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RESUMO 

 

Atributos microbianos e químicos do solo e da serapilheira em plantios puros e mistos de 

Eucalyptus grandis e Acacia mangium 

 

Plantios mistos de eucalipto com leguminosas arbóreas vêm sendo estabelecidos a 

fim de aumentar os teores de nutriente no solo, e estimular a ciclagem biogeoquímica. Para 

tanto, este trabalho teve como objetivo avaliar alguns atributos microbianos e químicos do 

solo e serapilheira dos primeiros 20 meses de crescimento de uma segunda rotação de plantios 

puros e mistos de E. grandis e A. mangium. Foram coletadas amostras de solo e raízes 

(profundidade de 0-10 cm) e serapilheira aos 2, 7, 14 e 20 meses após o plantio dos seguintes 

tratamentos: monoculturas de A. mangium e E. grandis sem fertilização nitrogenada, 

monocultura de E. grandis fertilizado com N e plantio misto entre E. grandis e A. mangium 

(50E:50A). Dentre os atributos microbianos e bioquímicos do solo foram avaliados o C e N 

da biomassa microbiana, respiração basal, a atividade das enzimas desidrogenase, celulase, 

urease, fosfatase ácida, fosfatase alcalina, número de esporos e taxa de colonização de fungos 

micorrízicos arbusculares. Os atributos químicos do solo avaliados foram: C e N total do solo, 

P disponível, pH e umidade. Na serapilheira foram avaliadas as concentrações de C, N e P 

total.  As informações obtidas revelaram que houve um efeito cumulativo recorrente da 

primeira rotação, principalmente na área plantada com A. mangium. Foi possível verificar que 

no inicio dos plantios florestais os teores de C e N total e P disponível no solo não se alteram 

drasticamente. Em contrapartida, os conteúdos totais desses elementos na serapilheira são 

extremamente dinâmicos, dissimilares entre os tratamentos e altamente relacionados com os 

atributos microbianos e bioquímicos do solo. A. mangium apresentou uma serapilheira com 

menor relação C/N e C/P, e essa característica se manteve quando ela foi planta com E. 

grandis, que também apresentou diminuição da relação C/N e C/P da serapilheira. Isso pode 

ter ocorrido em função ao estimulo da microbiota do solo, sobretudo das fosfatases e pela 

associação com das plantas com fungos micorrízicos arbusculares. Neste caso, presume-se 

que a A. mangium é a grande responsável por favorecer a maior atividade microbiana e 

colonização de FMA em E. grandis no plantio misto quando comparado com os plantios 

puros de E. grandis. As fosfatases ácida e alcalina foram os atributos microbianos que mais se 

alteraram com o desenvolvimento vegetal, mostrando a sensibilidade dessa variável aos 

sistemas de plantio. Estes resultados são informações importantes não apenas sobre a 

capacidade do plantio misto de E. grandis e A. mangium em maximizar a ciclagem de N e P, 

mas também sobre o conhecimento da dinâmica desses elementos e da microbiota do solo no 

inicio dos plantios florestais, fato este pouco abordado pela literatura. 

 

Palavras-chave: Microbiota do solo; Eucalipto; Leguminosas; Serapilheira; Fósforo; 

Nitrogênio 
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ABSTRACT 

 
Soil and litter microbial and chemical attributes in monoculture and intercropped 

plantations of the Eucalyptus grandis and Acacia mangium 

 

Intercropped plantation between leguminous and eucalyptus has been establishment 

to increase soil nutrients content and stimulate the biogeochemistry cycling. This work aim 

evaluated some microbial and chemistry attributes of soil and litter in the early stages of the 

second rotation of mixed and pure plantations of E. grandis and A. mangium. Soil and roots 

samples (at 0-10 cm depth) and litter samples were collected at two, seven, 14, and 20 months 

after planting in the following treatments: monocultures of A. mangium and E. grandis, a 

monoculture of E. grandis with N-fertilizer, and an intercropped plantation with E. grandis 

and A. mangium (50E:50A). The intercropped plantation area was subdivided and soil 

samples collected around of the A. mangium and E. grandis individuals in order to compare 

the rhizosphere effects of each tree species within this treatment. The microbial and 

biochemistry attributes measured were: microbial biomass C and N, microbial respiration, 

metabolic quotient (qCO2), metabolic microbial, enzymatic activity (dehydrogenase, 

cellulase, urease, acid phosphatase and alkali phosphatase), spore diversity and density and 

root colonization by arbuscular mycorrhizal fungi. The chemistry soil attributes evaluated 

were: Total C, total N, available P, pH and moisture. Total C, N and P litter were evaluated. 

There was a cumulative effect due the first rotation, mainly at A. mangium monoculture. Soil 

chemistry attributes (total C, total N and available P) were little altered in early stage of the 

plantations. However, litter attributes were extremely dynamics, dissimilar between 

treatments and correlated with the soil microbial attributes. A. mangium showed decrease of 

the litter C/N and C/P ratios (pure and intercropped plantation). In this case, E. grandis also 

decrease the litter C/N and C/P ratios when planted with A. mangium. Intercropped plantation 

stimulated the microbial activity, mainly the phosphatases and root colonization by arbuscular 

mycorrhizal fungi. Thus, presumably A. mangium is the greater responsible to stimulate the 

soil microbial community in intercropped plantation, favoring E. grandis. Alkali and acid 

phosphatase were microbial attributes more drastically altered with plant development, 

showing the sensibility these variables. These results are important information not only about  

to intercropped plantation capacity for maximize N and P cycling, but also about the 

knowledge of the dynamic of these elements and the soil microbial in early stages of the 

forestry plantations, which is little reported to literature.  

 

Keywords: Soil microbial; Eucalyptus; Leguminous; Litter; Phosphorus, Nitrogen 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente demanda por produtos florestais tem acarretado em aumento do setor 

florestal em todo mundo e, para tanto, o plantio de culturas de rápido crescimento, como o 

eucalipto, vem sendo amplamente utilizado. No Brasil, devido ao aumento populacional e à 

necessidade de terras exclusivas para produção agrícola de grãos, as áreas de plantio de 

florestas situam-se muitas vezes em regiões limitadas e de solo pobre. Além disso, a maioria 

das espécies vegetais utilizadas demandam muitos nutrientes, como o N e P, para seu 

estabelecimento e desenvolvimento, levando a potencial diminuição de seus teores no solo e 

maiores agravantes ao ecossistema. Neste sentido, formas de manejo que visam à entrada e/ou 

manutenção dos teores de nutrientes nos ecossistemas vem sendo amplamente buscadas, 

visando, sobretudo, a sustentabilidade ambiental dos plantios além da certificação florestal.  

O risco de perdas de nutrientes, principalmente N e P, é elevado em solos com plantio 

monoespecífico de eucalipto. Formas de P em solos tropicais intemperizados estão muitas 

vezes indisponíveis para as plantas, assim como o nitrogênio que, no caso de plantios de 

árvores de crescimento rápido, como o eucalipto, é reduzido com sucessivas rotações. Soma-

se ainda a pouca resposta de cultivos de eucalipto à fertilização, assim como o alto custo de 

sua aplicação, inviabilizando a manutenção destas áreas ao longo do tempo. Visando 

melhorias para contornar ou reverter estes problemas, vêm sendo estabelecidos plantios 

mistos de eucalipto com leguminosas arbóreas fixadoras de N, a fim de aumentar os teores 

deste nutriente no solo. Tal consórcio pode levar a melhorias na ciclagem biogeoquímica e, 

consequentemente, na saúde do solo, nas quais os micro-organismos exercem um papel 

fundamental.  Desta forma, o estudo da modulação imposta por este consórcio sobre a 

diversidade e atividade de micro-organismos no solo se faz necessária a fim de se obterem 

maiores informações sobre a ciclagem de nutrientes e favorecer formas de manejo mais 

adequadas, visando à sustentabilidade ambiental. 

 

1.1 Desenvolvimento - Revisão bibliográfica  

 

1.1.1 Eucalipto no Brasil - aspectos gerais 

 

Originário da Austrália e da Indonésia, o eucalipto é hoje uma das principais fontes de 

matéria-prima para produzir papel. Pertence ao gênero Eucalyptus, que reúne mais de 600 
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diferentes espécies. Em território brasileiro, o eucalipto encontrou ótimas condições de clima 

e solo para se desenvolver, com crescimento mais rápido que nos demais países e alto índice 

de produtividade. 

Atualmente, conhecem-se mais de 600 espécies pertencentes ao gênero Eucalyptus, 

sendo que esse gênero foi introduzido no Brasil no inicio do século passado, sendo E. 

globulus, E. urophylla e E. grandis as espécies mais utilizadas atualmente no país. De modo 

geral, o rápido crescimento, com corte estimado entre 6 a 7 anos para produção de celulose e 

de 12 a 14 anos para utilização de madeira sólida no Brasil, levou o eucalipto ao “status” de 

“cultura com importância econômica”. O Brasil possui área total de, aproximadamente, 

8.514.877 km² (851,4 milhões de hectares). Deste total, 477,7 milhões de ha correspondem a 

florestas naturais e 5,98 milhões de ha a florestas plantadas. Entre as florestas plantadas, 3,75 

milhões de hectares correspondem a áreas com eucalipto. O setor brasileiro de base florestal 

tem participação significativa no Produto Interno Bruto nacional (US$ 1,3 trilhão), 

representando aproximadamente 3,4% do PIB nacional (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

SILVICULTURA, 2008). 

Além de ter um papel socioeconômico relevante no Brasil, muitas são as vantagens 

inerentes ao plantio de eucalipto. Além do rápido crescimento e adaptação ao clima há 

também vantagens da produção de celulose, sendo fonte de carvão vegetal para gerar energia 

e de madeira sólida usada em móveis, pisos, revestimentos e outras aplicações na construção 

civil. Entretanto, alguns aspectos negativos devem ser considerados. Dentre estes é possível 

citar o alto potencial de exportação e depleção de estoques de N e de outros nutrientes do 

ecossistema, uma vez que não se trata de uma cultura com potencial de fixação de N, o que 

pode acarretar, em longo prazo, diminuição da produção e deficiência nos teores de nutrientes 

do solo. Soma-se a isso o fato de que nessas áreas pode ser comum ocorrer baixa resposta ou 

até mesmo a falta de resposta das plantas ao fornecimento de fertilizantes nitrogenados 

(GONÇALVES et al., 1997). 

O N e P são os principais fatores limitantes do crescimento das árvores em florestas 

tropicais.  De modo geral, o N é um nutriente muito relevante para o desenvolvimento 

vegetal, apresentando alto dinamismo e dependente da atividade biológica, alternando-se 

entre vários estados de oxidação (N2, NO, N2O, NH3/NH4
+
, NO2

-
, NO3

-
) (JACKSON; 

BURGER; CAVAGNARO, 2008). Com relação ao P, as soluções do solo de ortofosfato 

inorgânico (Pi), que estão diretamente acessíveis às plantas, são muito baixas, variam de 1 a 

10 µM (VANCE; UHDE-STONE; ALLAN, 2003). Isto se deve ao fato de o ortofosfato 

formar ligações altamente coordenadas com metais no solo, pela formação de complexos de 
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superfície de esfera interna de óxido-hidróxidos de Al e Fe e pela precipitação em compostos 

de Al, Fe e Ca, dependendo do pH do solo (YEROKUN, 2008; LAIR, 2009). A fixação do 

fósforo na fase sólida é decorrente do comportamento físico-químico com colóides do solo, 

pH, cátions associados ao fosfato e matéria orgânica. No Brasil, estas condições conduzem 

frequentemente à deficiência de P, sendo necessária a adição de altas quantidades de 

fertilizantes fosfatados para manutenção da produtividade (GONÇALVES et al., 2008).  

Neste sentido, é crescente a preocupação das empresas do setor florestal em adotar 

práticas de manejo mais favoráveis e saudáveis ao ambiente, de modo a promover a 

sustentabilidade da produção florestal, com menor demanda de fertilizantes e energia. Neste 

aspecto, deve-se considerar o solo como um importante componente relacionado à produção 

de madeira, pois ele é o responsável pelo suprimento de água e nutrientes para as plantas.  

 

1.1.2 Leguminosas - considerações sobre Acacia mangium 

 

As leguminosas formam uma das maiores famílias botânicas, com ampla distribuição 

pelo nosso planeta. São cerca de 18.000 espécies, uma grande parte delas de valor comercial 

ou com algum tipo de utilidade para o homem ou para os animais. Essas plantas se 

caracterizam por terem frutos na forma de vagem ou fava. Por essa razão, são também 

conhecidas por Fabaceae. São aceitas pelo menos três sub-famílias no grupo: Papilionoideae, 

Faboideae e Mimosoideae. As leguminosas variam desde plantas de pequeno porte como as 

culturas agrícolas de soja, feijão, ervilha, alfafa, lentilha e grão de bico até as plantas de 

dimensões arbóreas como as acácias (A. mangium e Acacia mearnsii) e bracatinga (Mimosa 

scabrella).  

Várias espécies da família Leguminosae formam simbiose com bactérias fixadoras de 

nitrogênio (FBN) dos gêneros Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, 

Mesorhizobium, coletivamente chamadas de rizóbios, formando nódulos nas raízes e, em 

algumas espécies, no caule, sendo que a planta fornece à bactéria fotossintatos e, recebendo 

em troca, produtos nitrogenados (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Além da simbiose com 

rizóbios, muitas leguminosas, e em especial as acácias, têm a capacidade de formar 

associações mutualistas com fungos micorrízicos, que auxiliam na absorção de nutrientes e 

água, melhorando a atuação da raiz na nutrição da planta (MENDES-FILHO et al., 2009). 

No Brasil, dentre as leguminosas de grande interesse silvicultural para a produção de 

madeira, destacam-se as espécies A. mearnsii (acácia negra), A. mangium e M. scabrella. As 

três já estão sendo plantadas em povoamentos florestais e, com isso, fornecendo madeira para 
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algumas regiões brasileiras. A bracatinga e a acácia negra são mais abundantes no sul do país 

(estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Já a A. mangium está tendo seu 

potencial avaliado para diversas regiões, de norte a sul do país. Trata-se de uma espécie 

comercial tropical de alta rusticidade e com uma geração rápida de madeira para diversos usos 

industriais e energéticos. Para o Brasil e para a América Latina, as espécies florestais de 

acácia de maior interesse são: A. mearnsii e A. mangium. Ambas mostram boa adaptação em 

algumas regiões latino-americanas, podendo originar povoamentos e produtos de razoável a 

boa qualidade. Como suas madeiras são bastante indicadas para lenha, carvão, celulose, papel, 

painéis de madeira, etc., elas podem se constituir em alternativas promissoras para a 

agricultura e para a silvicultura (FOELKEL, 2008). 

A A. mangium é uma espécie arbórea pioneira, pertencente à família Leguminosae e 

subfamília Mimosoideae, de grande ocorrência natural no nordeste da Austrália, Indonésia, 

nas Ilhas Molucanas e de Java e na Província da Papua Nova Guiné. Apresenta também 

ocorrência em vários outros países, contudo em menor escala. Esta espécie tem se destacado 

pela adaptabilidade às condições adversas de solo e clima, pelo rápido crescimento, elevada 

produção de biomassa e capacidade de formar simbioses com micro-organismos do solo 

(MALAJCZUK; JONES; NEELY, 1993), sendo amplamente utilizada na recuperação de 

áreas degradadas e plantios para fins comerciais, como o uso para celulose. Desta forma, as 

possibilidades de aproveitamento fazem da A. mangium uma planta com bom valor 

econômico, uma vez que as folhas podem ser usadas como forragem na alimentação de 

animais, a madeira apresenta uma densidade básica, considerada dura, de cerne marrom claro 

e alburno creme-claro, mostrando indicadores favoráveis para ser usada na fabricação de 

papel, celulose e de aglomerados, carvão, lenha, entre outros. Com todas essas características 

a A. mangium apresenta-se como espécie promissora utilizada em plantios mistos com 

espécies de alto valor econômico florestal, como o eucalipto. Vários trabalhos realizados 

informam que tal plantio serve como uma fonte alternativa de N para culturas, aumento na 

produção de biomassa e sequestro de C no solo (DEBELL; COLE; WHITESELL, 1997; 

PARROTA, 1999; BAUHUS; VAN WINDEN; NICOTRA, 2004), além de melhorarias na 

fertilidade do solo e na ciclagem de nutrientes (BINKLEY et al., 1992; MONTAGNINI, 

2000).  

 

1.1.3 Eucalipto e plantio consorciado com leguminosas 
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Apesar de os eucaliptos mostrarem um estádio de melhoramento genético florestal 

muito avançado e apresentarem maior produtividade, os plantios consorciados com 

leguminosas podem apresentar vantagens muitas vezes não encontradas no plantio puro. As 

principais razões são de origem ambiental, social e econômica, ou seja, de forte foco na 

sustentabilidade florestal (FOELKEL, 2008). Além disso, oferecem amplo campo para ganhos 

de produtividade em quantidade e qualidade de madeira e de outros produtos associados 

(tanino, carbono, carvão vegetal, etc.), além de benefícios ligados ao estimulo da ciclagem de 

nutrientes (FORRESTER; COWIE; VANCLAY, 2006). 

Em solos tropicais, estudos de ciclagem biogeoquímica mostraram uma tendência 

geral de aumento da exigência por fertilizantes nitrogenados devido a sucessivas rotações de 

plantios comerciais de eucalipto, como observado no Congo e Austrália (CORBEELS et al., 

2005; LACLAU et al., 2005). Segundo estimativas de Gonçalves, Mendes e Sasaki (2001), 

alguns solos sob plantio de eucalipto no planalto ocidental paulista teriam reserva de N 

suficiente para atender adequadamente as demandas da cultura por 3 a 5 rotações de 7 anos, 

tornando-se posteriormente áreas que necessitariam de fertilização nitrogenada. Assim, a 

adição de N e P faz-se necessária para assegurar a produção sustentável dos plantios 

florestais. No entanto, devido aos altos valores cobrados por estes insumos, a produção torna-

se muito onerosa. Além disso, grandes quantidades de energia fóssil são usadas e emitidas na 

forma de CO2 durante a fabricação dos fertilizantes industriais, acarretando graves prejuízos 

ambientais.  

Para contornar estes fatores adversos, propostas de uso de espécies fixadoras de N  

consorciadas podem contribuir potencialmente para a sustentabilidade da plantação florestal e 

aumento da produção de madeira, o que pode melhorar a dinâmica dos nutrientes no solo, 

primeiramente, pelo aumento de N no solo através da reciclagem do N atmosférico por 

fixação biológica (ROTHE; BINKLEY, 2001) e, secundariamente, estas espécies podem 

aumentar a disponibilidade de P devido à melhor exploração do solo, ao aumento do teor de 

matéria orgânica do solo e à alta capacidade para mobilizar o P mineral insolúvel (GUNES et 

al., 2007; PRESCOTT, 2010). Soma-se a isso o fato de que o N mineral pode ser transferido 

entre plantas via exsudatos radiculares e/ou conexões de raízes por fungos micorrízicos (HE; 

CRITCHLEY; BLEDSOE, 2003).  

Além da importância econômica da FBN, ressalta-se sua importância ecológica, pois 

permite que leguminosas colonizem áreas pobres em nitrogênio, que serão enriquecidas pela 

transferência do nitrogênio atmosférico para o solo e/ou pela ciclagem de N e nutrientes 

ocorrida através da decomposição de uma serapilheira mais rica nestes elementos. Estes 
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fatores são importantes para plantios florestais, como o de eucalipto, uma vez que são 

cultivados em solos pobres, sendo que o uso de fertilizantes nitrogenados e fosfatados quase 

sempre é requerido. 

A FBN pode influenciar na disponibilidade de P no solo, no entanto, os seus efeitos 

variam com a espécie e os locais. Binkley, Giardina e Bashkin (2000) e Kaye et al. (2000) 

relataram que em misturas de Facaltaria. moluccana e Eucalyptus saligna a disponibilidade de 

P no solo declinou com proporções crescentes de F. moluccana.  Entretanto, esses autores 

detectaram que o P da serapilheira aumentou com proporções crescentes de F. moluccana 

(BINKLEY et al, 1992; KAYE et al., 2000). Neste caso, a absorção de P por F. moluccana 

ocorreu devido à associação com fungos micorrízicos (BINKLEY; RYAN, 1998; BINKLEY; 

GIARDINA; BASHKIN, 2000) e a utilização de P, que não estava disponível para E. saligna 

(BINKLEY; GIARDINA; BASHKIN, 2000). Esses resultados também foram encontrados por 

Forrester, Bauhus e Cowie (2005), fato este que, de modo geral, demonstra o estímulo da 

ciclagem de P em sítios consorciados. 

Em muitos países o consórcio de eucalipto com espécies de leguminosas arbóreas vem 

apresentando resultados promissores (KHANNA, 1997; HUNTER, 2001; FORRESTER; 

BAUHUS; KHANNA, 2004; GARAY et al., 2004; FORRESTER; COWIE; VANCLAY, 

2006), com potencial de aumento da produção de biomassa, sequestro de C, com melhorias na 

fertilidade do solo e ciclagem de nutrientes (MONTAGNINI 2000; BAHAUS; VAN 

WINDEN; NICOTRA, 2004; FORRESTER.; BAUHUS; KHANNA, 2004; FORRESTER; 

BAUHUS; COWIE, 2005). No Brasil, muitos trabalhos vêm avaliando e comparando várias 

densidades de leguminosas, como as acácias, em diferentes densidades de eucalipto. 

