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“Assim como as flores murchas e a juventude

Dão lugar à velhice, assim floresce

Cada período de vida, e a sabedoria e a virtude,

Cada um a seu tempo, pois não podem

Durar eternamente. O coração

A cada chamado da vida deve estar

Pronto para a partida e um novo início,

Para corajosamente e sem tristeza

Entregar-se a outros, novos compromissos.

Em todo começo reside um encanto

Que nos protege e ajuda a viver.

Os espaços, um a um, devíamos

Com jovialidade percorrer,

Sem nos deixar prender a nenhum deles

Qual uma pátria;

O Espírito Universal não quer atar-nos

Nem nos quer encerrar por degrau, nos ampliando o ser.

Se nos sentimos bem aclimatados

Num círculo de vida e habituados,

Nos ameaça o sono; e só quem de contínuo

Está pronto a partir e a viajar

Se furtará à paralisação do costumeiro.

Mesmo a hora da morte talvez nos envie

Novos espaços recenados

O apelo da vida que nos chama não tem fim…

Sus, coração, despede-te e haure saúde!” - Hermann Hesse
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Resumo

Solos  em montanhas  elevadas  são  caracterizados  por  baixa  disponibilidade  de  nutrientes,

principalmente de nitrogênio (N), como resultado de restrições da baixa temperatura sobre a

decomposição e mineralização. O aquecimento global e as mudanças na alocação de carbono

(C)  em  um  ambiente  com  elevado  CO  podem  levar  a  alterações  nas  comunidades₂

microbianas do solo e, consequentemente, nas enzimas que eles produzem, que são a primeira

etapa  limitante  da  decomposição.  O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  o  impacto  do

aquecimento do solo e do efeito residual de CO  elevado, que terminou três anos antes deste₂

estudo, na atividade enzimática extracelular (AEE). Estudaram-se as enzimas responsáveis

pela decomposição de substratos com C lábil e recalcitrante, e pela liberação de N e fósforo

(P) da matéria orgânica do solo (MOS). Atividades enzimáticas foram mensuradas uma vez

após cinco anos do tratamento de aquecimento (+4 °C, 2007-2012), o qual estava aninhado no

experimento de enriquecimento de CO  (2001-2009), no limite altitudinal de crescimento de₂

árvores  de  Pinus  mugo ssp.  uncinata e  Larix  decidua nos  Alpes  suíços  (2180 m a.n.m).

Mensurou-se a atividade potencial de oito enzimas extracelulares hidrolíticas e oxidativas na

camada de liteira (L) e no solo sob condições ótimas, e simulando condições naturais, através

de ensaios fluorimétricos e colorimétricos em microplacas. A atividade da fosfatase aumentou

na camada L das parcelas de P. uncinata devido ao aquecimento. A atividade da quitinase foi

maior no horizonte de fermentação (F) do solo nas parcelas de  L. decidua em resposta ao

aquecimento. Ademais, o aquecimento induziu positivamente a atividade da celobiohidrolase,

β-glicosidase  e  β-xilosidase  no  horizonte  F,  implicando  em  alterações  no  potencial  de

decomposição do C oriundo da celulose e hemicelulose. Algumas respostas das atividades

enzimáticas  são  dependentes  de  espécie  arbórea,  o  que  indica  que  a  mudança  climática

poderia eventualmente causar impactos diferenciais no desenvolvimento e composição das

espécies  arbóreas,  no  seu  limite  altitudinal  de  crescimento. Observou-se  um aumento  na

atividade da β-glucuronidase nos solos aquecidos na presença de P. uncinata  sob elevado

CO , no horizonte F. A atividade da β-xilosidase no horizonte de húmus (H) a profundidade₂

de 0-5 cm do solo foi mais sensitiva à temperatura de incubação (TI) no controle, comparada

àquela das parcelas aquecidas. Inesperadamente, a atividade da quitinase no horizonte F foi

mais sensitiva à TI nas parcelas aquecidas, em comparação ao controle. As mudanças na AEE

no solo podem indicar diferentes impactos do aquecimento e do efeito residual de elevação de

CO  atmosférico sobre a decomposição, a qual poderia eventualmente diminuir a MOS nesse₂

ecossistema alpino.
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Abstract

Soils  in  high  mountains  are  characterized  by  low  availability  of  nutrients,  particularly

nitrogen (N), as a result of low-temperature constraints on decomposition and mineralization.

Global warming and changes in allocation of photosynthates in an elevated CO  ₂ environment

can  lead  to  shifts  in  soil  microbial  communities,  and,  consequently,  in  the  extracellular

enzymes they produce, which are the first-limiting step of decomposition. We aimed to study

the impact of warming and the residual impact of CO  enrichment, which terminated 3 years₂

before our study, on soil extracellular enzyme activities (EEA) at the treeline. We studied

enzymes responsible for the decomposition of labile and recalcitrant carbon (C) substrates and

for the release of N and phosphorus (P) from soil organic matter. Enzyme activities were

measured once after five years of the warming treatment (+4 °C, 2007-2012), which was

nested within a CO  enrichment experiment (2001-2009) at a treeline site with  ₂ Pinus mugo

ssp. uncinata and Larix decidua in the Swiss Alps (2180 m a.s.l.). We measured the potential

activity of eight hydrolitic and oxidative extracellular enzymes in different soil layers under

optimum conditions and simulating natural conditions, by using fluorimetric and calorimetric

microplate assays. The phosphatase activity increased in the litter (L) layer in Pinus plots due

to warming. The chitinase activity were higher in the fermentation (F) horizon in Larix plots

in  response  to  warming.  Warming  also  induced  cellobiohydrolase,  β-glucosidase  and  β-

xylosidase activities in the F horizon, implying a shift in the potential decomposition of plant-

derived C from cellulose and hemicellulose. Some of the enzyme activities' responses were

tree species-dependent, indicating that climate change could eventually impact differently tree

species  growth  and  composition  in  the  treeline. We  found  significant  increases  in  β-

glucuronidase activity in warmed soils beneath  Pinus under elevated  CO  ₂ in the F horizon.

