Ca2+ (mmolc/kg) 
Chuva 3,63 abA 8,89 aA 8,88 aA 1,33 bA  
Seca 4,12 aB 3,47 aB 1,62 bB 2,39 bB 8,12 Mg2+ (mmolc/kg) 
Chuva 9,98 aA 9,85 abA 8,07 cA 8,84 bcA  
Seca 1046 bB 943 bA 1769 aA 1223 abA 26,79 S (mg/kg) 
Chuva 1708 aA 1223 aA 1721 aA 1166 aA  
Seca 12,26 bcA 16,86 aB 10,33 cA 15,4 abA 10,51 P (mg/kg) 
Chuva 8,80 cB 22,40 aA 7,73 cB 12,66 bB  
Seca 11,11 aB 9,18 abB 5,14 cB 7,72 bB 14,88 SB (mmolc/kg) 
Chuva  15,83 abA 21,26 aA 18,99 abA 12,41 bA  
Seca 182,55 aA 198,67 aB 216,41 aA 200,53 aA 3,74 CTC (mmolc/kg em pH 

7,0) Chuva 195,06 bA 252,44 aA 214,22 abA 203,8 bA  
Seca 6,13 aB 4,81 abB 2,42 cB 3,9 bcB 20,68  Saturação por base 

(V%) Chuva 8,15 aA 8,32 aA 8,47 aA 6,23 aA  
Silte % Chuva 8,80 b 7,00 b 12,87 a 7,59 b 35,75 
Argila % Chuva 47,45 a 24,61 d 39,56 b 34,42 c 13,59 
Areia % Chuva 43,74 c 68,37 a 47,56 c 57,97 b 8,21 

(1) Valores são médias (n=15). Médias seguidas de mesma letra minúsculas na linha não diferem 
entre áreas numa mesma época e médias seguidas de mesma letra maiúsculas na coluna não 
diferem entre as duas épocas, pelo teste de Tukey (p < 0,05). Os teores de silte, argila e areia se tem 
somente a avaliação da época chuvosa. COT, carbono orgânico total; NT, nitrogênio total; SB, soma 
de bases e CTC, capacidade de troca catiônica. 

 
 
 
 
 
 