Geralmente as maiores diferenças nesses estudos estão nas características de solo e duração da 

estação seca e úmida. Estes experimentos de longa duração visam obter maiores informações 

sobre o efeito acumulativo do plantio dessas culturas e como o manejo pode interferir na 

produtividade, fertilidade e ciclagem de nutrientes nos plantios puros e mistos. Para tanto, 

resultados referentes ao crescimento das árvores, biomassa vegetal, teor de nutrientes, 

desenvolvimento de raízes, fixação de N, conteúdo de água no solo, atributos químicos e 

microbianos do solo e serapilheira, entre outros, são apresentados por alguns autores em 

avalições de plantios puros e mistos com E. grandis e A. mangium (BOUILLET et al., 2008; 

JOURDAN et al., 2008; LACLAU et al., 2008, COELHO et al., 2007; VOIGTLAENDER et 

al., 2012; BINI et al., 2012). Estes autores apresentaram a potencialidade de tal associação, 

bem como o interesse para obter maiores informações de funcionamento deste consórcio. Para 

tanto, são necessários maiores informações sobre o papel da microbiota do solo na ciclagem 
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de N e P e qual o impacto do plantio consorciado sobre a comunidade microbiana do solo, 

sobretudo nos fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e na atividade das fosfatases, uma vez 

que são responsáveis pelo direcionamento da ciclagem de nutrientes, sobretudo de P nestes 

sítios (KHANNA, 1997; FORRESTER; BAUHUS; KHANNA, 2004; FORRESTER; 

COWIE; VANCLAY, 2006; BINI et al., 2012). Essas informações, junto com outros 

parâmetros, podem originar indicativos consistentes de que o plantio misto de A. mangium 

com eucalipto é um método alternativo viável dentro do plantio florestal. 

 

1.1.4 Matéria orgânica e biomassa microbiana 

Além das práticas de manejo que utilizam leguminosas para melhorar a saúde e 

entrada de nutrientes no solo, outros fatores que valorizam mais o uso de leguminosas devem 

ser considerados. Dentre estes podemos citar o teor de matéria orgânica e a qualidade de 

serapilheira, uma vez que existe uma relação direta entre teor de matéria orgânica no solo e 

diversidade e a atividade microbiana (ALLISON; NIELSEN; HUGHES, 2006; WANG et al., 

2010). Portanto, práticas que aumentam os teores de matéria orgânica do solo, com menor 

revolvimento do solo e menor exportação dos resíduos vegetais pelas colheitas, podem 

contribuir para melhorar os teores de carbono orgânico e nutrientes no solo, com 

consequências positivas para a diversidade e atividade microbiana e fertilidade do solo.  

De modo geral, a matéria orgânica (ou húmus) do solo é originada de processos 

microbianos de degradação e síntese a partir de material orgânico de origem vegetal, animal e 

microbiana (IZQUIERDO et al., 2005). Ela contribui para a sustentação da comunidade 

microbiana e da fauna do solo que, por sua vez, promovem o processo de mineralização, ou 

seja, a transformação de formas orgânicas de nutrientes para formas minerais, formação de 

agregados e incorporação da matéria orgânica no solo (LAVELLE, 1997). 

A matéria orgânica do solo é a principal fonte de carbono e energia para os micro-

organismos e também é fonte de nutrientes para as plantas. É responsável por significativa 

porção da capacidade de troca de cátions do solo, principalmente nos solos tropicais altamente 

intemperizados, além de aumentar a capacidade de retenção de água e a estabilidade de 

agregados do solo. Sendo assim, a incorporação de matéria orgânica ao solo reduz sua 

densidade global e, consequentemente, aumenta a porosidade total, apresentando um efeito 

positivo no crescimento vegetal (IZQUIERDO et al., 2005). Conforme as condições 

edafoclimáticas, a velocidade de decomposição da serapilheira varia de acordo com os teores 

de lignina, polifenóis, celulose, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, dentre outros 

componentes (MONTEIRO; GAMA-RODRIGUES, 2004). A decomposição dos resíduos 
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orgânicos constitui um processo biológico em que parte do carbono é reciclada para a 

atmosfera na forma de CO2, o nitrogênio pode se tornar disponível como NH4
+
 e depois 

convertido a NO3
-
, enquanto outros elementos como o P e S e vários micronutrientes podem 

ser transformados em formas que são absorvidas pelas plantas (ORJUELA, 1989). Apenas 

uma pequena porção desse carbono é estabilizada na forma humificada, a qual ainda é fonte 

de C e nutrientes, mas cuja taxa de mineralização é menor.  

Além da matéria orgânica, a microbiota do solo é muitas vezes modulada pelo tipo de 

vegetação e seu estádio sucessional (SINHA et al., 2009; BINI, 2009).  Soma-se a isso o fato 

de que a biomassa microbiana, assim como outros atributos microbianos do solo, é mais 

sensível a alterações ambientais ou antrópicos que os atributos químicos e físicos do solo 

(DICK; TABATABAI, 1993), revelando-se, assim, como sensível indicadora de alterações no 

solo e ecossistemas (BADIANE et al., 2001; NOGUEIRA et al., 2006; BINI, 2009).  

A biomassa microbiana do solo é considerada a fração viva da matéria orgânica, 

composta por bactérias, fungos e protozoários (MOREIRA; MALAVOLTA, 2004), 

constituindo, em média, entre 1 a 4% do C total do solo e de 3 a 5% do N (SCHLOTER; 

DILLY; MUNCH, 2003). Além de armazenadora de nutrientes, a biomassa microbiana é 

considerada bioindicadora da qualidade do solo devido a sua atuação na formação e na 

estabilização de agregados e ciclagem de nutrientes, podendo atuar como dreno de nutrientes, 

por meio da imobilização, ou como fonte, por meio da mineralização (HATCH et al., 2000). 

Além disso, atua como substrato para processos enzimáticos no solo, promovendo a 

sustentabilidade biológica e produtividade nos ecossistemas (TEMPLER; FINDLAY; 

LOVETT, 2003). A avaliação da biomassa microbiana tem sido proposta como um indicador 

do estado e das alterações da matéria orgânica do solo e sugerida como uma medida sensível 

do aumento ou decréscimo de sua quantidade (TÓTOLA; CHAER, 2002).  

Os valores de biomassa microbiana em plantio de eucalipto, reportados em alguns 

trabalhos realizados no Brasil, variam de 80 a 310 µg C g
-1

 (CHAER; TÓTOLA, 2007; 

GAMA-RODRIGUEZ et al., 2008; BARRETO et al., 2008). No entanto, deve-se considerar a 

idade destes plantios, clima, tipo de solo e histórico das áreas. Estes fatores são extremamente 

importantes para entender a dinâmica da biomassa microbiana e dos atributos microbianos do 

solo, em sistemas florestais (VARENNES; TORRES, 2011). Além disso, há carência de 

informações sobre o início dos plantios, nos primeiros meses de desenvolvimento vegetal. 
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1.1.5 Atividade microbiana e índices de qualidade da matéria orgânica 

 

Dados obtidos do C e N da biomassa microbiana do solo associados aos resultados da 

atividade microbiana (respiração microbiana) e atributos químicos, como C orgânico e N 

total, possibilitam a obtenção de índices microbianos que expressam a dinâmica do C e N nos 

ecossistemas (ANDERSON; DOMSCH, 1993; MONTEIRO; GAMA-RODRIGUES, 2004; 

GAMA-RODRIGUEZ et al., 2008).  

Anderson e Domsch (1993) propuseram a determinação do coeficiente metabólico 

(qCO2), que é a relação entre a quantidade de CO2 produzida por unidade de carbono da 

biomassa microbiana por unidade de tempo. O qCO2 é um índice que expressa a taxa de 

respiração por unidade de biomassa microbiana . Uma biomassa mais eficiente seria aquela 

que perderia menos C na forma de CO2 com a respiração e incorporasse mais C às células 

microbianas. Em amostras que apresentam os mesmos valores de biomassa, aquela que 

mostra uma menor taxa de respiração (< qCO2 ) é considerada a mais eficiente. De acordo 

com Anderson e Domsch (1993), coeficientes metabólicos elevados são um indicativo de 

comunidades microbianas em estádios iniciais de desenvolvimento, com maior proporção de 

micro-organismos ativos em relação aos inativos, ou ainda um indicativo de populações 

microbianas sob algum tipo de estresse metabólico. Contudo, nem sempre o qCO2 segue esse 

padrão, e ao mesmo tempo em que fornece um índice de eficiência metabólica microbiana, 

também possui limitações em se tratando dos confusos efeitos causados por estresse e 

distúrbio na comunidade microbiana de solos degradados e em recuperação. Segundo INSAM 

(1990), solos que recentemente receberam substratos orgânicos de fácil degradação 

apresentam predomínio de micro-organismos estrategistas r, com poucas espécies e com altas 

taxas de crescimento. Sendo assim, a interpretação do qCO2 deve ser cautelosa e integrada 

com os dados de biomassa microbiana, respirometria e também com análises de enzimas, 

como a desidrogenase, que reflitam o estado metabólico dos micro-organismos do solo. 

Outros índices podem ser uteis para detectar a qualidade da matéria orgânica. A 

relação entre o C microbiano e o C total fornece o coeficiente microbiano (Cmic/Ct). Em 

condições estressantes para os micro-organismos (pH, deficiências nutricionais, metais 

pesados, etc), a capacidade de utilização do C é menor, conduzindo ao decréscimo desse 

índice  (<Cmic/Ct) (WARDLE, 1994). Da mesma maneira, a relação entre N da biomassa 

microbiana e o N total do solo indica a eficiência de conversão do N do solo em N microbiano 

(SPARLING, 1992). Com a adição de matéria orgânica de boa qualidade, ou com o término 
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de uma situação de estresse, ocorre um incremento na biomassa microbiana, assim como no 

coeficiente microbiano (>Cmic/Ct), ainda que os teores de C orgânico total do solo possam 

permanecer praticamente inalterados (POWLSON; BROOKES; CHRISTENSEN, 1987). 

Chaer e Tótola, 2007 encontraram valores de Cmic/Ct que variaram entre 0,81e 1,54 % em 

áreas com plantios de eucalipto com diferentes tipos de manejo. Segundo estes autores esses 

valores são abaixo dos encontrados em alguns solos com culturas agrícolas (2-7 %) 

(ANDERSON; DOMSCH, 1993). Obviamente, esses resultados comparam solos de climas 

diferentes (solos tropicais vs solos de clima temperado). Em solos tropicais os menores 

valores de Cmic/Ct podem estar relacionados à menor disponibilidade de nutrientes minerais 

para sustentar a biomassa microbiana, à inibição dos micro-organismos do solo por acidez 

excessiva ou toxicidade de Al3
+
 ou a ambos. Considerando que o C da biomassa microbiana 

equivale de 1 a 4% do C total do solo, valores de Cmic/Ct abaixo de 1 são preocupantes, 

representando realmente uma perda na qualidade da matéria orgânica, com reflexo direto na 

biomassa microbiana.  

 

1.1.6 Microbiota e enzimas do solo 

 

Os processos envolvidos na oxidação da matéria orgânica, e mais especificamente na 

conversão de N e P orgânico para inorgânico (ou disponível), envolvem a participação de 

grupos de micro-organismos (celulolíticos, amonificadores, nitrificadores). Muitos destes 

organismos são municiados de enzimas específicas para disponibilização de formas 

assimiláveis de nutrientes, sendo importantes catalisadores de inúmeras reações envolvidas 

nos ciclos biogeoquímicos (BADIANE et al., 2001). De modo geral, as enzimas 

extracelulares, além de serem reguladas indiretamente pelo aumento da produção e secreção 

pelos micro-organismos, podem também ser moduladas diretamente pelas condições físico-

químicas do ambiente, tais como teor de carbono orgânico, nitrogênio total, fósforo 

disponível, força iônica, pH e umidade (AON; COLANERI, 2001; NAYAK; BADU; 

ADHYA, 2007).   

A atividade de endo (desidrogenase) e exoenzimas (fosfatases, celulases, uréases, etc.) 

é utilizada como um sensor em estudos de distúrbios ou alterações nos sistemas, que podem 

explicar mudanças na ciclagem biogeoquímica e qualidade do solo (BADIANE et al., 2001, 

2008). A atividade da enzima desidrogenase é considerada indicadora do metabolismo 

oxidativo microbiano do solo, relacionada diretamente com a atividade microbiana de células 

viáveis (NAYAK; BADU; ADHYA, 2007). Essa enzima é utilizada como indicadora da 
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atividade microbiológica no solo (NANNIPIERI; GREGOS; CECCANTI, 1990), sendo 

responsável por reações de transferência de energia através da cadeia transportadora de 

elétrons (BASTIDA et al., 2006), refletindo assim a atividade oxidativa da biomassa 

microbiana. 

Enzimas relacionadas ao ciclo do fósforo, como as fosfatases, hidrolisam formas 

orgânicas de fósforo, liberando formas minerais para plantas e micro-organismos (SPEIR; 

ROSS, 1978). De acordo com seu pH ótimo, as fosfatases são classificadas como ácidas (pH 

6,5) ou alcalinas (pH 11). Além disso, a fosfatase ácida é produzida tanto por micro-

organismos quanto por plantas, contudo, a atividade da fosfatase alcalina parece ser atribuída 

totalmente aos micro-organismos. Estudos de Chen et al. (2002) mostraram que a diminuição 

de P orgânico na rizosfera das plantas está associada com o aumento da atividade da fosfatase. 

Segundo Dick (2000) a atividade das enzimas fosfatases pode representar melhor a dinâmica 

do pH do solo devido a sua alta sensibilidade a alterações nas concentrações de H
+
 e OH

-
. 

Além disso, essa enzima representa a ciclagem de P orgânico nos ecossistemas, sobretudo em 

solos tropicais, comumente relacionados com cargas variáveis e com alta fixação de P 

inorgânico em seus coloides. 

A atividade da enzima urease é de grande importância para a mineralização da matéria 

orgânica e fornecimento de N-amoniacal, sobretudo com a hidrólise da uréia e amino 

compostos oriundos principalmente de resíduos vegetais (KANDELER, 2007). Através do 

processo de amonificação, ocorrerá a mineralização de compostos orgânicos a NH4
+
 que, de 

acordo com as condições ambientais, terá vários destinos, sendo possível ser imobilizado 

pelos micro-organismos, absorvido pelos vegetais superiores, adsorvido pelos minerais de 

argila, além de ser oxidado a nitrato, iniciando assim o processo de nitrificação (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006). 

A decomposição da celulose é controlada pela atividade da enzima celulase no solo, 

uma vez que essa enzima é secretada por bactérias e, principalmente, fungos em muitas 

condições ambientais, como altas temperaturas (30-60 
o
C) e baixo pH (5-6) (DOYLE et al., 

2006). Diferentes coberturas vegetais, com resíduos qualitativamente distintos (relação C/N, 

teor de celulose, teor de lignina, presença de resinas, monoterpenos, taninos, etc.), podem 

influenciar a atividade de celulases no solo. A atividade desta enzima pode variar tanto com a 

época do ano quanto com a qualidade da fonte de celulose. Isso indica que a atividade dessa 

enzima depende da qualidade do substrato sobre o qual atua (DOYLE et al., 2006). 

Devido às importantes funções biológicas que desempenham, as enzimas do solo 

podem ser utilizadas como indicadoras de qualidade e diversidade funcional do solo, em que 
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fatores como o uso, manejo e cobertura vegetal influenciam suas atividades, podendo afetar os 

ciclos do C e nutrientes. 

 

1.1.7 Fungos micorrízicos arbusculares (FMA) 

 

Além da atividade microbiológica do solo e da avaliação da comunidade de micro-

organismos do solo, deve-se ressaltar a importância dos FMA, os quais possuem papel 

fundamental na manutenção das condições ambientais do solo. Os FMA formam simbioses 

com raízes de plantas através de associações micorrízicas e, além de garantir suprimento de 

fotoassimilados, favorecem a absorção de nutrientes, em especial o P, e água pelas plantas 

(BAGO et al., 2003), explorando locais aos quais as raízes não têm acesso. A exsudação das 

plantas micorrizadas pode ser entre 4 a 20% superior a das plantas não micorrizadas e pode 

estimular um incremento de carbono do solo estimado em aproximadamente 5 bilhões de 

toneladas por ano (DOUDS; PFEFFER; SHACHAR-HILL, 2000). A extensa rede de hifas 

formada pelo fungo micorrízicos no solo é de grande relevância para a planta na exploração 

de nutrientes e água do solo, contribuindo muitas vezes para um aumento em sua taxa de 

crescimento (MARSCHNER; BAUMANN, 2003). De modo geral, a atividade dos fungos 

micorrízicos e a associação com as raízes de plantas superiores durante o ano não é uniforme, 

uma vez que estes estão sujeitos a variações nas condições de temperatura, umidade, matéria 

orgânica, P, N, pH e aeração do solo, além de práticas de manejo e procedimentos efetuados 

durante a formação de mudas. Por outro lado, as variações nos tipos de solo e na vegetação 

podem favorecer o domínio de algumas espécies em relação a outras, comprometendo ou 

favorecendo a diversidade dos gêneros e/ou espécies de fungos micorrízicos. 

A colonização micorrízica observada em espécies de leguminosas como A. mangium é 

notória (MENDES-FILHO et al., 2009), sendo esta interação importante para o 

desenvolvimento da planta. Estudos conduzidos por Rodrigues, Martins e Salomão (2003) 

demonstraram que a inoculação de FMA diminuem a relação C/N no eucalipto e na sesbânia, 

fato interessante para melhor ciclagem de nutrientes em campo. Entretanto, espécies de 

eucalipto são comumente pouco relacionados com FMA, sendo que muitos dos trabalhos 

avaliam apenas a presença de ectomicorrizas. Santos et al. (2001), em estudo realizado com 

cinco espécies de eucalipto, incluindo E. cloeziana, observaram uma sucessão no tipo de 

colonização micorrízica, sendo inicialmente dominado por fungos micorrízicos arbusculares e 

posteriormente por fungos ectomicorrízicos. No entanto, essa sucessão ainda não é 
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evidenciada em todas as espécies de eucalipto, sendo que os fatores que direcionam esse 

fenômeno ainda não foram esclarecidos (PAGANO; SCOTTI, 2008).  

De modo geral, os benefícios da simbiose são maiores em solos com baixa fertilidade, 

ou com problemas de desequilíbrio de nutrientes, principalmente em relação à disponibilidade 

de P. Além disso, parece existir uma importância ainda não evidenciada para FMA em 

culturas de eucalipto, principalmente no início do seu desenvolvimento, como relatado por 

Santos et al. (2001).  

 

1.1.8 Justificativa 

 

Muitos estudos vêm detalhando resultados promissores do consórcio de eucalipto e 

espécies de leguminosas, visando maior ciclagem de N e P. No entanto, há grande 

necessidade e demanda de informações que elucidem o papel da microbiota do solo em tais 

povoamentos e se esta é alterada ao longo do tempo de crescimento dos plantios. Informações 

sobre biomassa microbiana, atividade de enzimas como as fosfatases e FMA nestes sítios são 

preponderantes para melhor entender como a intensificação do uso de sistemas consorciados 

podem afetar a ciclagem de nutrientes. Desta maneira, um projeto multidisciplinar foi 

desenvolvido a fim de coletar dados referentes a algumas características produtivas, 

fisiológicas, bioquímicas, químicas e biológicas em plantio puros e mistos de A. mangium e E. 

grandis. Para tanto, foi proposta a avaliação de alguns atributos microbianos e químicos do 

solo e serapilheira no inicio de uma segunda rotação de plantios puros e mistos de E. grandis 

e A. mangium. Tais informações podem servir de referência para identificar a dinâmica da 

microbiota no inicio do estabelecimento vegetal e a qualidade do solo, além de estabelecer 

melhorias no manejo florestal. 

 

1.1.9 Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar os atributos microbianos e químicos 

do solo e serapilheira em uma segunda rotação de plantios puros e mistos de E. grandis e A. 

mangium. 

 

1.1.9.1 Objetivos específicos 

 

2. Determinar o C e N da biomassa microbiana do solo; 
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3. Avaliar a atividade microbiana do solo por respirometria e atividade de enzimas 

(desidrogenase, celulase, urease e as fosfatases ácida e alcalina). 

4. Estimar a taxa de colonização de FMA e a diversidade de esporos de FMA; 

5. Verificar a dinâmica dos atributos químicos e microbianos do solo e serapilheira nos 

primeiros 20 meses de plantios puros e mistos de E. grandis e A. mangium. 

6. Avaliar, através de métodos multivariados, quais atributos químicos e microbianos 

estão mais associados com os plantios puros e mistos. 
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2 PLANTIO PURO E MISTO DE EUCALYPTUS GRANDIS E ACACIA MANGIUM: 

EVOLUÇÃO DOS ATRIBUTOS MICROBIANOS E QUÍMICOS DO SOLO E 

SERAPILHEIRA EM INÍCIO DE ESTABELECIMENTO VEGETAL 

  

Resumo 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e relacionar a evolução de atributos 

microbiológicos e físico-químicos do solo e serapilheira no início de uma segunda rotação de 

plantio puro e misto de E. grandis e A. mangium. Foram coletadas amostras de solo (0-10 cm) 

aos 2, 7, 14 e 20 meses após o plantio dos seguintes plantios, cada um sendo considerado um  

tratamento: monoculturas de A. mangium e E. grandis sem fertilização, monocultura de E. 

grandis fertilizado com N e plantio consorciado entre E. grandis e A. mangium (50E:50A). Os 

atributos microbiológicos variaram muito entre os tratamentos nos primeiros 20 meses de 

plantios. Os teores totais de C, N e P da serapilheira apresentaram maiores correlações com a 

biomassa microbiana de C e N (Cmic e Nmic), respirometria e atividade da desidrogenase em 

todas as épocas. Menores relações C/N, C/P da serapilheira e C/N e Cmic/Ct do solo foram 

obtidos após 20 meses. O plantio consorciado forneceu material orgânico de boa qualidade e 

rico em N e P, embora isso não representasse maiores teores desses elementos no solo e maior 

atividade microbiana no solo. Uma implicação destes achados é que, pelo menos na fase 

inicial de crescimento das plantações, atributos químicos da serapilheira e a variação desses 

atributos governaram os processos microbianos. A análise canônica discriminante revelou 

alterações nos atributos microbiológicos e químicos do solo no plantio consorciado, devido ao 

crescimento das plantas e da serapilheira acumulada. Vinte meses após o plantio, as 

plantações foram discriminadas por diferenças na composição química da serapilheira (C, N e 

P), C total do solo, Nmic e atividade da desidrogenase, os quais foram muito similares entre o 

plantio consorciado e as parcelas com E. grandis fertilizado com N . Esses resultados dos 

estádios iniciais de desenvolvimento de plantações são importantes para a compreensão da 

dinâmica dos atributos do solo nesses sistemas e, especialmente, em plantações consorciadas. 