Activities  of  β-xylosidase  in  the  humus  (H)  horizon  were  more  sensitive  to  incubation

temperature (IT) in the control compared to warmed plots. Unexpectedly, chitinase activity in

the F horizon was more sensitive to IT in warmed plots than in the control. The shifts in the

EEA profiles  along the soil  layers  can indicate  varying impacts  of warming and elevated

atmospheric CO  on decomposition, which could eventually decrease soil organic matter in₂

this alpine ecosystem.
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Introdução

A temperatura média global está aumentando e há previsões de que as temperaturas da

superfície terrestre irão aumentar até cerca de 5 °C na Europa e na América Latina no final do

século. Além disso, eventos climáticos extremos provavelmente ocorrerão com maior frequência

(Christensen et  al.,  2007;  Magrin  et  al.,  2007).  A mudança  climática  e  o  aumento  do  CO₂

atmosférico, em resposta às várias alterações induzidas pela ação antrópica no ambiente global,

têm o potencial de ocasionar alterações na biodiversidade a uma taxa sem precedentes (Sala  et

al., 2000).

É  esperado  que  ambientes  em  elevadas  altitudes  e  latitudes  sejam  particularmente

susceptíveis a mudanças nas condições ambientais, servindo como "termômetros" de mudanças

em outras regiões (Smith et al., 2009). A linha de árvores, definida como a linha que conecta os

grupos de árvores em localidades mais elevadas, com indivíduos de aproximadamente 3 m de

altura  (Grabherr  et  al.,  2003),  é  um  ambiente  estimulante  para  pesquisas  sobre  mudanças

climáticas (Grace et al., 2002). Segundo Nagy (2006), alterações na estrutura e expansão da linha

de árvores têm ocorrido em resultado ao aumento da temperatura. Contudo, linhas de árvores não

são simples termômetros, haja vista que as mudanças mais reportadas nessas áreas têm ocorrido

entre as árvores que compõem esse ecótono. Assim, as mudanças na linha de árvores devem ser

interpretadas com cautela.

A alta elevação atual do limite natural de árvores está associada com uma estação de

crescimento que dura pelo menos 90 dias  (restringida por temperaturas que passam por uma

média limiar semanal de 0 °C), durante a qual a temperatura média do ar é cerca de 7 °C (Körner,

2012). Há ampla evidência de que os tecidos vegetais não podem ser formados a temperaturas

próximas de 0 °C. Uma atividade de crescimento muito lenta (se alguma) ocorre até 5 °C, tanto

nos meristemas apicais como laterais, acima e abaixo da superfície do solo, combinando com um

limiar muito conhecido para o crescimento em cultivos de inverno de árvores (Rossi et al., 2007;

Körner, 2008).

Dessa forma, a maioria das noites durante a estação de crescimento é fria demais para

qualquer alongamento dos ramos ou espessamento do caule, e ainda muitas horas durante o dia

permitem  apenas  um  crescimento  marginal.  Enquanto  o  crescimento  torna-se  insignificante

abaixo de +5 °C, a fotossíntese das folhas ainda alcança 50–70 % da sua capacidade total a essa
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temperatura, em taxa adaptados ao frio (Tranquillini, 1979; Wieser e Tausz, 2007). A partir dessa

perspectiva  é  esperado  que  os  processos  de  crescimento  sejam  muito  mais  limitados  pela

temperatura que os processos associados à produção de fotoassimilados, quando está frio.

Os solos em regiões frias, como na linha das árvores alpinas, são caracterizados pela baixa

disponibilidade de nutrientes do solo, em particular nitrogênio (N), como resultado das restrições

da baixa temperatura nos processos de decomposição e mineralização (Sullivan  et al.,  2014).

Temperaturas do solo mais elevadas tendem a ter impacto sobre a composição de comunidades

microbianas  e  acelerar  esses  processos  nos  ecossistemas que  não são limitadas  pela  falta  ou

excesso de água (Cornelissen et al., 2007; Kammer et al., 2009; Singh et al., 2010; Glanville et

al., 2012). Portanto, espera-se que os efeitos das mudanças ambientais sobre fluxos de nutrientes

(Fig.  1)  seja  mediada  por  mudanças  na  estrutura  da  comunidade  microbiana  do  solo  e  nas

enzimas que produzem (Bardgett et al., 2008;. Schimel, 2013).

Comunidades microbianas passam por modificações periódicas durante o ano, refletindo

as  condições  sob  a  neve  e  durante  a  estação  de  crescimento.  A renovação  da  comunidade

microbiana, que envolve a morte em massa de um conjunto de microorganismos antes de mudar

para outro – isto é, de comunidades dominadas por fungos no inverno para outras dominadas por

bactérias no verão –, é a maior fonte de N orgânico e inorgânico dissolvido para a absorção pelas

plantas  durante  o  período  de  crescimento  em  ambientes  alpinos  (Schmidt  et  al.,  2007).  A

liberação de N microbiano na primavera parece ser facilitada por uma diminuição significativa na

biomassa microbiana após o degelo, que conduz a um pulso de N solúvel na forma de proteína no

solo (Bardgett et al., 2005).

