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