Na área com consórcio o efeito cumulativo de atributos biológicos reflete um sistema mais 

sustentável. No entanto, estudos de longo prazo são necessários para identificar padrões que 

se desenvolvem após os 20 meses. 

 

Palavras-chave: Biomassa microbiana; Florestal; Plantio consorciado; Leguminosas; Liteira 

 

Abstract 

Soil microorganisms and microbial processes are influenced by the quality and 

quantity of plant waste entering the soil, by its seasonal and spatial distribution, by the ratio of 

above- to below-ground inputs, and by changes in nutrient inputs. Soil management strategies 

sometimes promote mixed-species plantations to mitigate the loss of soil nutrients and 

improve biogeochemical cycling. The objective of this study was to explore changes in 

microbiological and chemical attributes of soils and litter in the early stages of the second 

rotation of mixed and pure plantations of E. grandis and A. mangium, and to look for 

correlations between attributes. Soil samples at 0-10 cm depth were collected two, seven, 14, 

and 20 months after planting in the following treatments: monocultures of A. mangium and E. 

grandis, a monoculture of E. grandis with N-fertilizer, and an intercropped plantation with E. 

grandis and A. mangium. Microbial soil attributes varied dramatically between treatments 20 

months after planting. Total C, N and P contents in litter showed the strongest correlations 

with microbial biomass C and N (Cmic and Nmic), microbial respiration, and dehydrogenase 
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activity in all sampling periods. Lower C/N and C/P ratios in litter and lower C/N and Cmic/tC 

ratios in soils after 20 months in the intercropped plantation illustrated the system’s capacity 

for supplying inputs of high-quality organic matter rich in N and P, but this did not result in 

higher contents of these elements or greater microbial activity in soils. An implication of this 

finding is that, at least in the initial growth phase of these plantations, chemical attributes of 

the litter and variation in those attributes govern microbial processes and, consequently, are 

mostly responsible for plant development. Canonical discriminant analysis revealed changes 

in the microbiological and chemical attributes of soil in the intercropped plantation due the 

plants growth and the leaf litter accumulated. Twenty months after planting, the different 

plantations could be discriminated by differences in litter chemistry (C, N, and P), total soil C, 

Nmic, and dehydrogenase activity, which were very similar in intercropped plantations and E. 

grandis with N-fertilizer. These results from the early stages of plantation development are 

important for understanding the dynamics of soil attributes in these systems, and especially in 

intercropped plantations. In intercropped areas the cumulative effect of microbial attributes 

reflect a more sustainable system. Long-term studies are needed to identify patterns that 

develop after 20 months, during the growth period of these plantations. 

 

Keywords: Microbial biomass; Forestry; Mixed-species; Legumes; Litter 

 

2.1 Introdução 

 

 Os micro-organismos do solo são componentes importantes para formação, 

manutenção, ciclagem de nutrientes e, muitas vezes, para a descontaminação de 

ecossistemas, uma vez que estão posicionados como decompositores na cadeia trófica. A 

sensibilidade a mudanças como textura do solo, umidade, temperatura e status nutricional 

(FIERER; SCHIMEL; HOLDEN, 2003; SINHA et al., 2009) condicionam os micro-

organismos a atuar como indicadores de qualidade e saúde do solo (BASTIDA et al., 2006; 

NOGUEIRA et al., 2006). Contudo, outros parâmetros podem ser moduladores da atividade 

microbiana no solo, como o teor de C e nutrientes e qualidade da matéria orgânica do solo em 

florestas (BONAMONI; INCERTI; MAZZOLENI, 2010), sendo estes fatores inerentes, 

inicialmente, ao tipo de vegetação presente no sistema. Há grande interesse no estudo entre 

relações de diversidade de espécies vegetais e funcionalidade dos ecossistemas, visto que já é 

reconhecido que a biodiversidade afeta fortemente algumas das suas funções, estando 

produtividade e estabilidade entre as principais (MCGRADY-STEED; HARRIS; MORIN, 

1997; TILMAN et al., 2001). No entanto, outras informações devem ser buscadas sobre 

sistemas florestais que priorizem a diversidade de espécies, principalmente em sistemas com 

fins comerciais, a fim de avaliar e validar novos sistemas de manejo e plantio, com objetivos 

de manter a produção, diminuir a fertilização e proporcionar matéria orgânica de melhor 

qualidade. Neste sentido, tem sido propostos e testados plantios de eucaliptos consorciados 

com espécies leguminosas (p. ex.: A. mangium) para contornar os problemas de depleção de 
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N e fixação de P (FORRESTER; BAUHUS; KHANNA, 2004), sobretudo em solos tropicais 

com cargas variáveis (BOUILLET et al., 2008; JOURDAN et al., 2008 LACLAU et al., 

2008).  

 De modo geral, E. grandis é uma espécie de crescimento rápido com corte raso 

estimado em seis a sete anos (para celulose) e 12 a 14 anos (para madeira) no Brasil. Outra 

vantagem, como alta diversidade de espécies e boa adaptação a várias regiões e climas tem 

destacado o eucalipto como potencial árvore para uso em reflorestamentos, com alto valor 

comercial. No entanto, rotações sucessivas de eucalipto apresentam desvantagens como a de 

exportar alta quantidade de nutrientes e, assim, esgotar os estoques de N e P do solo. Esses 

fatores podem diminuir a produtividade, já que esta árvore apresenta pouca ou nenhuma 

resposta à adubação nitrogenada (GONÇALVES et al., 1997). A. mangium, dentre muitas 

leguminosas, apresenta-se como destaque e alternativa no plantio misto com eucalipto, pois 

apresenta rápido desenvolvimento de biomassa, estabilidade e competitividade 

(FORRESTER; COWIE; VANCLAY, 2006; COELHO et al., 2007; LACLAU et al., 2008), 

além da capacidade de formar simbiose com micro-organismos do solo fixadores de 

nitrogênio e com fungos micorrízicos, sendo amplamente utilizada na recuperação de áreas 

degradadas (MENDES-FILHO et al., 2009). Além disso, as possibilidades de aproveitamento 

fazem de A. mangium uma planta com bom valor econômico, uma vez que as folhas podem 

ser usadas como forragem na alimentação de animais e a madeira pode ser usada na 

fabricação de papel e celulose, aglomerados, carvão, lenha, entre outros (XIE; HONG, 2002).   

 Alguns autores já apresentaram resultados referentes a plantios consorciados no Brasil 

(BOUILLET et al., 2008; JOURDAN et al., 2008 LACLAU et al., 2008; VOIGTLAENDER 

et at. 2012) Austrália (KHANNA, 1997; FORRESTER et al., 2004), África (TRAORÉ et al., 

2007; ISAAC et al., 2011) e Ásia (KHANNA, 1998; YAMASHITA; OHTA; HARDJONO, 

2008). Estes estudos indicam o potencial de tal associação bem como o interesse para obter 

maiores informações de funcionamento de plantios consorciados. Entre estas, como o plantio 

consorciado afeta os micro-organismos do solo e interage com eles? A atividade microbiana 

do solo está estreitamente relacionada com a ciclagem biogeoquímica nos ecossistemas, 

sendo de vital importância para a sustentabilidade e crescimento de sistemas florestais.  

 Neste caso, os processos de conversão de N e P orgânico para inorgânico ou 

disponível envolvem a participação de grupos de micro-organismos que são fundamentais 

para a ciclagem destes elementos no ecossistema. A biomassa microbiana representa a fração 

lábil da matéria orgânica do solo, de natureza dinâmica e facilmente alterada por fatores 

bióticos e abióticos. Sua sensibilidade frente a distúrbios e alterações de tipos de manejo e 
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uso da terra já é bem conhecida, sendo considerada ótima indicadora de qualidade do solo 

(NOGUEIRA et al., 2006; KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 2010). O C e N da 

biomassa microbiana do solo servem como alternativa a avalições químicas de C e N total do 

solo, visto que atributos químicos apresentam, muitas vezes, alterações mais lentas e pouca 

sensibilidade a distúrbios (DICK; TABATABAI, 1993), diferentemente do alto dinamismo 

dos atributos microbiológicos. No entanto, avaliações de atributos químicos (como C total, N 

total e P disponível) são importantes para melhor interpretar os dados microbiológicos do 

solo, sobretudo quando se quer avaliar tipos de manejo e formas de plantio. Assim, o 

coeficiente microbiano, definido como a razão entre a biomassa microbiana de C e o C total 

do solo (Cmic/Ct) é um indicador da qualidade do material orgânico nos ecossistemas 

(WARBLE, 1992). Avaliações da atividade microbiana, como respiração basal, 

desidrogenase e coeficiente metabólico (qCO2) denotam a capacidade e eficiência oxidativa e 

a metabólica dos micro-organismos do solo, sendo muitas vezes relacionadas com a 

quantidade e qualidade da matéria orgânica (MADRITCH; HUNTER 2003; NOGUEIRA et 

al., 2006; SINHA et al., 2009; PRESCOTT, 2010). 

 A razão teórica do uso de plantios consorciados com leguminosas é propiciar 

melhores teores de N e P em decorrência da maior qualidade e diversidade vegetal. Neste 

aspecto os fatores microbiológicos estão diretamente ligados à manutenção da ciclagem 

biogeoquímica destes elementos, principalmente pela atividade decompositora e atuando 

como dreno e/ou fonte de C e nutrientes no solo (KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 

2010). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar como os atributos químicos e 

microbianos do solo variam durante o desenvolvimento inicial (até 20 meses após o plantio) 

de uma segunda rotação de monoculturas e plantio consorciado de E. grandis e A. mangium, 

a fim de aprender mais sobre a dinâmica e sustentabilidade destes ecossistemas. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Descrição e histórico da área 

 

 O estudo foi conduzido na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, 

vinculada ao Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz, localizada no município de Itatinga, SP (23º 02’01’’ Sul e 48º 37’30” Oeste). A 

altitude média nesta região é de 830 m, sendo o clima, segundo classificação de Koeppen,  
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classificado como mesotérmico úmido (Cwa) e com meses frios em junho e julho (Figura 

2.1).  

 O solo de toda área experimental foi classificado como um Latossolo Vermelho-

Amarelo distrófico de textura média (FAO), com 84% de areia e 12% de argila. Após o 

primeiro corte raso o solo continha 23 g de matéria orgânica, 11 mmolc kg
-1

 de Al3
+
 e 53 

mmolc kg
-1

 de CTC.  
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Figura 2.1 - Gráfico de precipitação e temperaturas máxima e mínima mensal entre janeiro de 

2010 a junho de 2011 

  

 O experimento foi conduzido numa área com histórico de plantio de E. saligna 

mantido como matagal sem uso de fertilizantes (período de 1940-1998). Após o corte dessa 

vegetação foi estabelecido um plantio de E. grandis com pouca fertilização (300 kg ha
-1

 de 

NPK 10:20:10), sendo as árvores cortadas em dezembro de 2002. Foi estabelecido em maio 

de 2003, após pouco tempo de pousio, uma primeira rotação de plantios puros e mistos de E. 

grandis e A. mangium com delineamento em blocos casualizados, com corte realizado em 

maio de 2009. Cada parcela apresentava uma área total de 30 x 30 m, sendo que apenas 18 x 

18 m foram utilizados para avaliação, não se computando as bordas das parcelas. Uma 

descrição mais detalhada do delineamento experimental pode ser encontrada em Laclau et al. 

(2008). 
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2.2.2 Delineamento experimental 

 

 O presente estudo avaliou o início de uma segunda rotação de monoculturas e 

consórcio entre E. grandis e A. mangium instalados em novembro de 2009, mantendo o 

mesmo delineamento experimental da primeira rotação, utilizando cultivo mínimo e 

disposição em três blocos casualizados com cinco tratamentos: (E) monoculturas de E. 

grandis (100E:0A) e (A) A. mangium (0E:100A) sem fertilização nitrogenada; (EN) 

monocultura de E. grandis (100E:0A) com fertilização nitrogenada (120 kg ha
-1

 de N na 

forma de sulfato de amônio) aplicado no início do plantio (em covetas laterais às mudas e a 

cada seis meses após o plantio) e um plantio consorciado de E. grandis e A. mangium 

(50A:50E) sem fertilização nitrogenada. A área do consórcio foi subdividida em amostragens 

de solo na base de A. mangium (A(A+E)) e de E. grandis (E(A+E)), para avaliar possíveis 

alterações nas regiões de influência de raízes e da serapilheira de cada espécie dentro deste 

tratamento. Algumas imagens dos plantios são mostradas no Apêndice A. 

  

2.2.3 Coleta de amostras de solo e serapilheira 

 

 Amostras de solo, na profundidade de 0-10 cm, foram coletadas em duas épocas: 

julho 2010 e dezembro 2010, correspondendo aos sete e 14 meses após o plantio das árvores. 

Nove árvores representativas foram selecionadas em cada parcela e, em diferentes posições 

ao redor do tronco de cada uma, foram coletadas três subamostras de solo (na entrelinha e 

com distância de no máximo 1,5 m da base dos troncos). Nove subamostras independentes 

(uma de cada árvore) foram misturadas originando uma amostra composta. Ao final, cada 

parcela tinha três amostras compostas nas monoculturas e seis amostras compostas no plantio 

consorciado (três de E. grandis e três de A. mangium). Assim, cada tratamento apresentou 

nove amostras compostas em cada período de amostragem. Após, o solo coletado foi 

peneirado, acondicionado e armazenado a 4 
o
C até o momento das análises microbiológicas. 

 Amostras da serapilheira foram coletadas utilizando um quadrado de 0,25 m
2 
por meio 

da mesma estratégia de coleta de solo. A serapilheira foi seca em estufa a 45 
o
C e pesada para 

estimativa de sua massa. Para as análises químicas do solo foi utilizado solo seco ao ar. 
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2.2.4 Análises químicas do solo e serapilheira 

 

 O C e N totais da serapilheira foram avaliados em analisador elementar, método 

também utilizado para determinação do C e N do solo. A análise de P total da serapilheira foi 

realizada segundo Murphy e Riley (1962). Os teores de C, N e P da serapilheira foram 

ajustados conforme análise do conteúdo de cinzas determinado depois da ignição em 550°C 

até o alcance do peso constante. O P disponível do solo foi avaliado pelo método de extração 

com resina trocadora de íons segundo Raij et al. (2001). O pH do solo foi determinado em 

suspensão de solo com CaCl2 0,01 mol L
-1

 na proporção 1:2,5 solo-solução.  

O C e N da biomassa microbiana foram estimados por fumigação-extração segundo 

Vance, Brookes e Jekinson (1987). O C da biomassa microbiana (Cmic) foi calculado com 

base na diferença entre o C da amostra fumigada e o da amostra não fumigada, utilizando-se 

um fator KC = 0,40 (ROSCOE et al., 2006). O N da biomassa microbiana (Nmic) foi 

determinado em destilador Kjeldahl (BREMNER; MULVANEY, 1982), utilizando um fator 

KN de 0,54 (KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 2010). A avaliação da atividade da 

desidrogenase foi realizada segundo Casida, Klein, e Santoro (1964), utilizando 5 g de solo 

de cada amostra, os quais foram incubados com 5 mL em solução de 1% de cloreto de trifenil 

tetrazólio (TTC) a 37°C por 24 horas. Após a incubação o trifenil tetrazólio formazan (TTF) 

formado foi extraído com metanol, filtrado e a coloração vermelha do extrato foi avaliada em 

espectrofotômetro a 485 ηm. A respirometria foi realizada segundo Alef (1995), sendo que a 

quantificação do CO2 liberado ocorreu pela titulação do hidróxido de sódio 0,5 mol L
-1

 

remanescente com solução de ácido clorídrico 0,5 mol L
-1

 na presença de fenolftaleína, 

durante os 21 dias de incubação. A partir da razão dos dados de respirometria e Cmic foi 

calculado o coeficiente metabólico (qCO2). Além disso, foi calculado o coeficiente 

microbiano através da razão entre o Cmic e o C total do solo (Cmic/Ct) e entre o Nmic e Nt do 

solo (Nmic/Nt). 

 

2.2.5 Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA), teste de comparação de 

médias (Duncan p<0,05) e análise de correlação de Pearson. Os atributos químicos e 

microbiológicos do solo e serapilheira foram submetidos à análise canônica discriminante 

(ACD) a fim de identificar quais deles foram mais relevantes na separação das áreas 
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amostradas, sendo as diferenças entre elas avaliadas a partir do teste de LSD (p<0,05). Todas 

as análises foram realizadas no programa SAS 9.2 (SAS INSTITUTE, 1999). 

 

2.3 Resultados 

 

Na maioria das vezes o conteúdo de água no solo apresentou menores valores na 

monocultura com E. grandis (E) e maiores em A. mangium (A e A(A+E)) (Tabela 2.1). O pH 

em CaCl2, C e N total do solo apresentaram poucas variações entre as épocas e entre os 

tratamentos. O C total do solo apresentou maiores diferenças após 20 meses do plantio, 

quando a menor concentração foi encontrada no plantio misto (A(A+E) e E(A+E)) (Tabela 

2.1).  A relação C/N do solo não diferiu entre os tratamentos até 14 meses de plantio, mas 

após 20 meses, A(A+E) e E(A+E) e A apresentaram relações C/N menores que as 

monoculturas contendo E. grandis (E e EN) (Tabela 2.1). O teor de P disponível teve alta 

variação dentro dos tratamentos. Após 20 meses maiores valores foram observados em EN, 

que diferiram somente de A(A+E) (Tabela 2.1). 
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Tabela 2.1 - Umidade, pH, C total, N total e P disponível em solo sob plantio puro e misto de 

E. grandis e A. mangium aos 2, 7, 14 e 20 meses de plantio. A (A. mangium), E 

(E. grandis), EN (E. grandis fertilizado com N), A(A+E) (consórcio - rizosfera 

de A. mangium) e E(A+E) (consórcio - rizosfera de E. grandis). Letras iguais na 

linha não diferem entre si pelo teste Duncan (p>0,05). Valores entre parênteses 

correspondem ao desvio padrão 

 época A E EN A(A+E) E(A+E) 

Umidade (%) 

2 meses 11,5 (0,7) a 10,7 (0,7) a 11,2 (0,8) a 11,2 (1,0) a 11,3 (1,1) a 

7 meses 8,2 (0,9) b 7,8 (0.9) c 9,0 (1,2) ab 9,3 (0,5) a 7,9 (0,5) b 

14 meses 8,9 (0,8) a 7,5 (0,6) c 7,8 (0,8) bc 9,1 (1,4) a 8,6 (1,0) ab 

20 meses 8,1 (0,9) a 6,9 (1,1) b 7,1 (1,1) ab 7,4 (1,2) ab 7,1 (1,1) ab 

      

pH (CaCl2) 

2 meses 3,7 (0,1) a 3,7 (0,1) a 3,7 (0,1) a 3,6 (0,1) a 3,7 (0,2) a 

7 meses 3,8 (0,3) a 3,8 (0,1) a 3,7 (0,1) ab 3,6 (0,1) b 3,7 (0,1) ab 

14 meses 3,8 (0,04) d 4,0 (0,02) c 4,1 (0,03) b 4,0 (0,08) c 4,3 (0,05) a 

20 meses 3,9 (0,1) b 4,0 (0,1) a 4,0 (0,04) a 3,9 (0,02) b 3,9 (0,03) b 

      

C (%) 

2 meses 4,1(1,1) a 3,7 (0,5) a 4 (0,7) a 4,3 (0,6) a 4,1 (0,9) a 

7 meses 4,5 (0,8) a 3,6 (0,4) b 4,2 (0,8) ab 4,2 (0,8) ab 4,4 (0,8) a 

14 meses 5 (2,1) a 4,5 (0,4) a 4,6 (0,5) a 4,5 (1,1) a 4,7 (0,9) a 

20 meses 4,5 (0,9) a 4,2 (0,5) ab 5 (0,7) a 3,5 (1,0) b 3,5 (1,1) b 

      

N (%) 

2 meses 0,2 (0,05)a 0,2 (0,02) a 0,2 (0,03) a 0,2 (0,03) a 0,2 (0,04) a 

7 meses 0,19 (0,04) ab 0,15 (0,02) c 0,16 (0,02) b 0,2 (0,04) a 0,19 (0,04)ab 

14 meses 0,2 (0,07) a 0,2 (0,02) a 0,2 (0,01) a 0,2 (0,05) a 0,2 (0,04) a 

20 meses 0,2 (0,02) a 0,2 (0,02) a 0,2 (0,02) a 0,2 (0,04) a 0,2 (0,01) a 

      

C/N 

2 meses 21 (1,2) a 21 (2,0) a 21 (1,0) a 21 (1,8) a 20 (2,2) a 

7 meses 23 (2,2) ab 23 (2,8) ab 26 (4,2) a 21 (1,7) b 23 (3,1) ab 

14 meses 21 (1,8) a 23 (1,1) a 23 (1,9) a 22 (1,0) a 23 (1,3) a 

20 meses 18 (1,6) bc 22 (2,4) a 20 (1,7) b 15 (3,4) c 18 (2,6) bc 

      

P disponível 

(µg g
-1

) 

2 meses 4,8 (0,4) c 4,9 (0,3) b 5,5 (0,7) a 5,7 (0,7) a 5,4 (0,7) ab 

7 meses 5,7 (0,9) a 5,8 (1,0) a 5,8 (0,7) a 5,3 (0,8) a 5,8 (0,7) a 

14 meses 5,5 (0,7) a 5,8 (1,0) a 5,8 (0,7) a 5,6 (1,5) a 5,7 (0,7) a 

20 meses 5,3 (0,5) ab 5,2 (0,4) ab 5,8 (0,4) a 4,9 (0,8) b 5,1 (1,0) ab 

 

A concentração de C da serapilheira apresentou pouca variação no consórcio e em A 

nas quatro épocas de amostragem. Diferentemente, E e EN tiveram um aumento na 

concentração de C aos 7 meses e 20 meses após o plantio (Tabela 2.2). O teor de N da 

serapilheira mostrou grande variação dentro dos tratamentos e épocas, sendo que os resíduos 

da monocultura de A. mangium apresentaram maiores valores. Contudo, a presença de A. 
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mangium no consórcio não representou aumento significativo e discrepante dos encontrados 

nas áreas de monocultura de E. grandis (Tabela 2.2). O teor de P da serapilheira teve maiores 

valores em A(A+E) e E(A+E) em praticamente todos os tempos.  Além disso, destaca-se que 

após 14 meses do plantio os valores de P da serapilheira no consórcio foram 

aproximadamente duas vezes maiores que nas monoculturas (A, E e EN) (Tabela 2.2). A 

monocultura de E. grandis apresentou maior relação C/N e C/P da serapilheira em todas as 