O efeito mais imediato de um aumento da temperatura do solo sobre a AEE é o de acelerar

a taxa na qual as enzimas entram em contato com e degradam os substratos (Brzostek e Finzi,

2011). A capacidade de resposta da diversidade e atividade das enzimas à perturbação ambiental

torna-as um indicador potencial da atividade biológica do solo (Dick et al., 1996). Os padrões em

larga  escala  da  AEE  possibilitam  novas  perspectivas  sobre  os  controles  bioquímicos  do

armazenamento de C no solo, pois a maioria das diferenças na atividade enzimática entre locais

(ou  tratamentos  experimentais)  é  provavelmente  o  resultado  das  diferenças  do  conteúdo  da

matéria  orgânica  do  solo  (MOS),  ou  da  composição  e  biomassa  da  comunidade  microbiana

(Sinsabaugh  et al., 2008). O amplo interesse na AEE reflete o fato de que elas representam a
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etapa limitante inicial da decomposição, e, portanto, compreender a variação nos seus níveis de

atividade pode ter amplas implicações nos estudos dos ecossistemas (Burns, 1982; Wallenstein e

Weintraub, 2008).

Figura 1: Modelo gráfico conceitual dos processos relacionados ao aquecimento global, que são importantes para a

atividade microbiana do solo na dinâmica da linha de árvores: aumento da frequência de fogo; temporada de neve;

liberação  de  CO₂ e  CH  resultante  da  atividade  microbiana;  mineralização  de  C  e  N;  ressecamento  do  solo;₄

crescimento vegetal; disponibilidade de água no solo; mudança das espécies vegetais; disponibilidade de C e N (Sala

et al., 2000; Pendall et al., 2004; Allison e Treseder, 2011).

Evidência de baixa atividade enzimática, apesar das condições ótimas de temperatura e

substrato,  sugere  que  o  pool  presente  de  enzimas  também determina  a  atividade  enzimática
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(Wallenstein et al., 2009). A produção enzimática pode ser limitada pela disponibilidade de C e N

para a síntese, e pela demanda microbiana por produtos da atividade enzimática (Craine et al.,

2007; Geisseler Horwath, 2008; Allison et al., 2009). Além disso, o pool presente de enzimas no

solo pode depender da composição das espécies microbianas, haja vista o perfil diferencial da

AEE entre espécies. Uma vez produzida, a enzima pode inativar-se através das suas ligações à

MOS (Joanisse et al., 2007), ainda que as reações de adsorção aos minerais de argila possam

estabilizar  e  proteger  efetivamente  as  enzimas  da  degradação,  impedindo-as  de  se  tornarem

substratos (Allison, 2006).

Um controle negativo da produção de EE foi observada quando o substrato alvo estava

escasso (Burke  et al., 2010). Outro controle negativo, tanto da atividade de decompositores do

solo (respiração heterotrófica),  como da atividade de raízes e fungos micorrízicos (respiração

autotrófica), ocorre quando N é adicionado através da deposição atmosférica ou como fertilizante

em  florestas  boreais  e  temperadas  (Hasselquist  et  al.,  2012).  Micorrizas  frequentemente

diminuem em resposta à deposição de N e fertilização (Arnold, 1991; Lilleskov et al., 2001; Peter

et al., 2001). Em contrapartida, determinados taxa nitrofílicos de micorrizas podem persistir sob

condições de alto N (Strengbom et al., 2001; Lilleskov et al., 2002), porém a abundância total

diminui,  provavelmente  devido  à  alocação  reduzida  de  C  abaixo  do  solo  pelas  plantas

hospedeiras  (Högberg  et  al.,  2003;  Allison  et  al.,  2008).  Vários  efeitos  negativos  foram

encontrados em estudos que aplicaram níveis relativamente altos de N, enquanto que as respostas

à taxas de deposição ambiente de N atmosférico ainda não são claras, haja vista a não-linearidade

das respostas de fungos micorrízicos à taxas de adição de N (Hasselquist et al., 2012).

A pesquisa desta dissertação foi realizada no contexto de um experimento existente sobre

mudanças ambientais, onde o enriquecimento de CO₂ ao ar livre (FACE, na sigla em inglês)

(2001-2009)  e  o  aquecimento  do  solo  (2007-2012)  foram aplicados  no  limite  altitudinal  de

crescimento  de  árvores  em Stillberg,  Davos,  nos  Alpes  Centrais  da  Suíça.  Este  experimento

proporcionou uma excelente oportunidade para estudar o impacto do aquecimento sobre AEE no

solo  em  um  ecossistema  de  elevada  altitude.  Nesses  ecossistemas,  são  esperados  grandes

impactos das mudanças climáticas sobre a vegetação, os organismos associados e a ciclagem de

nutrientes.
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Até o momento, não há muito conhecimento sobre a AEE potencial em áreas de linhas de

árvores, e estudos  in situ dessa natureza são ausentes em Stillberg. Durante o experimento de

aquecimento, foi observado um aumento das taxas respiratórias do solo, apesar dos efeitos não

significativos  sobre  a  biomassa  microbiana  (Hagedorn  et  al.,  2010).  Isto  é,  o  aquecimento

estimulou a atividade, mas não a quantidade de microorganismos do solo. O aumento da taxa

respiratória  nos  solos  aquecidos  foi  unicamente  relacionado  à  mineralização  acelerada  do  C

antigo,  porém as  taxas  de  respiração  do  novo  C  derivado  de  plantas  permaneceu  constante

(Hagedorn et al., 2010).

De acordo com Dawes  et al. (2011), a quantidade de N inorgânico do solo aumentou

fortemente com o aquecimento do solo em Stillberg, que também foi mensurável em um aumento

da  concentração  de  N  foliar  de  Vaccinium  myrtillus e  V.  gaultherioides.  Esses  resultados

indicaram maior disponibilidade de N inorgânico em solos aquecidos. O impacto dessa alteração

da quantidade de N inorgânico na AEE do solo é incerto, uma vez que a resposta dos fungos

micorrízicos à adição de N tem se mostrado não-linear (Hasselquist et al., 2012).