épocas de amostragem (Tabela 2.2). A relação C/N da serapilheira estabeleceu um gradiente 

entre as áreas, em que E>EN>E(A+E)>A(A+E)>A para todas as épocas. Em contrapartida, a 

relação C/P da serapilheira apresentou declínio em todos os tratamentos até aos 14 meses 

(Tabela 2.2).  
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Tabela 2.2 - C, N e P da serapilheira nos plantios puros e misto de E. grandis e A. mangium 

aos 2, 7, 14 e 20 meses de plantio. A (A. mangium), E (E. grandis), EN (E. 

grandis fertilizado com N), A(A+E) (consórcio – rizosfera de A. mangium) e 

E(A+E) (consórcio – rizosfera de E. grandis). Letras iguais na linha não diferem 

entre si pelo teste Duncan (p>0,05). Valores entre parênteses correspondem ao 

desvio padrão 

 época A E EN A(A+E) E(A+E) 

C (%) 

2 meses 54,9 (13,7) a 52,1 (9,3) a 52,3 (7,1) a 50 (6,9) a 52,3 (4,7) a 

7 meses 54,5 (7,0) b 70,8 (6,0) a 75,8 (6,8) a 55,6 (3,0) b 56,4 (6,2) b 

14 meses 56,1(5,6) b 54,1 (2,4) b 61,8 (3,4) a 52,0 (5,0) b 53,7 (5,1) b 

20 meses 57,6 (2,9) b 62,7 (4,7) a 63,8 (9,5) a 50,2 (3,6) c 51,6 (3,2) c 

      

N (%) 

2 meses 2,2 (0,5) a 1,4 (0,4) b 1,4 (0,4) b 1,6 (0,4) b 1,5 (0,3) b 

7 meses 2,5 (0,4) a 2,4 (0,1) ab 2,6 (0,3) a 2,2 (0,2) bc 2,1 (0,2) c 

14 meses 2,6 (0,3) a 1,7 (0,2) c 2,0 (0,3) b 1,9 (0,2) bc 1,9 (0,2) bc 

20 meses 2,6 (0,2) a 1,3 (0,1) c 1,6 (0,5) b 1,7 (0,1) b 1,5 (0,1) bc 

       

C/N  

2 meses 24 (3,3) c 39 (11,1) a 38 (5,5) a 32 (5,5) b 33 (5,0) b 

7 meses 21 (1,3) c 29 (2,8) a 30 (1,5) a 25 (2,1) b 27 (2,8) a 

14 meses 21 (1,4) c 33 (2,9) a 31 (3,1) a 28 (2,1) b 29 (2,5) b 

20 meses 21 (0,7) e 48 (5,3) a 41 (1,9) b  28 (1,6) d 34 (1,2) c 

       

P (%) 

2 meses 0,33 (0,04) b 0,29 (0,07) c 0,29 (0,06) c 0,41(0,08) a 0,39 (0,06) ab 

7 meses 0,5 (0,1) ab 0,5 (0,2) ab 0,5 (0,1) ab 0,7 (0,2) a 0,4 (0,1) b 

14 meses 0,6 (0,1) b 0,6 (0,1) b 0,7 (0,1) b 1,2 (0,7) a 1,4 (0,6) a 

20 meses 0,9 (0,04) a 0,5 (0,06) d  0,6 (0,08) c 0,8 (0,1) b 0,6 (0,05) c 

      

C/P  

2 meses 161 (32) a 193 (42) a 184 (29) a 129 (35) b 124 (22) b 

7 meses 121 (24) ab 142 (35) a 140 (36) a 92 (41) b 148 (42) a 

14 meses 91 (14) a 88 (18) a 91 (6,9) a 57 (35) b 46 (24) b 

20 meses 63 (2) c 121 (25) a 109 (10) a 67 (10) c 86 (20) b 

 

Nas quatro épocas avaliadas os maiores valores de respirometria foram observados a 

14 e 20 meses após o plantio em todos os tratamentos. Em contrapartida, a 7 meses dos 

plantios houve as menores emissões de CO2 em todos os tratamentos. Entre os tratamentos 

pode-se observar uma inversão nas quantidades emitidas de CO2 por micro-organismos com 

o passar do desenvolvimento dos plantios (Figura 2.2). Isso foi decorrente de maiores 

emissões de CO2 apresentadas inicialmente no monocultivo de A. mangium (2 meses e 7 

meses), fato este que não foi sustentado após 20 meses do plantio. Entretanto, no início do 

plantio consorciado (2 e 7 meses) houve menor desprendimento de CO2, com aumento ao 

final das épocas de avaliação (14 e 20 meses), apresentando-se intermediário às demais 
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culturas (Figura 2.2). A atividade da enzima desidrogenase foi sendo alterada conforme o 

crescimento das plantas (Figura 2.2). No início do plantio (2 e 7 meses) maior atividade foi 

avaliada em A, com menores valores no plantio consorciado. Entretanto, aos 20 meses após o 

plantio maior atividade foi observada em A(A+E) e E(A+E). 

 

Figura 2.2 - Respiração microbiana, desidrogenase e C e N da biomassa microbiana (Cmic e 

Nmic) nos primeiros 20 meses de plantios puros e mistos de E. grandis e A. 

mangium. A (A. mangium), E (E. grandis), EN (E. grandis fertilizado com N), 

A(A+E) (consórcio – rizosfera de A. mangium) e E(A+E) (consórcio – rizosfera 

de E. grandis). Letras iguais na linha não diferem entre si pelo teste de Duncan 

(p>0,05) 

 

O C e N da biomassa microbiana (Cmic e Nmic, respectivamente) aumentaram até 14 

meses após o plantio em todos os tratamentos (Figura 2.2). Contudo, nas amostragens de 20 

meses houve um declínio. Aos 14 meses o consórcio (A(A+E) e E(A+E)) e A apresentaram 

valores superiores de Cmic aos encontrados nas monoculturas com E. grandis (Figura 2.2). O 

Nmic foi maior em A em quase todos os tempos avaliados (Figura 2.2). 
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Maiores valores de qCO2 foram observados aos sete e 14 meses em todos os 

tratamentos (Figura 2.3). Entre os tratamentos o Cmic/Ct e Nmic/Nt apresentaram alta variação 

ao longo dos meses, especialmente aos sete e 20 meses, quando A(A+E) e E(A+E) teve alto 

Cmic/Ct (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3 - Coeficiente microbiano (Cmic/Ct e Nmic/Nt) e coeficiente metabólico em plantios 

puros e mistos de E. grandis e A. mangium. A (A. mangium), E (E. grandis), EN 

(E. grandis fertilizado com N), A(A+E) (consórcio – rizosfera de A. mangium) e 

E(A+E) (consórcio – rizosfera de E. grandis). Letras iguais na linha não diferem 

entre si pelo teste de Duncan (p>0,05) 

 

A análise de correlação de Pearson revelou que há maior relação entre biomassa 

microbiana, respirometria e atividade da enzima desidrogenase com os teores de C, N e C/N 

da serapilheira em detrimento aos conteúdos do solo, sobretudo aos 2 meses e 20 meses após 

o plantio (Tabela 2.3). O Nmic foi a variável mais correlacionada com os atributos químicos 

do solo e serapilheira, sobretudo com a relação C/N da serapilheira em todos os tempos.  

A análise canônica discriminante (ACD) demonstrou, na primeira e segunda função 

canônica (FDC1 e FDC2), alta correlação canônica para todas as épocas (Figura 2.4). Por sua 

vez, estas se apresentaram ajustáveis para melhor explicar as variações dos valores das 

variáveis biológicas e químicas. Estas variáveis apresentaram valores significativos nos testes 

estatísticos multivariados de Wilk’s Lambda, teste de Pillai, teste de Hotelling-Lawley e 

Roy’s greatest root devido à baixa colinearidade existente entre elas, e à alta diferença 

significativa entre as áreas (p<0,0001). 
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Tabela 2.3 - Análise de correlação de Pearson das variáveis biológicas e químicas para as 

quatro épocas. RASo (respiração acumulada); Cmic (C da biomassa microbiana); 

Nmic (N da biomassa microbiana); D-ase (desidrogenase) 

 umidade pH 
C 

solo 

N 

solo 

C/N 

solo 

C 

serapilheira 

N 

serapilheira 

C/N 

serapilheira 

--------------------------2 meses-------------------------- 

RASo - - - - - - 0,49** -0,36* 

Cmic - - - - - - - - 

Nmic - - - - - - 0,31* -0,34* 

D-ase - 0,44* - - - - - - 

--------------------------7 meses-------------------------- 

RASo - - - - - 0,38* 0,51*** - 

Cmic - - 0,32* 0,41* - -0,55*** - -0,48** 

Nmic - - - - - - - 0,32* 

D-ase - 0,46* - - - - 0,31* -0,51*** 

--------------------------14 meses-------------------------- 

RASo - - - - - 0,38* - - 

Cmic - -0,35* - - - - - - 

Nmic - -0,29* - 0,35* - - 0,41** -0,52*** 

D-ase - - 0,31* 0,29* - - - - 

--------------------------20 meses-------------------------- 

RASo - - - - - - - - 

Cmic -0,32* - - - - - - - 

Nmic - - - - -0,55*** - 0,59*** -0,55*** 

D-ase - - - - - -0,38* -0,40** - 

      Considerar que: *p>0,05, ** p>0,001; *** p>0,0001; - não significativo. 

 

Aos dois meses após o plantio o gráfico obtido pelas FDCs mostra a formação de três 

populações distintas: 1) A, 2) EN e E e 3) A(A+E) e E(A+E) (Figura 2.4A). A contribuição 

individual das variáveis na distribuição das áreas é expressa pela taxa de discriminação 

paralela (TDP), visto que valores positivos maiores que 0,1 são considerados relevantes 

(BARETTA et al., 2010). Para tanto, a variável biológica desidrogenase e as variáveis 

químicas N e P da serapilheira e P disponível do solo foram as que apresentaram alta 

contribuição para discriminação das áreas, sobretudo para a FDC1 (Tabela 2.4).  
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Tabela 2.4 - Coeficiente de discriminação paralela (TDP) das funções canônicas 

discriminantes 1 e 2 (FDC1 e FDC2) das variáveis biológicas e químicas nas 

quatro épocas de coleta. RASo (respirometria acumulada); Cmic (C da 

biomassa microbiana); Nmic (N da biomassa microbiana); D-ase 

(desidrogenase) 

 2 meses 7 meses 14 meses 20 meses 

 FDC1 FDC2 FDC1 FDC2 FDC1 FDC2 FDC1 FDC2 

 ------------------------Variáveis microbiológicas do solo-------------------------- 

RASo -0,044 0,228 0,481 0,055 0,017 0,000 -0,007 0,000 

Cmic 0,025 0,300 0,008 0,207 0,052 0,017 0,018 0,038 

Nmic -0,001 0,079 0,245 -0,008 0,008 0,051 0,077 0,117 

D-ase 0,345 -0,031 0,201 0,213 0,001 0,042 -0,006 0,432 

 ------------------------Variáveis Físico-químicas do solo------------------------ 

% água 0,005 -0,009 0,034 0,000 0,006 -0,066 0,017 -0,019 

pH -0,023 0,001 -0,004 -0,005 0,965 0,013 0,016 0,013 

C -0,024 -0,018 -0,020 -0,013 0,001 -0,058 0,000 0,112 

N  0,053 0,049 0,036 0,072 -0,017 0,149 0,046 0,028 

P disp. 0,241 0,002 0,001 0,001 0,001 -0,002 0,002 0,025 

 ------------------------Variáveis químicas da serapilheira------------------------ 

C  -0,009 -0,005 -0,014 0,519 0,002 0,075 0,140 0,148 

N  0,164 0,266 0,021 -0,040 -0,011 0,744 0,440 0,082 

P  0,269 0,137 0,011 -0,001 -0,024 0,034 0,257 0,024 

 

Pela FDC2 pode-se destacar a respirometria e o Cmic como fatores biológicos que 

auxiliaram na discriminação das áreas. Aos sete meses houve a formação de quatro 

populações distintas: 1) A, 2) E, 3) EN e 4) A(A+E) e E(A+E) (Figura 2.4B), verificado pelo 

teste LSD 5% para as duas funções canônicas. Nesta época as variáveis biológicas 

(respirometria, Nmic, desidrogenase) foram altamente discriminantes para os tratamentos em 

FDC1. A atividade da desidrogenase, Cmic e C da serapilheira foram os maiores responsáveis 

pela separação das áreas pela FDC2. Aos 14 meses as variáveis biológicas não foram as 

grandes responsáveis para discriminar os tratamentos (figura 2.4C), sendo o pH a principal 

variável na distinção das áreas na FDC1 (Tabela 2.4), separando em quatro sítios: 1) A, 2) E e 

A(A+E), 3) EN e 4) E(A+E). Quando observados os valores de TDP da FDC2 o conteúdo de 

N total do solo e da serapilheira foram responsivos também para a discriminação dos 

tratamentos. Após 20 meses do plantio as áreas foram separadas por C, N e P da liteira na 

FDC1 e pelo Nmic, desidrogenase, C total e C liteira na FDC2, os quais contribuíram para a 

separação em cinco populações distintas: 1) A, 2) A(A+E), 3) E(A+E), 4) EN e 5) E, segundo 

o teste de LSD 5%(Figura 2.4D). 
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Figura 2.4 - Análise canônica discriminante aos 2 (A), 7 (B) 14 (C) e 20 meses (D) de plantio 

puro e misto de E. grandis e A. mangium. A (A. mangium), E (E. grandis), EN 

(E. grandis fertilizado com N), A(A+E) (consórcio - rizosfera de A. mangium) e 

E(A+E) (consórcio - rizosfera de E. grandis). FDC (função canônica 

discriminante). Letras iguais em cada coluna em cada gráfico não diferem entre 

si pelo teste LSD p>0,05. 

 

2.4 Discussão 

 

2.4.1 Desenvolvimento da planta e atributos microbianos do solo 

 

De modo geral, o desenvolvimento e crescimento vegetal deve ter modulado as 

variáveis microbianas do solo em todas as épocas. Com o desenvolvimento do sistema 

radicular das mudas, maior efeito rizosférico se estabeleceu nos plantios. Isto foi mais 

evidente quando observadas as amostragens aos 7, 14 e 20 meses após o plantio, uma vez que 
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nestas épocas o crescimento de raízes e a exsudação radicular, assim como o depósito de 

folhas senescentes deve ter estimulado a microbiota do solo (ANDERSSON; KJOLLER; 

STRUWE, 2004; SINHA et al., 2009; DENNIS; MILLER; HIRSCH, 2010). Diferentemente, 

aos 2 meses após os plantios as mudas das árvores apresentavam desenvolvimento radicular 

incipiente, e desta maneira, muitas das informações obtidas nesta época são inerentes à 

rotação anterior dessas mesma culturas, ao tempo de pousio e ao tipo de manejo utilizado 

(cultivo mínimo). Sendo assim, as características e histórico do plantio são importantes para 

melhor entender o comportamento da microbiota do solo em sistemas agroflorestais 

(VARENNES; TORRES 2011; ZHAO et al., 2011) e que o efeito rizosférico de cada planta 

favorece maiores ou menores atividade microbianas no solo (SINHA et al., 2009). 

 

2.4.2 Biomassa microbiana de C e N do solo 

 

O Cmic e Nmic do solo de todos os tratamentos tiveram valores elevados aos 7 e 14 

meses após o plantio em comparação com alguns resultados encontrados na literatura para 

solos contendo E. grandis e/ou A. mangium (TRAORÉ et al., 2007; BARRETO et al., 2008; 

XIONG; XIA; LI, 2008; ARAUJO et al., 2010; KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 

2010). No entanto, deve-se frisar que aqueles trabalhos não contemplaram o início dos 

plantios como os avaliados neste estudo. Essas mudanças em função do tempo de plantio 

demonstram a capacidade da biomassa microbiana em servir como dreno ou fonte de C e 

nutrientes no solo e sua sensibilidade a mudanças no ambiente (NOGUEIRA et al., 2006; 

KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 2010). Assim, o valor de Cmic variou com o 

desenvolvimento das plantas, atuando como dreno de C até os 14 meses. No entanto, após 20 

meses houve a ciclagem do Cmic, servindo como fonte de C e nutrientes ao sistema. Isso 

indica a importância e dinâmica da microbiota do solo, fornecendo evidências da sua rápida 

ciclagem (DICK; TABATABAI, 1993; KASCHUK; ALBERTON; HUNGRIA, 2010). 

Além disso, a região rizosférica de A. mangium (A e A(A+E)) apresentou maiores 

valores de Cmic aos 7 e 14 meses, os quais se correlacionaram positivamente com o maior teor 

de N no solo, a menor relação C/N da serapilheira e o maior pH do solo, refletindo que  a 

presença dessa leguminosa favorece melhores condições para o desenvolvimento da 

biomassa microbiana. De modo geral, a biomassa microbiana sofre grande influência da 

região rizosférica das espécies de árvore presentes no sistema (CHABRERIE et al., 2003; 

SINHA et al., 2009). Estes autores também comentam que a qualidade e quantidade de 

rizodeposição específicos de cada espécie de árvore podem ser tão importantes quanto as 
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condições climáticas e edáficas na modulação da microbiota. De fato, as condições climáticas 

não apresentaram grande influência nos atributos químicos e microbianos do solo até 20 

meses dos plantios. 

 

2.4.3 Atributos químicos do solo e serapilheira 

 

As flutuações encontradas nos resultados da biomassa microbiana, respirometria e 

desidrogenase podem ser atribuídas não apenas ao crescimento vegetal, mas também às 

mudanças na composição da matéria orgânica presente nos plantios, referindo-se mais 

especificamente aos conteúdos de C, N e P do solo e serapilheira (NOGUEIRA et al., 2006; 

ALISSON; NIELSEN; HUGHES, 2006; WANG et al., 2010). Entretanto, os teores de C e N 

totais e P disponível do solo não apresentaram grandes alterações em função do tempo de 

plantio, e desta forma pouco se correlacionaram com os atributos microbiológicos. Atributos 

químicos do solo apresentam mudanças moderadas em função do tempo, sendo necessário 

maior tempo de avaliação para obter resultados significativamente distintos (DICK; 

TABATABAI, 1993). Neste caso, o fato dos plantios estarem em uma fase de 

estabelecimento reflete na estabilidade ou pouca sensibilidade para os atributos químicos do 

solo e na maior variação na biomassa e atividade microbiana devido a novas condições 

impostas pelo tipo de manejo e desenvolvimento vegetal (KASCHUK; ALBERTON; 

HUNGRIA, 2010). Desta forma, a dinâmica dos conteúdos de C, N e P da serapilheira nos 

tratamentos e épocas forneceu informações sobre as mudanças na atividade e biomassa 

microbiana no solo. Alguns autores relataram a maior relação entre atributos microbiológicos 

do solo em função do conteúdo e qualidade da serapilheira (ALISSON; NIELSEN; 

HUGHES, 2006; WANG; WANG; LIU, 2008; WANG et al., 2010). Isso pode ser 

confirmado nos resultados apresentados neste trabalho, e desta forma demostra a importância 

de estudos que contemplam estes dois compartimentos. 

No plantio consorciado houve menor concentração de C total na serapilheira quando 

comparado às monoculturas (A, E e EN) a partir de 14 meses do plantio (Tabela 2.2). Em 

contrapartida, maior concentração de P total da serapilheira foi encontrada na área de 

consórcio até 14 meses do plantio. Essas características inerentes ao plantio consorciado 

favoreceram menores relações C/N e C/P da serapilheira quando comparada com as 

monoculturas de E. grandis (EN e E). Isso demonstra que a presença de A. mangium é a 

grande responsável por esse fenômeno, uma vez que seus teores de C e P totais da 

serapilheira na monocultura são iguais ou maiores que os encontrados no consórcio. Esses 
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resultados são contrários aos relatados por Khanna (1997), o qual não encontrou nenhum 

aumento no conteúdo de P da serapilheira durante os três primeiros anos de um plantio misto 

de E. globulus e A. mearnsii. Por outro lado, outros autores observaram um aumento na 

ciclagem e quantidade de N e P na serapilheira de plantios mistos entre Eucalyptus sp. e 

leguminosas arbóreas (BINKLEY et al., 1992; PARROTA, 1999; MAY; ATTIWILL, 2003; 

FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2005a). Esses resultados são indicativos do estímulo à 

ciclagem e rapidez na disponibilidade de P quando da presença de leguminosas 

(FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2005a), além de favorecer a diminuição da relação C/N 

da liteira (FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2005b). 

Contudo, os maiores valores de P total da serapilheira não representaram incremento 

nos valores de P disponível no solo, possivelmente devido à mineralogia de solos tropicais, 

com tendência a não liberar P inorgânico na solução do solo em função da sua alta fixação 

por óxidos de Ca, Al e Fe. Mecanismos de captação de P da serapilheira e solo, como 

modificações de raízes e fungos micorrízicos, podem ser alternativas para aquisição de P 

nestes sistemas de solo de baixa fertilidade (VANCE; UHDE-STONE; ALLAN, 2003; 

MENDES-FILHO et al., 2009). Porém, podemos considerar este maior fornecimento de P 

como fonte futura para uso deste nutriente, visto que, com o manejo adequado e com o passar 

do tempo, este P adsorvido pode ser liberado lentamente para a solução do solo e se tornar 

disponível para as plantas. 