Apenas poucos estudos têm mensurado a atividade enzimática potencial em experimentos

que  incluíram o  aquecimento  do  solo  em campo.  Em um experimento  de  campo em clima

temperado, as respostas das AEEs mostram-se não-lineares ao tratamento de quatro níveis de

aquecimento até  + 4 °C, sugerindo que as atividades enzimáticas não puderam capturar com∼

precisão a complexidade da degradação de compostos específicos durante a decomposição da

liteira (Suseela  et al., 2014). O aquecimento de 1-4 °C não teve um efeito consistente sobre as

AEEs (Bell e Henry, 2011), apesar de um aumento na biomassa microbiana em um campo antigo.

Em outro experimento de campo antigo, também não houve efeitos do aquecimento experimental

a longo prazo sobre as AEEs (Steinweg, 2011). Devido aos efeitos não-lineares da produção e

degradação da enzima, é difícil prever os efeitos do aquecimento sobre o pool de enzimas. Além

disso,  as  sensibilidades  das  enzimas  a  temperatura  e,  portanto,  a  dinâmica  da  ciclagem  de

nutrientes,  não são as  mesmas  (Koch  et  al.,  2007)  e  podem ser  influenciadas  por  alterações

climáticas de diversas maneiras.
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As hipóteses investigadas são:

O  aquecimento  do  solo  e  efeito  residual  de  CO  induzem  mudanças  na  atividade₂

enzimática  extracelular  no  solo.  Ainda,  enzimas  produzidas  em  solos  aquecidos  apresentam

menor sensibilidade ao aumento da temperatura de incubação.
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Objetivos

Avaliar o impacto do aquecimento do solo e do efeito residual de CO₂ sobre a atividade

enzimática extracelular do solo de L. decidua e P. uncinata, na linha de árvores da Suíça. Desse

modo,  pretende-se  entender  como  o  aquecimento  e  o  efeito  residual  de  CO₂ influenciam a

ciclagem de nutrientes do solo no limite altitudinal de crescimento de árvores alpinas.

Objetivos específicos

Responder as seguintes questões: Como o aquecimento do solo e o efeito residual do aumento de

CO₂ afetam a AEE potencial na camada de liteira (L) e nos horizontes orgânicos de fermentação

(F) e de húmus (H) no solo com as árvores L. decidua e P. uncinata. Ainda, como o aquecimento

influencia  dependência da atividade enzimática à temperatura de incubação.
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Capítulo 1 

__________________________________________________________

Souza, R.C; Clement, C.R; Nagy, L; Peter, M. 2015. Atividade enzimática no limite altituninal

de crescimento das árvores alpinas sob aquecimento do solo e acréscimo de CO  atmosférico₂ .

Manuscrito formatado para Soil Biology & Biochemistry.
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TÍTULO DO ARTIGO:  Atividade enzimática no limite altitudinal de crescimento das

árvores alpinas sob aquecimento do solo e acréscimo de CO  atmosférico.₂

NOME DA REVISTA: Soil Biology and Biochemistry

AUTORES: Rômulo C. Souza, Charles R. Clement, Laszlo Nagy, Martina Peter

Resumo

Solos  em montanhas  elevadas  são  caracterizados  por  baixa  disponibilidade  de  nutrientes,

principalmente de nitrogênio (N), como resultado de restrições da baixa temperatura sobre a

decomposição e mineralização. O aquecimento global e as mudanças na alocação de carbono

(C)  em  um  ambiente  com  elevado  CO  podem  levar  a  alterações  nas  comunidades₂

microbianas do solo e, consequentemente, nas enzimas que eles produzem, que são a primeira

etapa  limitante  da  decomposição.  O  objetivo  deste  estudo  foi  avaliar  o  impacto  do

aquecimento do solo e do efeito residual de CO  elevado, que terminou três anos antes deste₂

estudo, na atividade enzimática extracelular (AEE).  Estudaram-se as enzimas responsáveis

pela decomposição de substratos com C lábil e recalcitrante, e pela liberação de N e fósforo

(P) da matéria orgânica do solo (MOS). Atividades enzimáticas foram mensuradas uma vez

após cinco anos do tratamento de aquecimento (+4 °C, 2007-2012), o qual estava aninhado no

experimento de enriquecimento de CO  (2001-2009), no limite altitudinal de crescimento de₂

árvores  de  Pinus  mugo ssp.  uncinata e  Larix  decidua nos  Alpes  suíços  (2180 m a.n.m).

Mensurou-se a atividade potencial de oito enzimas extracelulares hidrolíticas e oxidativas na

camada de liteira (L) e no solo sob condições ótimas, e simulando condições naturais, através

de ensaios fluorimétricos e colorimétricos em microplacas. A atividade da fosfatase aumentou

na camada L das parcelas de P. uncinata devido ao aquecimento. A atividade da quitinase foi

maior no horizonte de fermentação (F) do solo nas parcelas de  L. decidua em resposta ao
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aquecimento. Ademais, o aquecimento induziu positivamente a atividade da celobiohidrolase,

β-glicosidase  e  β-xilosidase  no  horizonte  F,  implicando  em  alterações  no  potencial  de

decomposição do C oriundo da celulose e hemicelulose. Algumas respostas das atividades

enzimáticas  são  dependentes  de  espécie  arbórea,  o  que  indica  que  a  mudança  climática

poderia eventualmente causar impactos diferenciais no desenvolvimento e composição das

espécies  arbóreas,  no  seu  limite  altitudinal  de  crescimento. Observou-se  um aumento  na

atividade da β-glucuronidase nos solos aquecidos na presença de P. uncinata  sob elevado

CO , no horizonte F. A atividade da β-xilosidase no horizonte de húmus (H) a profundidade₂

de 0-5 cm do solo foi mais sensitiva à temperatura de incubação (TI) no controle, comparada

àquela das parcelas aquecidas. Inesperadamente, a atividade da quitinase no horizonte F foi

mais sensitiva à TI nas parcelas aquecidas, em comparação ao controle. As mudanças na AEE

no solo podem indicar diferentes impactos do aquecimento e do efeito residual de elevação de

CO  atmosférico sobre a decomposição, a qual poderia eventualmente diminuir a MOS nesse₂

ecossistema alpino.
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1 Introdução

Respostas  ecológicas  de  solos  às  mudanças  climáticas  são  uma  das  principais

incertezas  em relação  à  previsão  do  aquecimento  global  e  elevação  de  CO  atmosférico₂

(Davidson e Janssens, 2006). Os solos nas montanhas altas são caracterizados por uma baixa

disponibilidade  de  nutrientes,  particularmente  de  nitrogênio  (N),  como  resultado  das

limitações da baixa temperatura na decomposição e mineralização (Bowman et al., 2001). Em

vista disso, espera-se que ambientes elevados sejam particularmente sensíveis às alterações

ambientais (Smith et al., 2009). Visto que a temperatura influencia a cinética de mineralização

(Cornelissen et al., 2007; Kammer et al., 2009; Singh et al., 2010; Glanville et al., 2012), o

aquecimento do solo tende a mudar a comunidade microbiana e acelerar a mineralização em

ecossistemas que não são limitados pela falta ou excesso de água.

Potenciais interações entre os efeitos das mudanças climáticas e do aumento de CO₂

sobre as enzimas do solo são importantes a considerar, pois o aquecimento global e aumento

das concentrações atmosféricas de CO  estão intimamente relacionados, e ambos os fatores₂

têm forte influência sobre a exsudação das raízes e a adição de liteira ao solo (Henry, 2013).

Assim, espera-se que os efeitos das mudanças ambientais sobre o fluxo de nutrientes será

mediada por alterações na estrutura da comunidade microbiana do solo, e nas enzimas que

produzem (Schimel e Gulledge, 1998; Bardgett et al., 2008).

A decomposição da matéria orgânica do solo (MOS) e a transformação química de

nutrientes orgânicos em formas facilmente disponíveis para os microorganismos e plantas são

largamente  dependentes  da  produção  de  enzimas  extracelulares  (EE)  (Sinsabaugh  et  al.,

2009).  Essas  enzimas  são produzidas  no  solo por  um grupo diverso  de  microorganismos

heterotróficos (Sinsabaugh et al., 2009), bem como pelas raízes das plantas (Gramss et al.,

1999). A atividade enzimática extracelular (AEE) pode ser considerada um indicador muito
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eficiente  da  função  microbiana,  do  esforço  metabólico,  e  das  necessidades  de  recursos

(Sinsabaugh et al., 2009). As AEEs são fundamentais para a manutenção da fertilidade do

solo,  a  produtividade  do ecossistema,  o  balanço de C no ecossistema (Sinsabaugh et  al.,

2009), bem como para liberar C, N, P da MOS.

O efeito mais imediato do aquecimento do solo na AEE é de acelerar a taxa com que

as  enzimas  entram em contato  e  reagem com os  substratos  (Brzostek  e  Finzi,  2011).  A

susceptibilidade da diversidade e atividade da enzima à perturbação ambiental  torna-a um

potencial indicador de qualidade biológica do solo (Dick et al., 1996). Padrões em larga escala

da AEE podem também contribuir para novas perspectivas acerca dos controles bioquímicos

do armazenamento de C no solo. Dado que a maioria das diferenças na AEE entre os locais

(ou tratamentos experimentais) resultam, provavelmente, de alterações no conteúdo da MOS,

ou na composição da comunidade microbiana e biomassa (Sinsabaugh et al., 2008). O amplo

interesse  nas  AEEs  reflete  o  fato  de  que  elas  representam  a  etapa  inicial  limitante  da

velocidade de decomposição. Logo, compreender a variação em seus níveis de atividade pode

ter diversas implicações em estudos do ecossistema (Burns, 1982; Wallenstein e Weintraub,

2008).

Em  relação  a  dependência  da  AEE  à  temperatura  de  incubação  (TI),  enzimas

produzidas em solos frios tendem a ser mais sensíveis à TI do que as produzidas em solos

quentes, porque aquelas atingem o seu pico de atividade a temperaturas mais baixas do que

estas de ambientes mais quentes (Fenner et al., 2005; Koch et al., 2007). Todavia, a baixa

sensibilidade da enzima à TI  produzida sob condições  de calor  tem sido associada a  um

declínio  de  sua  flexibilidade,  que  reduz  a  taxa  de  reação  com  substratos  (Siddiqui  e

Cavicchioli, 2006; Bradford et al., 2010).
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Apenas  poucos  estudos  têm  mensurado  a  atividade  enzimática  potencial  em

experimentos que incluíram o aquecimento do solo em campo. Em um experimento de campo

em clima temperado, as respostas das AEEs mostram-se não-lineares ao tratamento de quatro

níveis de aquecimento até  + 4 °C, sugerindo que as atividades enzimáticas não puderam∼

capturar  com precisão a complexidade da degradação de compostos específicos durante a

decomposição da liteira (Suseela et al., 2014). O aquecimento de 1-4 °C não teve um efeito

consistente  sobre  as  AEEs  (Bell  e  Henry,  2011),  apesar  de  um  aumento  na  biomassa

microbiana em um campo antigo. Em outro experimento de campo antigo, também não houve

efeitos do aquecimento experimental a longo prazo sobre as AEEs (Steinweg, 2011). Devido

aos efeitos contraditórios da produção e degradação da enzima, é difícil prever os efeitos do

aquecimento  sobre  o  pool  de  enzimas.  Além  disso,  as  sensibilidades  das  enzimas  a

temperatura e, portanto, a dinâmica da ciclagem de nutrientes, não são as mesmas (Koch et

al., 2007) e podem ser influenciadas por alterações climáticas de diversas maneiras.