 

2.4.4 Respiração basal e relação C/N e C/P da serapilheira 

 

A menor relação C/N e C/P da serapilheira na área de plantio consorciado e 

monocultura de A. mangium pode significar que esses são mais susceptíveis à degradação 

microbiana, sendo um estímulo à sua atividade. Mesmo assim, isso não ocorreu. A respiração 

microbiana aos 20 meses foi maior na monocultura de E. grandis com fertilização de N, área 

esta que apresentou maior relação C/N e C/P. Resíduos de A. mangium recém depositados 

podem apresentar maior conteúdo de N e, por consequência, menor relação C/N. No entanto, 

essas características não são as únicas que direcionam e denotam maior degradação de um 

resíduo. Os resíduos frescos de A. mangium apresentam alto conteúdo de taninos e lignina, 

que são compostos de difícil degradação. Desta forma, a qualidade do resíduo é fundamental 

para o entendimento da atividade microbiana do solo e, desta forma, a degradação dos 

resíduos de leguminosas pode não diferir significativamente de resíduos de plantas não-

leguminosas (SANBORN; BROCKLEY 2009; PRESCOTT, 2010). Isso pode ser a principal 
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razão para explicar a biodegradação lenta da serapilheira de A. mangium, embora não seja 

exclusivo desta espécie. De acordo com Wedderburn e Carter (1999) a decomposição de A. 

melanoxylon foi mais lenta que de E. nitens devido à grande quantidade de lignina dos seus 

resíduos. No entanto, esses resultados dependem da espécie da leguminosa utilizada, uma vez 

que na Austrália a A. mearnsii teve uma decomposição mais rápida que E. globulus 

(FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2005b). 

Além disso, a fertilização de N de plantas que apresentam menor quantidade de 

lignina favorece a degradação de seus resíduos, contrariamente ao que acontece quando da 

adição de N em plantas com maior conteúdo de lignina, uma vez que pode alterar a 

microbiota presente e suprimir a atividade de enzimas de degradação da lignina e outros 

compostos recalcitrantes (KNORR; FREY; CURTIO, 2005, ZHANG; WANG, 2012). 

Madritch e Hunter (2003) relataram que a respiração microbiana aumenta em função do 

maior conteúdo de N e da diversidade da liteira, fato este observado em EN e plantio 

consorciado aos 20 meses do plantio. As folhas de eucalipto apresentam nervuras finas e 

pouco lignificadas, o que facilita a degradação destes componentes (BARLOW et al., 2007), 

principalmente quando se adiciona uma fonte de N prontamente disponível.  

No plantio consorciado houve, após 20 meses, valores intermediários de respirometria 

do solo, os quais sugerem que a mistura das árvores e seu efeito via rizodepósitos e 

serapilheira aumentaram a atividade microbiana do solo quando comparada com as 

monoculturas que não receberam fertilização nitrogenada (A e E). Isso também foi observado 

para a enzima desidrogenase. Assim, a qualidade da liteira, relacionando o conteúdo de 

lignina e ou fenóis totais, pode apresentar melhores relações e explicações para a atividade 

microbiana do solo do que apenas avaliações quantitativas do conteúdo de C, N e P da liteira 

(MADRITCH; HUNTER, 2003). Porém, nossos resultados não podem ser extrapolados de 

forma tão ampla. Outro aspecto observado foi que aos 7 meses do plantio houve uma 

diminuição da atividade microbiana (respirometria e desidrogenase). Tal fato pode ser 

decorrente da época seca (inverno), com diminuição da atividade microbiana, embora isto 

explique a diminuição da atividade em todos os tratamentos, mas não a diminuição da 

atividade entre os tratamentos. Neste caso, os resíduos inicialmente depositados no solo pela 

serapilheira e rizodepósitos podem apresentar substâncias tóxicas para sua proteção e defesa, 

as quais inibem a atividade microbiana, refletindo na diminuição da atividade da 

desidrogenase e respirometria, sendo a área de consórcio com menores valores possivelmente 

devido à mistura dos resíduos das plantas. Após 14 meses houve um aumento na atividade 

decompositora dos micro-organismos do solo, talvez pelo aumento da temperatura e maior 
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capacidade dos micro-organismos em acessar os substratos disponíveis, sendo o efeito de 

compostos alelopáticos menos influentes, uma vez que a respiração microbiana aumenta 

significativamente em função da adição de resíduos orgânicos, (GEISSELER; HORWATH; 

SCOW, 2011).  

 

2.4.5 Coeficiente metabólico e microbiano 

 

Os valores de qCO2 foram bons indicativos da eficiência de utilização de C pela 

biomassa microbiana entre as épocas. No caso, altos valores foram encontrados aos 2 e 20 

meses do plantio, os quais, combinados com os baixos valores da relação Cmic/Ct, denotam a 

ineficiência da biomassa microbiana e a baixa qualidade dos resíduos nessas épocas. Aos 7 e 

14 meses do plantio houve uma inversão, representando que nestas épocas houve maior 

eficiência na imobilização de C pela biomassa microbiana. Isso sugere a presença de uma 

comunidade de micro-organismos tipo K (grande diversidade de espécies, alta biomassa e 

baixa taxa de crescimento e qCO2) (INSAM, 1990). Por outro lado, alto qCO2 sugere a 

presença de grupos tipo r (poucas espécies e alta taxa de crescimento e qCO2) como 

observado aos 2 e 20 meses após o plantio. Neste caso, diferenças no qCO2 podem indicar 

mudanças na comunidade microbiana e atividade do solo (SINHA et al., 2009). 

Aos 20 meses a relação C/N total do solo foi menor na área de consórcio e 

monocultura de A. mangium, o que demonstra a capacidade do material orgânico depositado 

de ser convertido pela microbiota do solo, em comparação com as monoculturas de E. 

grandis (E e EN). Conforme discutido anteriormente, a respiração microbiana do solo no 

consórcio não foi maior que em EN após 20 meses, mas foi suficiente para a degradação do 

material orgânico nesse plantio, o qual condicionou um aporte de material orgânico ao solo 

mais processado e diverso, com estímulo à atividade microbiana em longo prazo. Esse 

argumento pode ser reforçado quando se observam os maiores valores de Cmic/Ct obtidos 

nesta época no plantio consorciado. De modo geral, as relações Cmic/Ct e Nmic/Nt são 

estimativas indiretas da qualidade da matéria orgânica, portanto, quanto menor o valor destas 

relações, menor a qualidade da matéria orgânica (WARDLE, 1992) e, consequentemente, 

menos eficiente será a biomassa microbiana na imobilização de C e N. Chaer e Tótola (2007) 

comentam que a maior diversidade e quantidade de resíduo deixado sobre o solo é importante 

na modulação do Cmic do solo, fato este que pode denotar maior favorecimento de 

organismos que são dotados de um metabolismo econômico, sendo que maior quantidade do 

C é fixado nas células microbianas, com menor uso para o metabolismo energético 
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(ANDERSON; DOMSH, 1989), representando uma maior relação Cmic/Ct. Era esperado que 

houvesse correlações positivas entre o Cmic e C total do solo, no entanto, isso não foi 

evidenciado. Isso pode ocorrer devido ao fato de que o C total não representou um fator 

limitante na rizosfera, o qual poderia representar a não estabilidade dessas áreas (GARCIA; 

ROLDAN; HERNANDEZ, 2005; SINHA et al., 2009).  

 

2.4.6 Análise conjunta dos dados 

 

Nas quatro épocas de coleta, o conteúdo de C, N e P da serapilheira e atributos 

microbiológicos do solo discriminaram melhor os plantios que os atributos químicos do solo. 

Além disso, a análise canônica discriminante (ACD) revelou que a atividade da enzima 

desidrogenase e a biomassa microbiana foram bons indicadores na diferenciação dos plantios. 

Após 20 meses a variação nos atributos microbianos no consórcio foi similar a de EN. 

Aos dois meses A(A+E) e E(A+E) foram separados das monoculturas, e a atividade da 

desidrogenase, P disponível, e P e N da serapilheira foram responsáveis por essa 

discriminação. Não houve diferenças entre E e EN nesse período, possivelmente devido à 

fraca eficiência da fertilização nitrogenada em melhorar os atributos do solo logo após o corte 

raso e pousio.  

Sete meses após os plantios todos os tratamentos apresentaram alta discriminação 

pelos atributos microbianos, provavelmente em virtude do efeito rizosférico mais 

pronunciado, o qual pode regular a biomassa e atividade microbiana (SINHA et al., 2009; 

DENNIS; MILLER.; HIRSCH, 2010). A similaridade entre A(A+E) e E(A+E) pode sugerir 

que houve um efeito cumulativo nos atributos do solo decorrente da primeira rotação que 

beneficiou toda a plantação consorciada. 

Entretanto, a distribuição dos tratamentos aos 14 meses foi drasticamente alterada na 

ACD. Neste período houve alta similaridade entre A(A+E), EN e E, sendo o pH e o N da 

serapilheira e do solo os principais responsáveis por esse padrão. A. mangium é comumente 

conhecida pela capacidade de acidificar o solo (YAMASHITA; OHTA; HARDJONO, 2008), 

a qual pode ter sido a principal característica neste período, suprimindo outros atributos 

relevantes. Depois de 20 meses, as plantações evoluíram no sentido de uma melhor adaptação 

microbiana para alteração do pH, e a relevância do pH em distinguir entre os tratamentos 

diminuiu. Neste ponto, observou-se uma maior discriminação entre os tratamentos por 

espécies de árvores (CDF1 - Figura 2.4D) e tipo de plantio (misto ou puro) (CDF2 -. Figura 

2.4D). Isso mostra que o consórcio desempenha um papel importante na mudança de 
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propriedades químicas e biológicas, dadas as diferenças observadas entre os tratamentos 

monocultura e misto. Coelho et al. (2007) relataram que A. mangium tem boa competitividade 

em relação a E. grandis, uma vez que cada espécie explora nichos diferentes do solo, embora 

a supressão do crescimento de mudas de A. mangium possa ocorrer devido à presença de 

mudas de E. grandis (LACLAU et al., 2008). Em adição, a transferência de N das 

leguminosas para E. grandis é baixa ou inexistente até 2,5 anos após o plantio (COELHO et 

al., 2007). Neste caso, o papel dos micro-organismos do solo é limitado ao C e os ciclos de 

nutrientes através da decomposição da serapilheira e/ou do húmus, porque a fixação biológica 

de N ainda não promove melhorias nas condições de E. grandis. 

Assim, a maior diversidade metabólica e funcional pode ser importante para a 

sustentabilidade dos plantios consorciados. Devido ao alto dinamismo dos plantios florestais, 

a idade dos plantios, o efeito rizosférico, a deposição foliar e o histórico das áreas são 

aspectos importantes para entender as mudanças na atividade microbiana do solo. O 

sinergismo entre as duas espécies arbóreas estabeleceu um novo equilíbrio na microbiota do 

solo, com manutenção e estímulo à ciclagem biogeoquímica. A alta correlação entre os 

conteúdos de C, P e N da serapilheira e os atributos microbianos do solo mostram a 

importância da manutenção e da qualidade da serapilheira na regulação da biomassa e 

atividade microbiana do solo, fato este melhor alcançado com a mistura das espécies. Esses 

resultados referentes ao início dos plantios, especialmente no plantio misto, sugerem que a 

mistura de E. grandis e A. mangium pode ser benéfica para alguns atributos químicos e 

biológicos, mesmo com alta variação dentro dos tratamentos em todos os períodos. No 

entanto, um monitoramento dessas plantações deve ser realizado durante vários anos para 

documentar outras diferenças não aparentes nas fases iniciais. 
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3 SERAPILHEIRA MODULANDO A ATIVIDADE ENZIMÁTICA DO SOLO NOS 

PRIMEIROS 20 MESES DE PLANTIOS PUROS E MISTOS DE EUCALYPTUS 

GRANDIS E ACACIA MANGIUM 

 

Resumo 

A rizodeposição e a qualidade e quantidade de resíduos vegetais depositados podem 

modular processos microbianos com implicações na ciclagem de C, N e P nos sistemas 

florestais, muito importantes para o estabelecimento florestal. O principal objetivo deste 

trabalho foi monitorar no solo a atividade das enzimas desidrogenase, celulase, urease, 

fosfatase ácida e fosfatase alcalina no desenvolvimento inicial (até 20 meses) de plantios 

puros e mistos de E. grandis e A. mangium. Além disso, foi proposto relacionar a atividade 

dessas enzimas com alguns atributos microbiológicos e químicos do solo e serapilheira, a fim 

observar quais fatores são mais responsáveis por modular os atributos bioquímicos nos 

diferentes plantios. Os tratamentos utilizados foram: plantio puro de A. mangium e E. grandis 

sem fertilização nitrogenada; plantio puro de E. grandis fertilizado com nitrogênio; plantio 

consorciado entre A. mangium e E. grandis, sendo que neste tratamento foram coletadas 

amostradas de solo na base de cada espécie de árvore a fim verificar o efeito rizosférico de 

cada espécie dentro do consórcio. A. mangium favoreceu maior atividade das enzimas 

desidrogenase aos 2 e 7 meses após o plantio mas, após a deposição de folhas senescentes (14 

e 20 meses após o plantio) houve maior estímulo no plantio consorciado. A celulase teve 

maior atividade no plantio puro de E. grandis, certamente por causa do tipo de resíduo rico 

em celulose neste sistema. A enzima urease apresentou atividade muito variável nos plantios, 

com altos valores nos plantios misto e puros de E. grandis e A. mangium, evidenciando a 

dinâmica do nitrogênio nestes sistemas. A atividade da fosfatase alcalina foi maior no plantio 

puro de E. grandis fertilizado com nitrogênio. Em contrapartida, a fosfatase ácida foi maior na 

presença de A. mangium no plantio puro e misto. Dentre as enzimas avaliadas, a atividade das 

fosfatases apresentou grande variabilidade nos primeiros 20 meses dos plantios, conforme 

verificado através da análise PRC. Todas as enzimas correlacionaram-se com a relação C/N e 

C/P da serapilheira e os teores de C, N e P da serapilheira em todos os períodos de 

amostragem, demonstrando que a serapilheira apresenta grande influência na modulação da 

atividade dessas enzimas nestes plantios. Além disso, o plantio consorciado apresentou-se 

como um sistema com características próximas ao de E. grandis fertilizado com nitrogênio, 

evidenciando-se como potencial sistema preferencial de plantio, com favorecimento de maior 

ciclagem de P e com estímulo à atividade microbiana do solo. 

 

Palavras-chave: Plantio consorciado; Florestal; Atividade microbiana; Enzimas; Fosfateses; 

Biogeoquímico 

 

Abstract 

Pure and intercropped tree plantations affect soil microorganisms differently, since 

rhizodeposition and the quality and quantity of deposited plant wastes can modify the 

microbial processes that play important roles in C, N, and P cycling. The primary objective of 

this study was to monitor dehydrogenase, cellulase, urease, acid phosphatase, and alkaline 

phosphatase enzyme activity in soils over the first 20 months of pure and intercropped 

plantations of E. grandis and A. mangium. The study also tested for correlations between the 

activity of these enzymes and various microbiological and chemical attributes of soils and 

litter, in order to determine which factors were most responsible for regulating biochemical 
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attributes in the different plantations. The treatments were: pure stands of A. mangium and E. 

grandis without nitrogen fertilizer; pure stands of E. grandis fertilized with nitrogen; and 

intercropped plantations including both A. mangium and E. grandis. In this last treatment, soil 

samples were collected at the base of trees of each species in order to determine the effects of 

their respective rhizospheres. Two and seven months after planting, A. mangium showed the 

highest dehydrogenase enzyme activity, but after leaf senescence (14 and 20 months after 

planting) activity of that enzyme was highest in the intercropped plantation. Cellulase activity 

was highest in pure stands of E. grandis due to the cellulose-rich waste in that system. Urease 

activity varied strongly between treatments, with high values in the intercropped plantation 

and in pure stands of E. grandis and A. mangium, reflecting nitrogen dynamics in these 

systems. Alkaline phosphatase activity was highest in pure stands of E. grandis fertilized with 

nitrogen. By contrast, acid phosphatase was most active near A. mangium in the intercropped 

plantation and in the A. mangium monoculture. Of the studied enzymes, phosphatases showed 

high variability in the first 20 months of plantations. All enzymes were strongly correlated 

with C/N and C/P ratios of litter and with C, N, and P content of litter in all the sampling 

periods, demonstrating the important role litter plays in regulating enzyme activity in these 

plantations. The intercropped plantations resembled nitrogen-fertilized E. grandis 

monocultures, a fact that reflects their potential as a planting system that improves P cycling 

and stimulates soil microbial activity, without the addition of chemical N fertilizer.  

 

Keywords: Mixed stands; Forestry; Microbial activity; Enzymes; Phosphatase activity; 

Biogeochemistry 

 

3.1 Introdução 

 

Em plantios iniciais de espécies de rápido crescimento o teor de N contido na matéria 

orgânica pode suprir as exigências das árvores por meio do processo de mineralização do N 

(GONÇALVES et al., 2004). Contudo, com o intensivo uso do solo por rotações 

subsequentes, há perda da capacidade do solo em sustentar as árvores em função apenas da 

mineralização da matéria orgânica, ocorrendo muitas vezes depleção de N, sendo assim 

necessária a intervenção com uso de fertilizantes (GONÇALVES, 2002), a qual nem sempre 

apresenta boa resposta nestas culturas. Neste sentido, formas de manejo que visem à entrada 

e/ou manutenção dos teores de matéria orgânica e de nutrientes e proporcionem maior 

sustentabilidade dos ecossistemas vem sendo amplamente pesquisadas. Neste contexto, vem 

sendo testados plantios de eucaliptos consorciados com espécies leguminosas (A. mangium) 

para contornar os problemas de depleção de N e fixação de P, sobretudo em solos tropicais 

com cargas variáveis. Alguns autores já apresentaram resultados referentes a plantios 

consorciados sobre o crescimento das árvores, biomassa vegetal, teor de nutrientes, 

desenvolvimento de raízes, eficiência de fixação biológica de N, conteúdo de água no solo e 

mineralização de nitrogênio (COELHO et al., 2007; BOUILLET et al., 2008; JOURDAN et 

al., 2008; LACLAU et al., 2008, VOIGTLAENDER et al., 2012), indicando a potencialidade 
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de tal associação bem como o interesse para obter maiores informações sobre o 

funcionamento de plantios consorciados, sobretudo relacionados com fatores que direcionam 

a ciclagem biogeoquímica nestes sistemas, como a atividade microbiana do solo relacionada 

ao ciclos do N e P. 

O intuito do uso de plantios consorciados com leguminosas é propiciar maiores teores 

de matéria orgânica e consequentemente de N e P em decorrência à maior qualidade e 

diversidade vegetal com a diminuição ou ausência do uso de fertilizantes nitrogenados. 

Alguns autores já avaliaram a capacidade desse sistema de consórcio em aumentar o estoque 

de matéria orgânica do solo e disponibilizar N mineral nas camadas superficiais 

(FORRESTER; BAUHUS; KHANNA, 2004; GARAY et al., 2004), apresentando grande 

potencial em melhorar a disponibilidade de N em solos com plantio de eucalipto 

(VOIGTLAENDER et al., 2012). Tal fato pode promover maior sustentabilidade e menor 

impacto ambiental com favorecimento da ciclagem biogeoquímica, da qual a microbiota do 

solo é a maior protagonista (BASTIDA et al., 2006; NOGUEIRA et al., 2006).  

A importância da microbiota na ciclagem do N e P é conhecida, sendo que os 

processos envolvidos podem ser monitorados e gerenciados (SALAZAR et al., 2011). A 

ciclagem de nutrientes no solo engloba reações químicas, físico-químicas e bioquímicas, 

sendo estas últimas realizadas por enzimas responsáveis pela degradação de macromoléculas 

e de compostos orgânicos insolúveis para compostos mais simples. Em virtude disso, há 

grande interesse no conhecimento da atividade de algumas enzimas para o entendimento da 

decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes (BADIANE et al., 2001; WANG; 

WANG, 2008; WANG et al., 2010; SALAZAR et al., 2011). As enzimas do solo são 

reguladas por fatores ambientais como umidade, pH e temperatura, assim como pela 

qualidade do substrato orgânico (WANG et al., 2010). Muitos autores consideram a atividade 

de endo (desidrogenase) e exoenzimas (fosfatases, celulases, uréases, etc.) como um sensor 

em estudos de distúrbios ou alterações nos sistemas, que podem explicar mudanças na 

ciclagem biogeoquímica e qualidade do solo (BADIANE et al., 2001, 2008; NOGUEIRA et 

al., 2006; WANG et al., 2010). 

A avaliação individual de uma propriedade bioquímica específica nem sempre é de 

fácil interpretação (SALAZAR et al., 2010), principalmente em ambientes heterogêneos e 

complexos como o solo. Para tanto, os atributos químicos do solo são utilizados devido à sua 

alta correlação com atributos bioquímicos do solo (MADEJON et al., 2007; SALAZAR et al., 

2011). Além disso, a composição química da serapilheira representa um compartimento 

fundamental para a modulação da atividade microbiana do solo (ANDERSSON; KJOLLER; 
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STRUWE, 2004; ALLISON; NIELSEN; HUGHES, 2006), embora poucos trabalhos 

relacionem a atividade microbiana do solo com os atributos químicos da serapilheira 

(ANDERSSON; KJOLLER; STRUWE, 2004; WANG et al., 2010; PRESCOTT, 2010), 

sendo mais considerados os atributos químicos do solo (BASTIDA et al., 2006; MADEJON 

et al., 2007; SALAZAR et al., 2011). O plantio consorciado pode representar uma grande 

fonte de C e nutrientes provenientes da serapilheira e também da região rizosférica de duas 

espécies distintas, sendo o E. grandis de grande interesse econômico e A. mangium 

apresentando-se como alternativa à fertilização nitrogenada devido à capacidade de se 

associar com bactérias fixadoras de N. Esses fatores podem impor diversos efeitos sobre a 

comunidade e atividade microbiana do solo (BADIANE et al., 2008; SALAZAR et al., 2011; 

SINHA et al., 2011) e disponibilidade de nutrientes para as plantas.  