Este trabalho foi realizado no âmbito de um experimento de mudança ambiental, onde

o enriquecimento de CO  ao ar livre (FACE, 2001-₂ 2009) e o aquecimento do solo (2007-

2012) foram aplicados em uma região de linha de árvores de clima temperado, em Stillberg

(Davos, Suíça). Em ecossistemas de linhas de árvores são esperados grandes impactos das

mudanças climáticas sobre a vegetação, os organismos associados e a ciclagem de nutrientes.

Maior  disponibilidade de N inorgânico  foi  anteriormente observado nessa área  devido ao

aquecimento (Hagedorn et al., 2010; Dawes et al., 2011.), que resultou em microrganismos

mais ativos no solo. Até o momento, não há muito conhecimento sobre as respostas da AEE

ao tratamento do aquecimento do solo e efeito residual de CO  no campo.₂

O aumento consistente na fixação de C, respiração do solo e produção de carbono

orgânico  dissolvido  nos  de  9  anos  de  enriquecimento  de  CO  são  evidências  claras  de₂
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acelerada ciclagem de C sem consequências aparentes sobre o ciclo N neste ecossistema de

linha de árvores (Dawes et al.  2013). Assim, também é esperado que o CO  tenha efeitos₂

residuais na AEE no solo através da quantidade de C fixada pelas plantas, as quais controlam

a atividade enzimática pela  adição de substratos acima e abaixo do solo,  bem como pela

estimulação da atividade microbiana na rizosfera.

O objetivo deste trabalho foi determinar o impacto do aquecimento do solo sobre o

funcionamento das comunidades microbianas do solo na rizosfera de Larix decidua e Pinus

mugo ssp.  uncinata, duas espécies que formam linha de árvores. Hipotetizou-se que: (1) o

aquecimento  do  solo  modificou  a  AEE  potencial  no  solo;  (2)  o  aquecimento  afetou

negativamente a dependência das enzimas à TI; (3) o efeito residual de CO  levou a mudanças₂

na AEE do solo.

2 Materiais e Métodos

2.1 Descrição do local

A área  de  estudo  na  montanha  Stillberg  esteve  localizada  no  Vale  Dischma,  nas

proximidades de Davos, na Suíça, na parte superior de um experimento de arborização; um

pouco acima da atual linha de árvores alpinas, a 2.180 m a.n.m. (Barbeito et al., 2012). Os

solos  são  caracterizados  como rankers  e podzols fracamente  desenvolvidos  sobre  silicato

paragneiss  (Blaser, 1980).  A camada orgânica mede 5-20 cm de espessura,  seu pH é 4 e

apresenta uma proporção de C:N de ca. 27. A precipitação média anual é de 1.100 milímetros,

e a temperatura média do ar anual é de 2 °C. Fevereiro tem sido o mês mais frio (T média = -5

°C) e julho o mês mais quente (T média = 10 °C; média 1975-2009: estação climática do

"Swiss federal institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL" em Stillberg a 2.090

m a.n.m; Dawes et al., 2011). O período de crescimento vegetal na linha de árvores alpinas

26



em Davos é de 5 meses, o qual inicia-se em junho e termina em setembro (Holtmeier, 2003).

Os experimentos de aquecimento do solo e de enriquecimento de CO  cobriram uma₂

área de 2.500 m² e foram situados em uma encosta exposta 25-30° a nordeste (Hättenschwiler

et al., 2002). No local do experimento FACE, lariços de 35 anos de idade (Larix decidua Mill.

em média de 2,5 m de altura) e pinheiros-anões (Pinus mugo ssp.  uncinata DC. em uma

média  de  1  m  de  altura)  formam um dossel  aberto.  A vegetação  do  sub-bosque  incluiu

arbustos anões ericoidais (Vaccinium myrtillus L.,  Vaccinium gaultherioides Bigelow (grupo

V. uliginosum agg.) e Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher).

2.2  Delineamento experimental  do  enriquecimento  de  CO2 ao  ar  livre  (FACE)  e

aquecimento do solo (2007-2012)

Um total de 40 árvores foram selecionadas para o experimento FACE e aquecimento

do solo (20 de lariços e 20 de pinheiros-anões). Elas foram divididas em 10 grupos de quatro

árvores (duas de cada espécie), e foram distribuídas aleatoriamente ao tratamento de elevado

CO  (cerca  de  580  ppm  2001-2009),  enquanto  as  demais  não  receberam  nenhum  CO₂ ₂

adicional (cerca de 380 ppm).

O  CO  foi  adicionado  através  de  tubos  de  irrigação  por  gotejamento  ligados  a₂

estruturas hexagonais em aço, os quais foram fixados 1 m acima do solo, abrangendo a área

da parcela de 1,1  m²,  cercando cada árvore.  O experimento FACE (Hättenschwiler et  al.,

2002) foi operado durante o período fotossintético ativo (isto é, durante o dia e períodos sem

neve: geralmente com duração do início de junho até início de outubro) por 9 anos (junho de

2001 a outubro de 2009).

O experimento de aquecimento do solo foi estabelecido em metade das parcelas FACE

(cinco em cada nível de CO  e espécies de árvores), em 2007. Em cada parcela, 26 m de₂

cabos  de  420  W  de  aquecimento  foram  posicionados  na  superfície  do  solo  abaixo  da
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vegetação do sub-bosque em espirais em torno das árvores, que abrange a área da parcela de

1,1 m² por igual. Os testes preliminares foram realizados em 2005 e 2006 para determinar o

comprimento do cabo, e a densidade de energia necessária para alcançar a temperatura alvo,

enquanto ao mesmo tempo assegurando que as temperaturas máximas de superfície cabo não

excedessem  45  °C.  Realizou-se  o  aquecimento  ligando-se  e  desligando-se  a  fonte  de

alimentação em intervalos de um minuto (Hagedorn et al., 2010).

O aquecimento experimental resultou em um aumento médio da temperatura do solo a

5 cm de profundidade de 4,4 ± 0,4 °C em 2008, 3,1 ± 0,4°C em 2009 e de 3,8 ± 0,3°C em

2010. Enquanto a temperatura do ar a 5, 10 e 20 cm acima do solo foi respectivamente 4,3 ±

1,3°C, 2,6 ± 0,5°C e 0,9 ± 0,1°C (valores de 2007; Hagedorn et al., 2010). O aquecimento do

solo iniciou logo após o degelo (geralmente no fim de maio) e continuou durante o período

sem neve.

2.3 Amostragem de solo e raízes finas e processamento

A amostragem de solo e raízes finas foi realizada nos dias 7 e 8 de agosto de 2012. Seis

amostras de solo foram coletadas aleatoriamente e separados em camada L (liteira), horizonte

F  (fermentação)  e  0-5  cm de  profundidade  do  horizonte  H (húmus).  Em seguida,  foram

reunidas  por  parcela.  A camada L é  a  camada superficial  caracterizada  pelo  acúmulo  de

matéria orgânica, na qual as estruturas originais são facilmente discerníveis; o horizonte F

apresenta resíduos vegetais parcialmente decompostos que predominam sobre as substâncias

orgânicas mais finas; o horizonte H é composto por substâncias predominantemente finas,

onde estruturas vegetais  geralmente não são encontradas, exceto raízes finas. As amostras

foram homogeneizadas e sub-amostras de 1 g foram extraídas e armazenadas a 4 °C para

análise de AEE do solo.
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2.4 Ensaios enzimáticos

2.4.1 Soluções de calibração, tampões e substratos

Soluções  de  calibração,  a  partir  soluções-reserva  de  4-metilumbeliferona  (MU)  e

aminometilcumarina  (AMC),  foram  preparadas  em  concentrações  de  10  mM  em  2-

metoxietanol. Em seguida, foram diluídas com H O estéril, para diferentes concentrações de₂

gradiente, dependendo da intensidade da fluorescência da amostra. Soluções de calibração

foram mantidas no escuro a 4-6 °C e usadas dentro de 1 semana. Substratos fluorogênicos

foram preparados como soluções-reserva de 5 mM em 2-metoxietanol (Hoppe, 1983).

O  2,2-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato,  sal  de  diamônio)  (ABTS)  foi

dissolvido em tampão de lavagem para resultar na concentração de 667 µM, pH 4,5, e foi

armazenada até 4 semanas no escuro a 4 °C. O tampão de incubação utilizado para os ensaios

enzimáticos foi água estéril. O tampão universal foi preparado como uma solução reserva a

partir de 12,1 g de Tris (2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol), 11,6 g de ácido maléico e

ajustadas com água deionizada até o volume de 1000 mL.

Para o tampão de incubação, 100 mL de solução-reserva de tampão foi ajustado para o

pH desejado  (pH 4,5  ou  pH 6,5),  com água  deionizada  até  um volume de  1000  mL,  e

esterilizados (121 °C durante 20 min). Para preparar os tampões de lavagem de pH 4,5 e 6,5,

200 mL de tampão de incubação de respectivo pH foi diluído com 100 mL de água deionizada

(Pritsch et al., 2011).

Os seguintes substratos enzimáticos foram utilizados para os ensaios: 4-MU-N-acetil-

β-glucosaminida para quitinase (NAG); 4-MU-β-D-celobiosídio para celobiohidrolase (CEL);

4-MU-β-D-glucsídio para β-glicosidase (GLS); 4-MU-β-D-glucuronídio para β-glucuronidase

(GLR); 4-MU-fosfato para fosfatase (PHO); 4-MU-β-D-xilosídio para β-xilosidase (XYL); L-

leucina-7-AMC  para  leucina  aminopeptidase  (LEU);  2,2-azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-
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sulfonato, sal de diamônio) (ABTS) para lacase (Tabela 1).

Tabela 1: Enzimas extracelulares medidas em amostras de material orgânico do solo de Stillberg a

2.180 m a.n.m. em ordem de utilização nos ensaios enzimáticos, abreviaturas e respectivas reações

enzimáticas desempenhadas no ambiente.

Abrev. Enzima ensaiada Reação
 LEU Leucina aminopeptidase Degrada proteína
 XYL β-xilosidase Degrada hemicelulose (monossacarídeos)
 GLR β-glucuronidase Degrada hemicelulose
 CEL Celobiohidrolase Libera dissacarídeos da celulose
 NAG Quitinase Degrada quitina
 GLS β-glucosidase Libera glicose da celulose
 PHO Fosfatase Libera fosfato
 LAC Lacase Degrada lignina

2.4.2 Leitura de fluorescência e absorbância

As  intensidades  de  fluorescência  e  absorbância  foram  medidas  com  um  sistema

informatizado  de  microplacas  fluorímetro  /  colorímetro  (Tecan,  Infinito  M200,  software

Megellan). As medições de fluorescência foram efetuadas a 368 nm de excitação e 465 nm de

emissão. As medições de absorbância para ABTS foram realizadas a 425 nm.

2.4.3 Perfil da AEE no solo

Testes  preliminares  foram  realizados  para  estabelecer  as  condições  saturadas  de

ensaio,  isto  é,  através  da  incubação da  solução  do solo  com diferentes  concentrações  de

substrato para cada tempo de incubação e enzima, pois atividades enzimáticas medidas em

concentrações  mais  baixas  de  substrato  subestimam  a  atividade  potencial  de  enzimas

digestivas (Huang et al., 1998). Para estimar as AEEs nas amostras, os ensaios enzimáticos

foram realizados utilizando-se água como o diluente para os homogeneizados de amostra,

permitindo que a própria amostra controlasse o pH do ensaio (Zantua e Bremner, 1975).
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2.4.4 Temperatura de incubação

Para ensaio de dependência da temperatura de incubação (TI), foi necessário executar

os  ensaios  em uma série  de  temperaturas,  incluindo aquelas  do local  de  amostragem e a

temperatura ótima para a atividade enzimática (Wallenstein et al., 2009; German et al., 2011).