O objetivo deste trabalho foi monitorar a atividade de cinco enzimas do solo, 

envolvidos com o ciclo do C, N e P, no desenvolvimento inicial (até 20 meses) de plantio 

consorciado e monoculturas de E. grandis e A. mangium. Além disso, foi proposto relacionar 

a atividade dessas enzimas com alguns atributos microbiológicos e químicos do solo e 

serapilheira, a fim observar quais fatores são mais responsáveis por modular a atividade 

dessas enzimas nos diferentes plantios. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

 O estudo foi conduzido na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, 

(Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz- Universidade de São Paulo), localizada no 

município de Itatinga, SP (23º 02’01’’ Sul e 48º 37’30” Oeste). A altitude média nesta região 

é de 830 m com meses frios e de baixa pluviosidade (média de  16 °C e 45mm, 

respectivamente) em junho e julho e maior temperatura e pluviosidade (em média 24°C e 360 

mm, respectivamente) em dezembro e janeiro. O solo da área experimental  é classificado 

como um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. O experimento foi implantado em área de 

antigo plantio de E. saligna sem aplicação de fertilizantes, de 1940 até 1998. Para maiores 

detalhes ver a sessão material e métodos do capitulo 2. 

 Nosso estudo avaliou a segunda rotação desses plantios, instalada em novembro de 

2009, mantendo o sistema de cultivo mínimo e o delineamento experimental dispostos em 

três blocos casualizados com quatro tratamentos: (E) monoculturas de E. grandis e (A) A. 

mangium sem fertilização nitrogenada; (EN) monocultura de E. grandis com fertilização 

nitrogenada (120 kg ha
-1

 de N); e um plantio consorciado entre de E. grandis e A. mangium 
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(50A:50E) sem fertilização nitrogenada. A área de consórcio foi subdividida em amostragens 

de solo na base de A. manguim (A(A+E)) e de E. grandis (E(A+E)), para comparação dos 

efeitos rizosféricos de cada espécie de árvore dentro deste tratamento. Cada parcela teve uma 

área total de 30 x 30 m, mas foi utilizada apenas 18 x18 m devido ao não uso das duas bordas 

das parcelas. 

 Foram coletadas amostras de solo (profundidade de 0-10 cm) em quatro épocas: duas 

na estação seca (julho 2010/junho 2011) e duas na estação úmida (janeiro 2010/dezembro 

2010). Essas épocas de coleta correspondem a 2, 7, 14 e 20 meses após o plantio das árvores. 

Todos os procedimentos de amostragem e metodologia de análise química do solo e da 

serapilheira e da biomassa e atividade (respirometria) microbiana do solo estão detalhados no 

capítulo 2 (sessão material e métodos). 

 A avaliação da atividade da desidrogenase seguiu as informações de Casida, Klein e 

Santoro (1964), sendo determinada a formação de cloreto de trifenil formazan por 

espectrometria (485 m). A atividade da enzima celulase foi realizada conforme descrito por 

Schinner e von Mersi (1990), e a carboximetilcelulose foi utilizada como substrato, sendo os 

açúcares redutores formados quantificados por espectrofotômetro (690 m) pelo método do 

Azul da Prússia. A atividade da urease foi feita conforme descrito por Tabatabai e Bremner, 

(1972), baseada na quantificação por destilação do amônio formado (MULVANEY, 1996). 

As enzimas fosfatase ácida e alcalina foram avaliadas pela leitura em espectrofotômetro (420 

m) do extrato filtrado após incubação da amostra, baseada na hidrólise do p-nitrofenil e 

determinação do p-nitrofenol formado (TABATABAI; BREMNER, 1969). Todos os dados 

microbiológicos e bioquímicos são apresentados em relação a 1g de solo seco. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de médias (Duncan p≤0,05) e 

análise de correlação de Pearson no programa SAS (SAS INSTITUTE, 1999). Foi utilizada a 

análise multivariada de curva de resposta principal (PRC) (BRINK; TER BRAAK, 1999) para 

testar as mudanças temporais dos atributos microbiológicos dos tratamentos em comparação 

com o sistema comumente utilizado em plantios comerciais (tratamento EN). Os valores de 

Bk representaram o peso de cada atributo microbiológico/bioquímico na PRC. Para tanto, os 

valores mais distantes de 0 são os mais afetados pelas mudanças observadas entre os 

tratamentos ao longo do tempo. Para cada período, diferenças entre o controle e tratamentos 

foram analisados pelo teste de Dunnett p≤0,05, baseado nas coordenadas do eixo 1 da PRC. 

Foi utilizado o programa Canoco 4.5 (TER BRAAK; SMILAUER, 1998) para os testes 

multivariados. 
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3.3 Resultados 

 

Houve alterações no comportamento e magnitude das enzimas em função dos 

tratamentos e épocas de amostragem (Figura 3.1). As enzimas fosfatase ácida e alcalina 

apresentaram menor atividade durante a estação seca aos 7 e 20 meses após o plantio em 

todos os tratamentos. A atividade da enzima urease foi maior em todos os tratamentos aos 7 

meses, seguindo um gradiente de diminuição da sua atividade aos 14 e 20 meses em todos os 

plantios (Figura 3.1). 

Aos 2 e 7 meses os maiores valores da desidrogenase foram encontrados em A (2,7 e 

4,4 µg TFF g
-1

 respectivamente). Nestas épocas os demais tratamentos não apresentaram 

diferença significativa entre si para a desidrogenase. No entanto, após 20 meses, A(A+E) e 

E(A+E) apresentaram os maiores valores de desidrogenase (11,2 e 7,7 µg TFF g
-1

, 

respectivamente) (Figura 3.1), os quais foram distintos dos demais tratamentos. A urease teve 

um comportamento variado entre períodos de amostragem e plantios, sendo que aos 14 meses 

do plantio maiores atividades foram observadas em E e E(A+E) (86,5 e 96,8 µg NH4
+
 g

-1
, 

respectivamente), fato este alterado após 20 meses, com maiores valores encontrados em A e 

A(A+E) (53,1 e 50,5 µg NH4 g
-1

, respectivamente) (Figura 3.1).  

A fosfatase alcalina teve maior atividade em EN aos 2, 14 e 20 meses após o plantio 

(1036,4, 5766,7 e 1570,1 µg g
-1

 de PNP, respectivamente). Nestes períodos formou-se um 

gradiente entre os tratamentos, sendo EN> A(A+E) e E(A+E)>E>A (Figura 3.2). Em 

contrapartida, a fosfatase ácida apresentou maior atividade quando da presença de A. 

mangium (A e A(A+E)) em todas as coletas (Figura 3.2). A atividade da enzima celulase teve 

os maiores e distintos valores encontrados em E para todos os períodos de amostragem, sendo 

que os demais tratamentos apresentaram poucas mudanças no decorrer dos 20 meses de 

plantio (Figura 3.2). 

Houve maiores correlações entre a atividade enzimática do solo com os atributos 

quimicos da serapilheira (Tabela 3.1), sobretudo aos 20 meses do plantio. Houve correlações 

entre os teores de N, P, relação C/N e C/P da serapilheira com as enzimas urease, fosfatase 

ácida e celulase, visto que essa última também apresentou correlação positiva com o C da 

serapilheira. Houve também boas correlações quando observada a atividade enzimática do 

solo e outros atributos microbiológicos (respirometria e Cmic), principalmente aos 2 e 7 meses 

do plantio. Em contrapartida, poucas correlações foram observadas entre a atividade 

enzimática e os atributos químicos do solo (C, N, C/N, P disponível) em todas as épocas 

(Tabela 3.1).  
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Figura 3.1 - Atividade da desidrogenase, urease e celulase em solo sob plantios puros e mistos de E. grandis e A. mangium  aos 2, 7, 14 e 20 meses de 

plantio. Atividade enzimática da desidrogenase = µg TFF g
-1

 dia
-1

; da urease = µg NH4 g
-1

; da celulase = µg glucose g
-1
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Figura 3.2 - Atividade da fosfatases ácida e alcalina em solo sob plantios puros e mistos de E. 

grandis e A. mangium. A (A. mangium), E (E. grandis), EN (E. grandis fertilizado com 

N), A(A+E) (consórcio - rizosfera de A. mangium) e E(A+E) (consórcio - rizosfera de 

E. grandis). PNF (p-nitrofenol)  

 

A PRC mostrou que os atributos bioquímicos foram alterados pelos sistemas de cultivo misto 

e puro aos 7, 14 e 20 meses após os plantios, os quais foram diferentes entre si e de EN (plantio 

referência) (Tabela 3.2). Aos 14 meses houve um maior distanciamento entre os tratamentos em 

relação ao controle (Figura 3.3). Após 20 meses todos os tratamentos apresentaram a tendência de se 

aproximarem de EN, embora sendo diferentes entre si. Neste caso, A(A+E) e E(E+A) foram os 

tratamentos que mais se aproximaram de EN (Figura 3.3 e Tabela 3.1). O teste de Permutação de 

Monte Carlo (499 permutações) mostrou que houve influência significativa do tempo nos plantios 

durante os 20 meses de estudo (F ratio = 94, P = 0,002), sendo isto explicado pelo primeiro eixo 

canônico, o qual contribuiu com 50% da variabilidade total. A atividade das fosfatases (alcalina e 

ácida) apresentaram altos valores de Bk, sendo as variáveis que mais variaram ao longo dos 20 

meses. No caso, o valor positivo da fosfatase alcalina demonstra que esta variavel está mais 

relacionada com EN em relação aos demais tratamento. Contrariamente, o valor negativo de Bk para 

a fosfatase ácida representa menor atividade desta enzima em EN,  e neste caso distribuiu os 

tratamentos A, E, A(A+E) e E(A+E)  no eixo negativo do gráfico, os quais são altamente 

relacionados com a atividade da fosfatase ácida. 
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Tabela 3.1 - Correlação de Pearson de atributos químicos e microbianos do solo e serapilheira relacionados com atividade enzimática do solo. D-

ase( desidrogenase); Al-Pase (fosfatase alcalina); Ac-Pase (fosfatase ácida); RASo (respiração acumulada do solo); Cmic (Biomassa 

microbiana de C) 

  
RASo Cmic pH 

C 

solo 

N 

solo 

C/N 

solo 

P 

disponível 
C serapilheira 

N 

serapilheira 

C/N 

serapilheira 

P 

serapilheira 

C/P 

serapilheira 

 ---------------------------------------Dois meses após o plantio--------------------------------------- 

D-ase 0,30* - - - - - - - 0,44* - - - 

Urease - - - - - - - - - - 0,34* - 

Al -Pase 0,51*** 0,35* - - - - - - 0,47* -0,36* - - 

Ac-Pase 0,34* 0,49** - - - - - - - -0,51*** - - 

Celulase - -0,47** - - - - - - - 0,47** - 0,43* 

 ---------------------------------------Sete meses apos o plantio--------------------------------------- 

D-ase 0,44** - 0,47** - - - - -0,31* 0,30* -0,63*** - - 

Urease 0,61*** - - - - 0,34* - 0,31* 0,45** - - - 

Al -Pase - - - - - 0,31* - 0,39* - 0,40* - - 

Ac-Pase -0,62*** 0,74*** - 0,33* - - - -0,69*** -0,40* -0,43* - - 

Celulase - - - - - - - 0,35* - 0,44* - - 

 ---------------------------------------Catorze meses apos o plantio--------------------------------------- 

D-ase - -0,31* - 0,32* - - - - - - - - 

Urease - -0,55*** 0,69*** - - - - - -0,48** 0,45** - - 

Al -Pase - - 0,30* - - - - 0,40* - - - - 

Ac-Pase - - - - - - - - - -0,41* - - 

Celulase - - - - - - - - -0,46** 0,54*** - - 

 ---------------------------------------Vinte meses apos o plantio--------------------------------------- 

D-ase - - - - - - - -0,38* -0,41* - - - 

Urease - - - - - -0,40* - - 0,51** -0,49** 0,55*** -0,44* 

Al -Pase 0,57*** - - - - - 0,36* - -0,33* 0,34* -0,37* 0,35* 

Ac-Pase - - -0,32* - 0,34* - - - 0,73*** -0,60*** 0,63*** -0,48** 

Celulase -0,30*** - - - - 0,51** - 0,41* -0,28* 0,60*** -0,45** 0,55*** 

Considerar que: * p<0,01;     ** p<0,001;     *** p<0,0001; - não significativo.  
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Figura 3.3 - Curva de resposta principal (PRC) dos atributos microbianos do solo aos 2, 7, 14 e 20 

meses após o plantio. Valores de Bk indicam o peso dos parâmetros microbiológicos 

mensurados: Cmic (C da biomassa microbiana); Nmic (N da biomassa microbiana). A (A. 

mangium), E (E. grandis), EN (E. grandis fertilizado com N), A(A+E) (consórcio - 

rizosfera de A. mangium) e E(A+E) (consórcio - rizosfera de E. grandis)  

 

Tabela 3.2 - Resultados do teste Dunnett baseados nos atributos microbiológicos nos quatro períodos 

de amostragens dos plantios. A (A. mangium), E (E. grandis), EN (E. grandis 

fertilizado com N), A(A+E) (consórcio - rizosfera de A. mangium) e E(A+E) (consórcio 

- rizosfera de E. grandis)  

  2 meses 7 meses 14 meses 20 meses 

EN, A - * * * 

EN, E - * * * 

EN, A(A+E) - * * * 

EN, E(A+E) - * * * 

                Considerar que: * p<0,05; - diferença não significativa 
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3.4 Discussão 

 

3.4.1 Atividade enzimática do solo, tempo de plantio e serapilheira. 

O comportamento da atividade enzimática nos plantios foi mudando conforme o crescimento 

da planta, o que representa a influência do crescimento vegetal nos atributos bioquímicos do solo. Os 

resultados obtidos aos dois meses após o plantio das culturas revelam que a atividade enzimática 

mensurada nas áreas reflete a atividade bioquímica do solo em função da rotação anterior, estimulada 

pela manutenção dos restos culturais (galhos, gravetos e folhas) e do sistema radicular das plantas 

recém-cortadas. Neste aspecto é possível inferir que houve um efeito cumulativo que interferiu 

especificamente nos atributos bioquímicos do solo em cada tipo de plantio, mesmo após o período de 

pousio. Portanto, o histórico das áreas é de vital importância para compreensão das alterações 

ocorridas na microbiota do solo em sistemas agroflorestais (VARENNES; TORRES, 2011), 

sobretudo no início do estabelecimento de uma nova rotação. Aos 7 e, principalmente, aos 14 e 20 

meses torna-se mais evidente o efeito do desenvolvimento radicular das plantas devido ao maior 

estabelecimento e desenvolvimento das árvores.  

Além disso, pode-se acrescentar aos dois últimos períodos de amostragem a deposição de 

folhas senescentes, a qual representou um incremento de C, N e P na serapilheira e, 

consequentemente, mudanças na biomassa e atividade bioquímica do solo, com implicações em 

atributos químicos e na ciclagem e disponibilidade de nutrientes. Outro fator importante para alterar 

a atividade microbiana e enzimática no solo é o efeito da sazonalidade (RIGOBELO; NAHAS, 

2004). Neste caso, aos 2 e, principalmente, aos 14 meses (épocas chuvosas) houve maior estímulo à 

atividade enzimática. O maior desenvolvimento das árvores e a maior entrada de matéria orgânica no 

solo pode favorecer o metabolismo microbiano, principalmente quando complementados com 

temperaturas mais elevadas e maior acesso à água. Períodos de seca ou chuva são fatores que 

interferem na atividade microbiana, como ocorreu na atividade da desidrogenase, uma vez que houve 

redução do metabolismo microbiano em épocas de baixa temperatura e reduzida precipitação. Esses 

fatores podem também ser extrapolados para as enzimas extracelulares fosfatase ácida e fosfatase 

alcalina, uma vez que suas atividades foram maiores em estações chuvosas e com temperaturas mais 

altas.  

Considerando a serapilheira como compartimento de entrada de C e nutrientes ao solo e que 

sua decomposição é função da biota do solo, sobretudo dos micro-organismos, sugere-se que a 

composição química dos resíduos orgânicos (C, N e P) seja importante para melhor entender a 

atividade decompositora no solo. Porém, são poucos os trabalhos que consideram estas informações 

(WANG et al., 2010; PRESCOTT, 2010), sendo mais utilizados os atributos químicos do solo 
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(DICK; TABATABAI, 1993). No entanto, poucas alterações nos teores do solo foram verificadas 

nos plantios avaliados até 20 meses e, desta forma, houve pouca relação com os atributos 

bioquímicos e microbiológicos do solo. Contrariamente, os teores de C, N e P e relação C/N e C/P da 

serapilheira apresentaram maiores relações com a atividade enzimática do solo, sobretudo com as 

fosfatases e celulase. Desta forma, a alta variabilidade na atividade das enzimas pode ser decorrente 

da alta dinâmica da serapilheira, a qual foi sendo alterada em função do tempo de crescimento das 

árvores e das condições climáticas. Além disso, essa alta dinâmica entre esses atributos pode ser uma 

explicação para encontrar correlações positivas em um período e negativas em outro, analisando a 

mesma dupla de variáveis. O tipo, quantidade e atividade das principais enzimas envolvidas na 

degradação da serapilheira podem diferir em decorrência do sistema de manejo do solo utilizado, 

muitas vezes devido às propriedades físico-químicas do solo e químicas inerentes à serapilheira 

(WANG et al., 2010). 

 

3.4.2 Atividade da desidrogenase, celulase e urease  

 

A atividade da enzima desidrogenase, que representa a capacidade oxidativa de micro-

organismos viáveis do solo, apresentou, logo no início dos plantios (2 e 7 meses), maior atividade em 

A, demonstrando que nesse área, mesmo com o tempo de pousio, houve maior manutenção da 

atividade microbiológica. Além disso, nestes períodos essa enzima teve correlações positivas 

principalmente com o teor de N da liteira e a respiração basal do solo, fato este que representa um 

maior estímulo à atividade microbiana e decompositora em função do maior conteúdo de N da 

serapilheira. Com o desenvolvimento do sistema radicular das plantas e deposição de folhas 

senescentes outros fatores afetaram a atividade dessa enzima no solo, como o pH, conteúdo de C, N e 

relação C/N da serapilheira. De acordo com Quilchano e Maranõn (2002) a atividade da 

desidrogenase é mais relacionada com as espécies vegetais do que com os teores de C e N do solo. 

Lee et al. (2006) relatam que plantações com A. mangium favorecem a atividade da desidrogenase 

muito em função da maior quantidade e diversidade dos resíduos orgânicos depositados no solo. 

Sendo assim, aos 20 meses, os maiores valores da atividade dessa enzima em A(A+E) e E(A+E) 

demonstram que, ao longo do desenvolvimento das árvores, a mistura de espécies favorece maior 

atividade microbiana do solo que aqueles encontrados nos cultivos puros de cada espécie de árvore, 

sobretudo as monoculturas de E. grandis.  

A celulase é uma enzima envolvida na degradação de compostos de celulose, sendo estes 

recalcitrantes e de difícil degradação. Neste caso, espécies vegetais, como os de eucalipto, que 

proporcionam resíduos com maior conteúdo de celulose e alta relação C/N no solo e na serapilheira 



 75 

podem favorecer sua maior expressão e atividade. Em todas as épocas avaliadas a atividade da 

celulase foi correlacionada positivamente com os maiores teores de C da serapilheira e alta relação 

C/N e C/P, as quais foram mais evidentes em E. Em contrapartida, a menor atividade dessa enzima 

nas áreas de plantio consorciado e em EN pode sugerir que nestes locais havia materiais orgânicos 

mais lábeis para decomposição microbiana, uma vez que o consórcio e/ou fertilização nitrogenada 

favorecem menores relações C/N e C/P da serapilheira. Andersson, Kjoller e Struwe (2004) 

verificaram que a fertilização nitrogenada diminui a atividade da celulase em experimento in situ. 

Contrariamente, em estudos com microcosmos, Wang et al. (2010) verificaram maior atividade da 

celulase em resíduos de coníferas e plantas de folhas largas fertilizadas com N, devido ao aumento na 

taxa de decomposição, muitas vezes em decorrência da diminuição da relação C/N do resíduo e ao 

maior conteúdo de N (SINSABAUGH; CARREIRO; REPERT, 2002). Em nossos experimentos em 

campo a fertilização nitrogenada e/ou mistura de espécies pode ter suprimido a atividade da celulase 

na região rizosférica de E. grandis (E(A+E) e EN), embora a respiração basal da microbiota tenha 

sido maior nessas áreas. Alterações nos níveis de competição da comunidade microbiana em 

decorrência da fertilização nitrogenada pode resultar em um aumento nas populações de bactérias e 

diminuição da comunidade de fungos (ZHAO et al., 2011), os quais são os principais produtores de 

celulase (DOYLE et al., 2006). Neste caso, a presença de A. mangium no plantio consorciado com E. 

grandis pode favorecer uma mistura de resíduos vegetais menos recalcitrante, com maior conteúdo 

de N, proporcionando a supressão da atividade de celulase principalmente na região rizosférica de E. 

grandis. 

Diferentemente das demais enzimas, a atividade da urease teve um aumento aos 7 meses e 

depois decaiu em todos os tratamentos. Além desse comportamento em função do tempo, essa 

enzima apresentou alta variação entre os tratamentos em cada período de amostragem, apresentando 

maior atividade quando havia maior relação C/N e C/P do resíduo. O dinamismo da atividade da 

urease acompanhou as alterações do N nos plantios, os quais foram positivamente relacionados nos 

períodos secos (7 e 20 meses), demonstrando que essa enzima pode apresentar a mesma dinâmica 

que a deste elemento (ALLISON; NIELSEN; HUGHES, 2006; WANG et al., 2010), e assim, a 

atividade da urease pode ser utilizada para inferir sobre a ciclagem de N (NAYAK; BABU; 

ADHYA, 2007). Allison, Nielsen e Hughes (2006) comentam que o teor de N da serapilheira é tão 

importante quanto o N mineral do solo para a modulação da atividade enzimática do solo. De fato, 

neste estudo, essas afirmações puderam ser confirmadas, uma vez que maiores conteúdos de N da 

serapilheira, tanto por fertilização quanto pela presença de A. mangium, alteraram de maneira 

negativa e/ou positiva a atividade enzimática.  
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3.4.3 Atividade das fosfatases ácida e alcalina  

 

A atividade das enzimas fosfatases (ácida e alcalina) foi alta em todos os tratamentos em 

todos os períodos de amostragem, sendo os valores considerados altos quando comparados com 

dados da literatura (KRAMER; GREEN, 2000, PEIXOTO et al., 2010, KASCHUK; ALBERTON; 

HUNGRIA, 2010, WANG et al., 2012). Em especial, aos 14 meses, foi verificado que a atividade da 

fosfatase alcalina foi superior à atividade da fosfatase ácida. Neste caso, considerando que a fosfatase 

alcalina é somente liberada por micro-organismos, era de se esperar, como ocorreu nas demais 

épocas de amostragem, uma menor atividade dessa enzima em relação à fosfatase ácida, que é de 

ocorrência microbiana e vegetal (KRAMER; GREEN, 2000; DAKORA; PHILLIPS, 2002). De 

modo geral, esses resultados sugerem um grande estímulo na atividade microbiana em produzir 

fosfatase alcalina.  

Outro ponto importante foi que a necessidade de adquirir P tanto por plantas quanto por 

micro-organismos foi alta, o que aumenta a produção de fosfatases. Solos tropicais de carga variável, 

como o deste experimento, são comumente conhecidos como fixadores de P através de seus minerais 

de argila (HINSINGER, 2001; VANCE; UHDE-STONE; ALLAN, 2003), sendo as fontes orgânicas 

uma alternativa para aquisição de P lábil através das enzimas fosfatases. Estes fatores, aliados às 

alterações na disponibilidade de substrato foram importantes para alterar a atividade das fosfatases 

no solo. De modo geral, a atividade enzimática tem sido usada como um importante sensor da 

qualidade do solo e de mudanças na atividade microbiana em função do tipo de manejo do solo 

(NOGUEIRA et al., 2006; BASTIDA et al., 2006). As enzimas fosfatase ácida e alcalina foram as 

mais afetadas pelo sistema de plantios ao longo do tempo, sendo importantes para diferenciar os 

tratamentos após 7, 14 e 20 meses em relação à EN (plantio referência).  

Obviamente, houve oscilações na atividade das fosfatases ao longo dos vinte meses, mas, de 

modo geral, a atividade dessas enzimas pode ser relacionada à região rizosférica de cada planta. 

Neste sentido, houve maior estímulo à fosfatase alcalina em EN. Isso é um fator importante, pois 

sugere que maiores atividades desta enzima podem ser relacionadas com a presença de eucalipto e a 

fertilização nitrogenada. Como houve a tendência da área de consórcio se assemelhar à EN, 

conforme visto na PRC aos 20 meses após o plantio, a mistura entre espécies pode, em longo prazo, 

favorecer a atividade da fosfatase alcalina em condições semelhantes às encontradas em EN, 

sugerindo assim maior ciclagem de P por méritos microbianos.  

Se por um lado a presença de E. grandis favoreceu a atividade da fosfatase alcalina, a 

presença de A. mangium favoreceu a atividade da fosfatase ácida. Aos 2 e 7 meses após o plantio, os 

plantios com maior biomassa microbiana (A, EN, A(A+E) e E(A+E)) tiveram alta correlação com a 
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atividade da fosfatase ácida (tabela 4), evidenciando a importância na manutenção da biomassa 

microbiana no solo para a ciclagem de P, principalmente nos primeiros meses dos plantios. Isso 

sugere que grande parte da atividade dessa enzima no início dos plantios seja de origem microbiana, 

uma vez que a planta ainda não apresentava desenvolvimento radicular pronunciado. Além disso, a 

maior relação da atividade da fosfatase ácida com A. mangium pode ser devido ao fato de que essa 

árvore, assim como muitas outras leguminosas, apresenta alta capacidade de diminuir o valor do pH 

do solo na região rizosférica (HINSINGER, 2001; YAMASHITA; OHTA; HARDJONO, 2008), 

muitas vezes decorrente da extrusão de H
+
 pelas raízes. O pH é um dos fatores que pode direcionar a 

atividade das fosfatases, uma vez que a acidificação da região rizosférica pode aumentar a atividade 

da fosfatase ácida e diminuir a atividade da fosfatase alcalina (WANG et al. 2006). No entanto, de 

acordo com Dick, Cheng e Wang (2000), a atividade das fosfatases ácida e alcalina pode responder 

com maior rapidez a alterações no pH do solo que os métodos químicos, e desta forma, mesmo o pH 

sendo baixo nos plantios, a região rizosférica das raízes pode ter sítios que condicionem maiores 

valores de pH, assim favorecendo a atividade da fosfatase alcalina.  

Decorrente das alterações no comportamento das fosfatases e suas maiores relações com o C, 

N e P da serapilheira até 20 meses dos plantios, é possível inferir que a mistura de espécies pode 

proporcionar maior ciclagem de P orgânico, uma vez que cada espécie pode favorecer uma maior 

expressão e atividade dessas enzimas no solo. No entanto, é importante destacar que nenhuma das 

fosfatases avaliadas demonstrou relação com maiores ou menores disponibilidades de P no solo. 

Muitos autores relacionam a atividade dessa enzima com os atributos do solo, sobretudo com o 

conteúdo de P prontamente disponível (OLANDER; VITOUSEK, 2000, KRAMER; GREEN, 2000). 

Entretanto, outras variáveis podem estar relacionadas com o estímulo ou supressão da atividade da 

fosfatase, como o teor de P e N orgânico e o pH do solo (RENELLA et al., 2006; WANG et al., 

2012) e a necessidade da planta em adquirir P (VANCE; UHDE-STONE; ALLAN, 2003).  

O fato é que, nestes sítios florestais, a composição da serapilheira (conteúdo de C, N e P) e o 

desenvolvimento vegetal apresentaram-se mais determinantes para regular a maior ou menor 

atividade das fosfatases no solo. Os maiores valores de N e P da serapilheira e a menor relação C/N e 

C/P da serapilheira sugerem que houve favorecimento da ciclagem bioquímica de P nas plantas no 

plantio consorciado, diferentemente do que ocorreu nas monoculturas com E. grandis. Assim, os 

resíduos vegetais depositados foram estimulantes da atividade das enzimas avaliadas, assim como a 

região rizosférica de cada planta. Isso pode servir como indício da importância dessas enzimas na 

ciclagem de C, N e P orgânico nestes sistemas e de como o plantio misto pode favorecer a atividade 

enzimática decorrente da maior diversidade e qualidade da matéria orgânica nos primeiros 20 meses 

dos plantios. A dependência da matéria orgânica e a maior influência da sua degradação na ciclagem 
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do P são de extrema importância nos solos tropicais. Sistemas de plantio que favoreçam a 

manutenção e diversidade de resíduos no solo, como o consórcio entre E. grandis e A. mangium, 

podem reduzir, em longo prazo, a adsorção de P a partir da competição dos sítios de adsorção com os 

ácidos orgânicos liberados na degradação deste material (via microbiota do solo) e através de 

recobrimentos pelo húmus (HUNT et al., 2007). 
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4 FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES, ATIVIDADE DA FOSFATASE ÁCIDA E 

ESTÍMULO À CICLAGEM DO P NOS PRIMEIROS 20 MESES DOS PLANTIOS PUROS E 

MISTOS DE EUCALYPTUS GRANDIS E ACACIA MANGIUM 

 

Resumo 

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são muito importantes para a nutrição mineral 

das plantas, sobretudo para a aquisição de N e P do solo. A. mangium é uma espécie que apresenta 

grande capacidade de se associar com FMA e os eucaliptos também se associam com estes fungos 

durante o estádio de muda e planta jovem. Neste estudo foi avaliada a diversidade de esporos de 

FMA e a taxa de colonização micorrízica de raízes por FMA em plantios puros e mistos de E. 

grandis e A. mangium nos primeiros 20 meses de plantio. Além disso, foi verificado se há relação 

entre os FMA e a ciclagem de N e P nestes plantios. Os tratamentos utilizados foram: plantio puro de 

A. mangium e E. grandis sem fertilização nitrogenada; plantio puro de E. grandis fertilizado com 

nitrogênio; plantio consorciado com A. mangium e E. grandis, sendo que, neste tratamento, foram 

coletadas amostradas de solo e raízes na base de cada espécie de árvore a fim verificar o efeito 

rizosférico de cada espécie dentro do consórcio. Verificou-se um aumento na colonização de raízes 

de E. grandis por FMA quando estes foram plantados em consórcio com A. mangium. A. mangium 

foi a grande responsável pelas melhorias na ciclagem de P nesse tratamento. Neste caso, o plantio 

consorciado parece favorecer a ciclagem de N e P, uma vez que a maior taxa de colonização por 

FMA apresentou correlações negativas com as relações C/N e C/P da serapilheira, mas correlação 

positiva com a atividade da fosfatase ácida, evidenciando a capacidade desse sistema de plantio em 

adquirir N e P através de duas estratégias distintas, ou seja, pela aquisição de P orgânico (fosfatases) 

ou pelos FMA. Além disso, ao longo do crescimento vegetal, ocorreram períodos de germinação e/ou 

reprodução de esporos de FMA, fato este que alterou a estrutura da comunidade dos esporos de FMA 

do solo, demonstrando a dinâmica desses micro-organismos no início dos sistemas florestais. 

 

Palavras-chave: Micorrizas; Solo; Ciclagem de nutrientes; Leguminosas; Eucalipto 

 

Abstract 

The arbuscular mycorrhizal fungi (FMA) are importants to plant mineral nutrition, mainly to 

taken soil N and P.  Acacia mangium have greater capacity to association with FMA than E. grandis. 

The objective of this work was evaluate the spore diversity and density and root colonization by 

arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in the early stages of the second rotation of mixed and pure 

plantations of E. grandis and A. mangium. In addition, In addition, we try correlate FMA and P 

cycles those plantations. Soil and roots samples at 0-10 cm depth were collected two, seven, 14, and 

20 months after planting in the following treatments: monocultures of A. mangium and E. grandis, a 

monoculture of E. grandis with N-fertilizer, and an intercropped plantation with E. grandis and A. 

mangium. There was an increase in root colonization of E. grandis by FMA when planted in 

association with A. mangium. A. mangium also was the greater responsible for improvements on 

cycle N and P at mixed-species. Thus, the mixed- species (between E. grandis and A. mangium) may 

help the nutrient cycling, because the positive correlation between acid phosphatase and FMA and 

negative correlation between FMA and ratios C/N and C/P litter. These might suggest two strategies 

of P acquisition: organic P (phosphatase) and/or via FMA.  Furthermore, there were periods of FMA 

spores germination and/or production. This fact altered the FMA communities, showed the dynamic 

of this microorganisms in early forestry systems. 

 

Keywords: Mycorrhizal; Soil; Nutrient cycle; Leguminous; Eucalyptus 
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4.1 Introdução 

 

Recentemente, muitos estudos vêm sendo realizados em plantios mistos entre eucaliptos e 

leguminosas arbóreas com intuito de verificar e validar as interações ecológicas e sustentabilidade 

destes sistemas. Em geral, estes apresentaram resultados positivos sobre esses plantios, avaliando 

aspectos relacionados à ciclagem biogeoquímica, produtividade, atributos químicos, etc (BINKLEY 

et al., 1992; KHANNA, 1997; FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2005; LACLAU et al., 2008; 

BOUILLET et al., 2008; VOIGTLAENDER et al., 2012). Entre os principais resultados apresentados 

por estes autores, o estímulo à ciclagem de N e P em plantios mistos é mais proeminente, sendo 

maior que aquele observado em plantios puros (BINKLEY et al., 1992; KHANNA, 1997; 

PARROTA, 1999; FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2005). Estes mesmos autores sugerem que o 

maior estímulo à ciclagem de N e P pode ser decorrente dos processos relacionados com a fixação 

biológica de N, a presença de fungos micorrízicos e a atividade das enzimas fosfatases no solo. No 

entanto, ainda não há relatos que mostrem conclusivamente que os fungos micorrízicos e a atividade 

das fosfatases colaboram para maximizar a ciclagem de N e P em sistemas de plantio consorciado. 

A. mangium é uma espécie arbórea que apresenta boa competitividade e estabilidade em 

plantios mistos com E. grandis (COELHO et al., 2007) e espécie alvo de pesquisas de plantio 

consorciado com E. grandis no Brasil, uma vez que apresenta alta capacidade de colonização por 

FMA (MENDES-FILHO et al., 2009). Os eucaliptos são comumente associados com endo e 

ectomicorrizas (ADAMS et al., 2006), fato este que pode viabilizar seu crescimento rápido, sendo 

uma alternativa para produção de madeira e para a reabilitação de áreas degradadas. As 

ectomicorrizas são majoritárias em eucaliptos em estádios sucessionais mais avançados (ADAMS et 

al., 2006; CHILVERS, 2000; PAGANO; SCOTTI, 2008; CHEN; LIU; DELL, 2007). A associação 

de eucaliptos com FMA é mais observada em mudas ou plântulas, embora estas endomicorrizas 

sejam frequentemente suprimidas pelas ectomicorrizas com o decorrer do crescimento vegetal 

(ADAMS et al., 2006; PAGANO; SCOTTI, 2008).  No entanto, mesmo com o eucalipto 

apresentando essa capacidade de se associar com fungos micorrízicos em plantios para fins 

comerciais, a fertilidade e disponibilidade de nutrientes do solo costuma diminuir com as sucessivas 

rotações (GONÇALVES et al., 1997). De fato, muitos trabalhos relatam a dependência dos 

eucaliptos das ectomicorrizas, mas pouco se sabe a respeito da micorrização por FMA no início de 

plantios, com plantas em estádio inicial de crescimento em campo, sejam eles puros ou consorciados 

com outras espécies. De acordo com Zangaro et al., 2007 os FMA apresentam alta taxa de 

colonização em estádios sucessionais prematuros, com decréscimo em estádios sucessionais mais 

avançados. São inúmeras as vantagens da planta na associação com FMA. A micorrização pode 
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ajudar no estabelecimento das mudas no campo, contribuindo para a absorção de nutrientes e água, 

além de atuar na proteção contra os patógenos radiculares (NEWSHAM; FITTER; WATKINSON, 

1995). Além disso, estes fungos apresentam grande importância em solos pobres ou pouco férteis, 

uma vez que estão relacionados à captação de nutrientes do solo, sobretudo o fósforo (CARDOSO et 

al., 2010; HISINGER, 2001) através do aumento da superfície de absorção das raízes, devido à 

presença das hifas fúngicas. Ao mesmo tempo, há produção de enzimas que aumentam a 

mineralização da matéria orgânica, o que pode, consequentemente, aumentar a disponibilização de 

fósforo. Sendo assim, os FMA tem a capacidade de tornar o cultivo bem sucedido mesmo em solo 

com baixa quantidade de fósforo, através de uma exploração mais eficaz das fontes de P do solo 

(JAKOBSEN et al., 2005; MA; RENGEL, 2008). 

Neste estudo foi avaliada a diversidade de esporos de FMA e a capacidade de micorrização de 

raízes por FMA em plantios puros e mistos de E. grandis e A. mangium nos primeiros 20 meses de 

plantio. Além disso, foi verificado se há relação entre os FMA e a ciclagem de N e P nestes plantios. 

 

4.2 Material e Métodos 

 

 A condução do experimento foi na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, 

(Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz- Universidade de São Paulo), localizada no 

município de Itatinga, SP (23º 02’01’’ Sul e 48º 37’30” Oeste). A altitude média nesta região é de 

830 m com meses frios e de baixa pluviosidade (média de  16 °C e 45mm, respectivamente) em 

junho e julho e maior temperatura e pluviosidade (em média 24°C e 360 mm, respectivamente) em 

dezembro e janeiro. O solo da área experimental é classificado como um Latossolo Vermelho-

Amarelo distrófico. O experimento foi implantado em área de antigo plantio de E. saligna sem 

aplicação de fertilizantes, de 1940 até 1998. O histórico completo das áreas é informado no capítulo 

2 (sessão material e métodos).   

 Nosso estudo avaliou a segunda rotação desses plantios, instalada em novembro de 2009, 

mantendo o mesmo sistema de cultivo mínimo e o delineamento experimental da primeira rotação, 

dispostos em três blocos casualizados com quatro tratamentos: (E) monoculturas de E. grandis e (A) 

A. mangium sem fertilização nitrogenada; (EN) monocultura de E. grandis com fertilização 

nitrogenada (120 kg ha
-1

 de N); e um plantio consorciado entre de E. grandis e A. mangium 

(50A:50E) sem fertilização nitrogenada. A área de consórcio foi subdividida em amostragens de 

solo na base de A. mangium (A(A+E)) e de E. grandis (E(A+E)), para comparação dos efeitos 

rizosféricos de cada espécie de árvore dentro deste tratamento.  
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 Foram coletadas amostras de solo, raízes (profundidade de 0-10 cm) e serapilheira em três 

épocas do desenvolvimento inicial dos plantios, correspondentes aos 7, 14 e 20 meses após o plantio 

das árvores. Para análise da diversidade e contagem de esporos de FMA foi acrescentada uma coleta 

de solo aos 2 meses após o plantio, sendo que ainda não havia desenvolvimento radicular das 

plântulas neste período.  

 Cada bloco (três blocos) era composto por quatro parcelas, sendo que em cada uma das 

monoculturas foram selecionadas nove árvores representativas e no consórcio foram selecionadas 

dezoito, sendo nove de A. mangium e nove de E. grandis. Em cada árvore três amostras simples de 

solo foram coletadas (ao redor das árvores numa distância de até 1,5 m da base da árvore na 

entrelinha), totalizando 27 amostras na parcela. A partir de nove amostras simples (uma de cada 

árvore) foi formada uma amostra composta independente. Assim, foram formadas três amostras 

independentes e compostas de solo, de serapilheira e de raízes por parcela. Ao final de cada período 

havia nove amostras compostas nas monoculturas e dezoito amostras no plantio consorciado, nove 

pertencentes a A. mangium (A(A+E)) e nove a E. grandis (E(A+E)). Essas amostras foram 

peneiradas (2 mm) e armazenadas a 4
o
C até o momento das análises microbiológicas (após 5 dias no 

máximo). Para as análises químicas foi utilizado solo seco ao ar. As mesmas árvores utilizadas na 

coleta de solo foram selecionadas para a amostragem de raízes finas e serapilheira. Amostras da 

serapilheira foram feitas utilizando um quadrado de 0,25 m
2
. O material consistia de gravetos, 

galhos e folhas, que foram secas a 45
o
C.  

 Após secagem e moagem, os teores de C e N totais da serapilheira e do solo foram avaliados 

em analisador elementar. A análise de P total da serapilheira foi realizada segundo Murphy e Riley 

(1962). Os teores de C, N e P da serapilheira foram ajustados para eliminar interferências de 

partículas de solo através da análise do teor de cinzas por 4h a 450
o
C. O P disponível do solo foi 

avaliado pelo método de extração com resina trocadora de íons segundo Raij et al. (2001) e o pH 

determinado em suspensão de solo com CaCl2 0,01 mol L
-1

 na proporção 1:2,5 solo-solução. As 

enzimas fosfatase ácida e alcalina foram avaliadas pela leitura em espectrofotômetro (420 m) do 

extrato filtrado após incubação da amostra, baseada na hidrólise do p-nitrofenil e determinação do p-

nitrofenol formado (TABATABAI; BREMNER, 1969). Todos os dados microbiológicos e 

bioquímicos são apresentados em unidades por grama de solo seco. Os atributos químicos e 

microbianos do solo e serapilheira foram apresentados e discutidos com maiores detalhes nos 

capítulos 2 e 3. 

 Os esporos foram extraídos de uma amostra de 50 g de solo de acordo com Gerdemann e 

Nicolson (1963). As amostras de solo foram peneiradas em uma sequencia de malhas (primeiro uma 
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malha de 0,71 mm e depois uma malha de 0,045 mm). Posteriormente realizaram-se centrifugações 

sequenciais das amostras em água e solução de sacarose 70% a fim de separar os esporos do solo.  

 Os esporos extraídos foram contados e separados por grupos de morfologia semelhante com o 

uso de microscópio estereoscópico (40x). Os grupos de esporos de FMA foram transferidos e 

montados em lâminas semi-permanentes, com resina de álcool polivinílico e glicerol (PVLG) e em 

reagente de Melzer. A identificação foi feita ao nível de espécie utilizando um microscópio óptico 

(100 a 400X), com o auxílio do manual de Schenck e Pérez (1990) e descrições fornecidas pela 

Coleção Internacional de Fungos Micorrízicos Arbusculares e Vesiculares (INVAM 

http://caf.wvu.edu). Após a identificação das espécies de FMA foram determinados: o índice de 

dominância de Simpson (Is) [Is = 1-L), onde: L = Σ ni (n- 1) / N (N-1), ni = número de esporos de 

cada espécie de FMA "i", N = número total de espécies de fungos micorrízicos, e o índice de 

diversidade de Shannon (H) [H =- Σ (pi log pi), onde: pi = ni /N; ni = número de esporos de cada 

espécie de FMA, N = número total de espécies. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e teste de médias (Duncan p<0,05) e 

análise de correlação de Pearson utilizando o programa SAS 9.2 (SAS Institute, 1999). 

 

4.3 Resultados 

 

De modo geral, houve alta taxa de colonização de raízes por FMA em todos os tratamentos e 

períodos, principalmente aos 14 meses, época na qual a colonização foi maior (Tabela 4.1). A 

monocultura de A. mangium (A) teve a maior taxa de colonização por FMA em todos os períodos, 

embora aos 14 e 20 meses não houvesse diferença entre esta e o plantio consorciado (A(A+E) e 

E(A+E)). Nos plantios puros de E. grandis (E e EN), de maneira geral, houve menor taxa de 

colonização por FMA (Tabela 4.1). 

Aos sete meses a taxa de colonização por FMA foi positivamente correlacionada com o 

conteúdo de C total do solo e a atividade da fosfatase ácida. Neste mesmo período houve correlação 

negativa entre a taxa de colonização e conteúdo de C ou relação C/N da serapilheira (Tabela 4.2), 

sendo que esta última correlação se manteve nos períodos de 14 e 20 meses após o plantio. 

Correlações negativas também foram observadas aos 20 meses entre a taxa de colonização e a 

relação C/P da serapilheira e o pH do solo e positivas entre taxa de colonização por FMA e os teores 

de N e P da serapilheira e atividade da fosfatase ácida (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.1 - Porcentagem de colonização por FMA em raízes de A. mangium e E. grandis. A (A. 

mangium); E (E. grandis); EN (E. grandis fertilizado com N); A(A+E) (A. mangium 

consórcio); E(A+E) (E. grandis consórcio). Dados de tratamentos seguidos por letras 

minúsculas diferentes apresentam diferenças entre si (colunas) e por letras maiúsculas 

diferentes mostram diferenças nas épocas (linhas) pelo teste Duncan p>0,05 

 7 meses 14 meses 20 meses 

 % colonização FMA 

A 51 (2,8) aA 53 (1,9) aA 45 (6,0) aB 

E 35 (2,1) cB 45 (3,4) bA 38 (3,1) bB 

EN 42 (1,5) bB 47 (4,4) bA 40 (2,9) bB 

A(A+E) 42 (1,7) bB 52 (6,2) aA 44 (4,5) aB 

E(A+E) 43 (2,9) bB 50 (3,2) abA 42 (4,8) abB 

 

Em todos os períodos de amostragem houve baixa abundância de esporos de FMA em todos 

os tratamentos (Tabela 4.3). De modo geral, aos dois meses após o plantio houve maior abundância 

de FMA em todos os tratamentos, com decréscimos aos 7 e 14 meses e subsequente aumento aos 20 

meses (Tabela 4.3). Em relação aos tratamentos, maior abundância de esporos de FMA pôde ser 

visualizado em A, a partir dos 7 meses, sendo superior aos demais tratamentos. 

 

Tabela 4.2 - Correlação entre atributos químicos do solo e serapilheira e a colonização de raízes por 

FMA aos 7, 14 e 20 meses após os plantios 

  7 meses 14 meses 20 meses 

 % colonização FMA 

% de água solo - - - 

pH - - -0,36* 

C serapilheira - 0.48 ** - - 

N serapilheira - - 0.43 * 

C/N serapilheira -0,62 *** -0,45*** -0,52*** 

P serapilheira - - 0.47 ** 

C/P serapilheira - - -0,32* 

C total solo 0,40 * - - 

N total solo - - - 

C/N solo - - - 

P disponível solo - - - 

Fosfatase alcalina - - - 

Fosfatase ácida 0.61 *** - 0.39 * 

     Considerar que:  * p>0,01; ** p>0,001; *** p>0,0001; - não significativo. 
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Ao todo foram encontradas 17 espécies de esporos de FMA em toda a área. Essas são 

pertencentes aos gêneros Acaulospora (5), Ambispora (1), Gigaspora (3), Glomus (3), Racocetra (2), 

Scutellospora (2) e 1 espécie não identificada. Dentre as espécies, destaque para Gisgaspora 

decipiens e Racocetra intraornata, que estiverem presentes em todos os períodos de amostragem e 

em praticamente todos os tratamentos. Há também destaque para Acaulospora mellea, que 

apresentou considerável número de esporos aos 2 e 20 meses após o plantio. 

Houve maior diversidade de esporos em E e EA aos 2 meses após o plantio (índice de 

Shannon - Tabela 4.3). Já aos 14 meses o índice foi maior para os tratamentos A, AE e EA. Aos 20 

meses do plantio todos os tratamentos apresentaram aumento no índice de Shannon. O índice de 

dominância de Simpson revelou que aos 14 meses houve uma menor dominância de espécies nos 

plantios puros de eucalipto, enquanto que aos 20 meses houve menor dominância de espécies nas 

áreas de plantio consorciado (Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 - Número de esporos (50 g de solo) e índices de diversidade de FMA aos 2, 7, 14 e 20 meses dos plantios. A (A. mangium); E (E. 

grandis); EN (E. grandis fertilizado com N); AE (A. mangium consórcio); EA (E. grandis consórcio) 

  2 meses   7 meses   14 meses   20 meses 

  A E EN AE EA   A E EN AE EA   A E EN AE EA   A E EN AE EA 

Acaulospora mellea  

(Spain; Schenck) 
3 - 8 24 - 

 
5 - - - - 

 
- - - - - 

 
4 - 5 4 5 

Ac. foveata (Trappe; Janos) - - - - -  - - - - -  - - - - 1  - - - - - 

Ac. Morrowiae 

(Spain; Schenck) 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - 1 - - 

Ac. scrobiculata (Trappe) - - - - -  - 2 - - -  - - - - -  - - - - - 

Ac. sp1 - - - 2 12  - - - - -  - - - - -  1 1 - - - 

Ambispora  leptoticha (Spain, 

Sieverd & N.C. Schenck) 
- - 1 - 3 

 
- 1 - - - 

 
- - - - - 

 
1 - - 2 3 

Gigaspora decipiens  

(Hall; Abbott) 
3 3 3 - 3 

 
5 - 7 4 4 

 
2 - - 1 1 

 
11 9 2 5 7 

Ggaspora sp1 - 1 - - -  - - - - -  - - - - -  3 - - - - 

Gigaspora sp2 - - - - -  - - - - -  - - - - -  - - - - 1 

Glomus clarum  

(Nicol.; Schenck) 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - - - 

 
- - - 1 - 

Glomus sp1 - 2 - 1 1  - - - - 1  - - - - -  - - - - - 

Glomus sp2 - 3 - 2 -  - - - - -  - - - - -  - - - - - 

Racocetra intraornata  

(Goto, Maia & Oehl) 
- 1 3 - - 

 
- - 2 1 1 

 
1 2 - 2 2 

 
2 3 - 1 - 

R. verrucosa (Koske; Walker) - 2 - - -  2 - - - -  - - - - -  2 - - - 4 

Scutellospora biornata (Spain, 

Sieverding & Toro) 
- 1 - 1 - 

 
- - - - - 

 
6 - - 3 1 

 
- 3 1 - - 

S. pelúcida (Nicol.; Schenck) - - - 1 -  - - - - -  - - 1 - -  - - 2 - 1 

Não identificado - - - - 3  - - - - -  - - - - -  - 2 - - 2 

Abundância 6 13 15 31 22  12 3 9 5 6  9 2 1 6 5  24 18 11 19 23 

Riqueza 2 7 4 6 5  3 2 2 2 3  3 1 1 3 4  7 5 5 5 7 

Shannon 0,3 0,8 0,5 0,4 0,6  0,4 0,3 0,2 0,2 0,4  0,4 0,0 0,0 0,4 0,6  0,7 0,6 0,6 0,5 0,8 

Simpson 0,5 0,2 0,4 0,6 0,4   0,4 0,6 0,7 0,7 0,5   0,5 0,0 0,0 0,4 0,3   0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 



 91 

4.4 Discussão 

 

4.4.1 Colonização radicular por FMA e tempo de crescimento vegetal.  

 

A relação entre planta e FMA em estádios sucessionais iniciais é de grande 

importância para a sustentação vegetal e ciclagem de nutrientes (ZANGARO et al., 2003, 

2007). Os valores elevados da taxa de colonização de raízes por FMA nos plantio puros e 

mistos de E. grandis e A. mangium podem estar relacionados ao fato de se tratar de um início 

de desenvolvimento das culturas, sendo que a dependência da planta por FMA costuma ser 

maior do que em estádios mais avançados de plantio (ZANGARO et al., 2003). Portanto, é 

comum que as plantas que se encontram em florestas mais maduras (clímax) apresentem 

menor dependência de fungos micorrízicos (AIDAR; CARRENHO; JOLY, 2004; STÜRMER 

et al., 2006; ZANGARO et al., 2007).  

Além da idade do plantio, a capacidade de colonização por FMA é dependente de 

muitos outros fatores como, por exemplo, a especificidade do hospedeiro, o pH e a textura, 

além de outras características físico-químicas do solo e a disponibilidade de P (CARDOSO et 

al., 2010). As maiores taxas de colonização por FMA não apresentaram correlação com a 

disponibilidade de P no solo, talvez por causa da pequena diferença dos teores de P 

inorgânico entre os tratamentos. Neste caso, o P não foi capaz de modular a taxa de 

colonização micorrízica entre os tratamentos, sendo que outros fatores como espécie vegetal e 

tipo de manejo podem estar relacionados. Por outro lado, sua baixa disponibilidade no solo, 

independentemente dos tratamentos, pode ter sido responsável por estimular a colonização 

micorrízica nas plantas. De modo geral, plantas deficientes em P exsudam mais promotores de 

proliferação de hifas e consequentemente aumentam a colonização por FMA (SMITH; 

READ, 1997).  

 

4.4.2 Colonização por FMA em E. grandis e A. mangium 

 

A espécie vegetal e/ou o tipo de manejo parecem ser mais preponderantes nas 

diferenças entre os plantios do que o teor de P disponível do solo. A monocultura de A. 

mangium apresentou maiores valores de colonização por FMA, o que corrobora tratar-se de 

uma espécie com grande associação com FMA (CAPRONI; FRANCO; BERBARA, 2005; 

MENDES-FILHO et al., 2009). Um incremento de até 21,5% na altura e de 50% na matéria 

seca da parte aérea foi obtido em mudas de acácia aos 75 dias após a semeadura, quando 
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inoculadas com FMA, em relação às não-inoculadas (SCHIAVO; MARTINS; RODRIGUES, 

2009).  

Os tratamentos contendo monoculturas de E. grandis apresentaram alta colonização 

radicular por FMA, embora estes sejam menores que no plantio de A. mangium e nas árvores 

do plantio consorciado. Alguns autores relatam que E. grandis é comumente relacionado com 

FMA apenas no início do seu desenvolvimento,  principalmente na fase de mudas ou 

plântulas (CHEN; BRUNDRETT; DELL, 2000; ADAMS et al., 2006), sendo que, com o 

desenvolvimento vegetal, há maior associação com fungos ectomicorrizicos (SANTOS et al., 

2001; ADAMS et al., 2006; WANG; QIU, 2006), embora ainda não se saiba se esse 

fenômeno é sempre recorrente (CAMPOS et al., 2011). De acordo com Pagano e Scotti 

(2008), E. grandis é, entre as espécies de eucaliptos, a que apresenta a menor capacidade de 

se associar com FMA, enquanto que E. cloeziana é altamente susceptível a esta associação 

(ARAÚJO et al., 2004). Segundo Campos et al. (2011), uma média de 26% de colonização 

radicular por FMA foi encontrada em E. grandis com 2 e 4 anos de idade. Os comentários e 

resultados desses autores são distintos dos encontrados neste trabalho, uma vez que houve alta 

colonização radicular por FMA em E. grandis, embora se trate de experimento em estádio 

inicial de desenvolvimento. Adams et al. (2006) comentam que a presença de sub-bosque é 

um dos fatores que pode aumentar a colonização por FMA em E. grandis em sistemas de 

plantio em estádios sucessionais mais avançados. No entanto, isso também não foi 

evidenciado neste trabalho, e não explica a maior taxa de colonização por FMA em E. 

grandis.  

De acordo com Araujo et al. (2004) e Campos et al. (2011), o manejo do solo pode ter 

papel importante na manutenção da associação de E. grandis com FMA. Como nosso estudo 

foi realizado no início da segunda rotação com E. grandis, isso pode ter contribuído para a 

maior colonização, talvez por uma seleção anterior de espécies mais adaptadas a este 

hospedeiro e/ou por seu enriquecimento nas áreas com eucalipto. Devido ao preparo do solo 

para a atual rotação ter sido realizado com cultivo mínimo, pode ter ocorrido a manutenção de 

parte das raízes das plantas e hifas de fungos da primeira rotação, o que pode servir como um 

inóculo considerável para estabelecimento da associação com FMA nesta segunda rotação, 

fato este que pode ser extrapolado para os demais tratamentos. Neste caso, o manejo que não 

rompeu a teia de hifas subterrâneas, aliado ao baixo teor de P do solo, pode ter sido um 

aspecto importante para a maior intensidade da colonização por FMA, tanto em E. grandis 

quanto em A. mangium. O fato que as mesmas parcelas serviram para os mesmos tratamentos 

nas diferentes rotações também deve ser considerado. 
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4.4.3 Colonização de raízes por FMA e ciclagem de nutrientes no plantio consorciado. 

 

Independentemente dos efeitos relacionados aos períodos de amostragem, a 

colonização por FMA foi maior na monocultura de A. mangium e no plantio consorciado 

(A(A+E) e E(A+E)). A maior capacidade de micorrização por FMA de A. mangium, talvez 

pela manutenção de maior potencial de inóculo nessas áreas, pode ter sido a principal razão da 

alta taxa de micorrização de E. grandis no plantio consorciado (E(A+E)) até os 20 meses do 

crescimento vegetal. Neste aspecto, a maior capacidade de associação com FMA em E. 

grandis, na presença de A mangium, é um fator relevante, uma vez que os FMA são 

comumente relacionados com a ciclagem de nutrientes como N e P (VANCE; UHDE-

STONE; ALLAN, 2003; ZANGARO et al., 2007). Existe também a possibilidade de estar 

ocorrendo transferência direta de nutrientes entre as espécies vegetais envolvidas, via hifas do 

fungo micorrízicos, como foi observado por Rodrigues, Martins e Salomão (2003) em plantas 

de sesbânia e eucalipto. O fato é que muitos autores já relataram que o plantio de eucalipto em 

consórcio com leguminosas arbóreas favorece a ciclagem de N e P (KHANNA, 1997; 

FORRESTER; BAUHUS; COWIE, 2005). Estes mesmo autores apontam que essa maior 

capacidade de ciclar esses nutrientes pode estar associada à presença de fungos micorrízicos e 

à atividade das fosfatases no solo, o que, no entanto, ainda não havia sido demonstrado.  

Agora é possível afirmar que houve incremento na ciclagem de N e P decorrente da 

presença de FMA no início dos plantios. Isso pode ser verificado pelas correlações entre FMA 

e relação C/N e C/P da serapilheira, teores de P e N da serapilheira e atividade das fosfatases 

no solo. O maior conteúdo de N e P da serapilheira em A(A+E), E(A+E) e A são 

provavelmente decorrentes da maior taxa de colonização por FMA, que auxiliam na aquisição 

desses elementos no solo. Somam-se a isso as correlações negativas entre taxa de colonização 

por FMA e relação C/N (em todos os períodos de amostragem) e C/P (aos 20 meses) da 

serapilheira, que podem indicar a ciclagem de N e P pela planta e consequente deposição na 

liteira de um material orgânico menos recalcitrante e mais rico em nutrientes, fatores estes 

maximizados pela micorrização com FMA. Esses resultados estão de acordo com os relatados 

por Rodrigues, Martins e Salomão (2003) que demonstraram que a inoculação de FMA 

auxiliaram na diminuição da relação C/N no eucalipto e na sesbânia.  

Em especial, aos 7 e 14 meses, houve apenas correlações negativas entre taxa de 

colonização por FMA e a relação C/N da serapilheira (material mais lábil). Posteriormente, 

aos 20 meses, essa correlação se manteve, no entanto, houve também correlação entre P 
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(positiva) e a taxa C/P (negativa). Isso pode indicar que o P apresenta uma ciclagem mais 

lenta que o N ou que esta foi maximizada pela ciclagem do N, e que os FMA possivelmente 

estão envolvidos nesses fenômenos. Essa observação também é consistente com os relatos de 

Forrester, Bauhus e Cowie (2005), que comentam que a ciclagem de P é muitas vezes 

estimulada a partir da ciclagem de N. 

O fato é que a maior capacidade de micorrização por FMA no plantio consorciado, 

aliado à menor relação C/N e C/P da serapilheira, sobretudo em E. grandis, deve-se à 

presença de A. mangium, uma vez que o plantio puro desta árvore também apresentou 

elevados valores de colonização radicular. Essa capacidade pode ser um dos grandes 

contribuintes de melhorias na ciclagem de nutrientes no sítio consorciado.  

 

4.4.4 Fosfatase ácida e colonização por FMA 

 

Como se trata de um ensaio florestal conduzido em um solo pobre em P, a 

dependência dos plantios para com a atividade das fosfatases e consumo de P orgânico pode 

ser crucial para melhorar a saúde do solo e o desenvolvimento das plantas (HINSINGER, 

2001; VANCE; UHDE-STONE; ALLAN, 2003). O plantio consorciado e a monocultura de 

A. mangium apresentaram capacidade de maximizar a ciclagem de P e N com estímulo à 

microbiota do solo. De fato, a existência desse estímulo na atividade microbiana pode ser 

inferido através da verificação da correlação positiva entre FMA e fosfatase ácida aos 7 e 20 

meses. De modo geral, a produção das fosfatases ácidas é atribuída a raízes e fungos 

(DAKORA; PHILLIPS, 2002). Isso indica que pode haver um estímulo à aquisição de P 

orgânico através da liberação de fosfatases por fungos MA, principalmente em A(A+E), 

E(A+E) e A. Neste caso, presume-se que nessas áreas ocorre uma estratégia dupla de 

aquisição de P no solo, utilizando-se de altas taxas de colonização micorrízica para captar 

mais P do solo e também para estimular a atividade da fosfatase ácida. 

 

4.4.5 Abundância, diversidade e riqueza de esporos de FMA  

 

A estrutura da comunidade de FMA pode ser observada através da avaliação da 

diversidade, riqueza e abundância dos seus esporos no solo. Neste caso, a maior diversidade e 

abundância de esporos de FMA no plantio consorciado aos 2 meses após o plantio pode ser 

devido à rotação anterior com essas mesmas espécies. Neste caso, pode-se presumir que a 

primeira rotação do plantio consorciado entre E. grandis e A. mangium proporcionou 
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melhores condições para o desenvolvimento de FMA, o que, após o corte das árvores, se 

manteve mais pronunciado que nas monoculturas. Este é um efeito positivo desse sistema de 

plantio, pois pode favorecer o estabelecimento da segunda rotação, com maior possibilidade 

de germinação de esporos e colonização radicular por FMA em ambas as espécies vegetais.   

De fato, a diminuição na diversidade, abundância e riqueza de espécies observadas aos 

7 e 14 meses dos plantios, sobretudo no consórcio, sugere que houve germinação dos esporos 

observados aos 2 meses, em resposta à presença das raízes das árvores e à liberação de 

precursores que estimulam essa germinação, pré-requisito da micorrização (SMITH; READ, 

1997). Segundo Stürmer e Siqueira (2011) há fases de desenvolvimento dos FMA em que o 

crescimento, e não a reprodução é priorizada.  

Aos 20 meses houve aumento na diversidade, abundância e riqueza de esporos de 

FMA em todos os plantios, fato que pode estar relacionado à mudança de estratégia dos FMA, 

com maior reprodução, mesmo com alta taxa de micorrização. Uma hipótese para esse 

processo seria a produção de esporos por FMA associados às árvores, uma vez que os esporos 

são primeiramente estruturas de reprodução desses micro-organismos. Nos FMA é comum 

que fases de colonização sejam seguidas por fases de reprodução, com influência de diversos 

fatores, entre outros as mudanças climáticas sazonais ou mesmo a fase de desenvolvimento 

dos hospedeiros florestais (MOREIRA-SOUZA et al., 2003; CARDOSO et al., 2010). 

Situações de estresse normalmente induzem a produção de esporos como estratégia de 

perpetuação da espécie (SMITH; READ, 1997). 

Houve grande variação na estrutura da comunidade de FMA ao longo dos primeiros 

20 meses de crescimento das árvores. Neste caso, nenhuma espécie fúngica foi específica para 

apenas um tratamento. Racocetra intraornata e Gigaspora decipiens foram as únicas espécies 

presentes em todas as épocas avaliadas, embora sua frequência fosse aleatória nos 

tratamentos. Alguns autores relataram a presença de espécies do gênero Acaulospora, 

Gigaspora e, principalmente, Glomus em plantios de E. grandis (PAGANO; SCOTTI, 2008). 

No entanto, são escassos os trabalhos de identificação de FMA em plantios de E. grandis e, 

quando existem, são avaliados na fase de muda ou plântula ou então em estádios sucessionais 

mais elevados (a partir de 2 anos de plantio). Em nosso estudo o gênero Gigaspora foi mais 

comumente encontrado, confirmando relatos de que esse gênero é mais comuns em solos 

tropicais de textura arenosa (PEÑA-VENEGAS et al., 2007), principalmente em espécies 

arbóreas. 

O plantio misto de E. grandis e A. mangium pode favorecer a ciclagem do P e N e que, 

uma vez que duas estratégias são usadas para aquisição de P e N nesses sítios: a colonização 
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por FMA e a atividade da fosfatase ácida. Neste caso, o plantio misto entre essas duas 

espécies arbóreas tem indicativos positivos de sustentabilidade devido ao estimulo na 

ciclagem de nutrientes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As informações obtidas nos primeiros 20 meses de uma segunda rotação de plantios 

puros e mistos de E. grandis e A. mangium revelaram que: 

1. E. grandis apresentou diminuição da relação C/N e C/P quando plantado com A. 

mangium no plantio misto; 

2. A biomassa microbiana de C e N do solo serviram como dreno nos primeiros 14 meses 

de plantio, tornando-se fontes destes elementos aos 20 meses; 

3. Os atributos químicos da serapilheira (C, N e P) são mais relacionados com a 

biomassa e atividade microbiana do solo que os atributos químicos do solo (C e N 

total e P disponível); 

4. A atividade da desidrogenase foi maior no plantio misto de E. grandis e A. mangium 

aos 20 meses; 

5. A atividade da fosfatase ácida é mais relacionada com a A. mangium, e a atividade da 

fosfatase alcalina com E. grandis fertilizado com N; 

6. Alta taxa de colonização por FMA foram estimadas em ambas as árvores do plantio 

misto e no plantio puro de A. mangium; 

7. Com alta taxa de colonização por FMA e maior atividade da fosfatase ácida os sítios 

florestais podem apresentar capacidade de diminuir a relação C/N e C/P da 

serapilheira.  

 

Estes resultados são importantes informações não apenas sobre a sustentabilidade e a 

capacidade do plantio misto entre E. grandis e A. mangium em estimular a microbiota do solo 

e maximizar a ciclagem de N e P, mas também sobre o conhecimento da dinâmica da 

microbiota do solo no início dos plantios florestais, fato este pouco abordado pela literatura. 



 102 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 



 104 



 3 

 
 

Apêndice A - Áreas de coletas de amostras aos 7, 17 e 20 meses do plantio puro de E. grandis e plantio misto 
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