A mesma amostra de solo foi simultaneamente incubada em três temperaturas diferentes: 10

°C (simulando  a  temperatura  média  da  parcela  controle);  14  °C  (temperatura  da  parcela

aquecida) (Hagedorn et al., 2010); e 25 °C, a temperatura ótima recomendada para os ensaios

enzimáticos.

2.4.5 Configuração da microplaca e procedimentos do ensaio

No  ensaio  fluorimétrico,  o  grau  de  quenching  (qualquer  processo  que  diminui  a

intensidade de fluorescência de uma dada substância) varia entre as suspensões de matéria

orgânica e, por isso, o controle de quenching de cada amostra foi estimado. Para cada ensaio

foram  utilizados  um  mínimo  de  cinco  condições:  homogenado  testado  (homogenado  +

substrato); um padrão (AMC ou MU + HO); um controle de quenching (homogenado + MU

ou AMC);  um controle  de  homogenado  (homogenado + H O);  um controle  de  substrato₂

(substrato + HO). O volume total de líquido em cada poço da microplaca foi de 250 µL.

Os ensaios colorimétricos foram semelhantes aos fluorimétricos, exceto que não houve

controle de 'quench' para corantes cromogênicos. As curvas padrões foram construídas com o

corante cromogênico (ABTS) para gerar o coeficiente de extinção (declive da absorbância

versus  relação  de  concentração  para  a  cromosfera).  Como  nos  ensaios  fluorimétricos,  os

controles de substrato (ABTS + H2O) e homogenado (homogenado + H2O) foram necessários

para calcular a atividade enzimática nos ensaios colorimétricos (Marx et al., 2001).
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Precedeu-se como a seguir:

1. O homogenado foi preparado pela suspensão do material orgânico em água. Adicionou-se 1

g de material orgânico da camada L e do horizonte F em 200 mL de água, e 1 g de material do

horizonte  H  em  100  mL  de  água.  Em  seguida,  homogeneizou-se  utilizando  um  banho

ultrasônico durante 2 minutos (De Cesare et al., 2000).

2. Para os ensaios enzimáticos e padrões de quenching, o material orgânico suspenso em água

sob agitação contínua foi  adicionado nas  microplacas,  utilizando-se uma pipeta  de canais

múltiplos. Ao mesmo tempo, o controle do substrato foi estabelecido.

3.  Os padrões  foram adicionados em diferentes  gradientes  para construir  uma curva,  que

permitiu o ajuste dos valores da intensidade da fluorescência das amostras a um nível inferior

ao valor máximo da curva (excepto ABTS, cujo o padrão de absorbância consistiu de uma

única concentração padrão apenas).

4.  Várias  alíquotas  das  soluções  de  trabalho  de  substrato  a  10,  100  e  1000  mM  foram

adicionadas aos poços, a fim de estabelecer as curvas de saturação do substrato.

5. Após a pipetagem do homogenado nos poços, misturou-se por 1 minuto, utilizando um

agitador de microplacas, e incubou-se. Atividades em várias temperaturas foram medidas até

24 horas.

6.  Para as medições  fluorimétricas,  microplacas pretas contendo as suspensões,  padrões e

controles foram colocadas diretamente no leitor de microplacas para leituras de fluorescência.

Para o ensaio  colorimétrico  (ABTS),  o  homogenado testado e  o substrato  controle  foram

transferidos para uma placa transparente vazia de 96 poços. Para medir a vários intervalos de

tempo, cada amostra foi dispersa em vários poços e uma por intervalo foi usada para leituras

fotométricas.
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2.4.6 Cálculos de atividade enzimática para ensaios fluorescentes

Os cálculos propostos por German et al. (2011) são adequados para ensaios utilizando

substratos conjugados com MU ou AMC (moléculas fluorescentes), que foram utilizados para

detectar  diversas atividades  de enzimas hidrolíticas  nas  amostras  (Tabela 1).  Os controles

necessários  foram incluídos:  fluorescência  a  partir  do substrato  (controle  do substrato);  a

fluorescência  do  homogenado  (controle  do  homogenado);  os  padrões  MU (ou  AMC)  na

presença  de  água  (padrão);  e  MU  (ou  AMC)  na  presença  de  homogenado  (controle  de

quenching) (German e Bittong, 2009).

(1) 

Atividade ( pmol g−1h−1)=
Fluorescência líquida∗Tampãovol .(mL)

Coef . emissão∗Homogenado vol .(mL)∗Tempo(h)∗Massade solo(g)

onde,

(2)

Fluorescêncialíquida=Fluorescência final−Fluorescênciainicial

(3)

Coef . emissão( fluorescência pmol−1
)=

Inclinaçãodacurva padrão [
Fluorescência

pmol
mL ]

Volumedo ensaio(mL)

Volume do tampão é o volume de água estéril usada para a preparação do homogenado, e a

massa de solo é a massa de peso fresco do material orgânico adicionado ao tampão.

2.4.7 Cálculos de atividade enzimática para ensaios colorimétricos

Assim como os ensaios fluorimétricos, ensaios colorimétricos utilizam controles de substrato

e homogenado para calcular a atividade enzimática enzima (German et al., 2011).

A seguir, o cálculo da atividade:
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(4)

Atividade (μmol−1
)=

Absorbância líquida∗Tampãovol .(mL)

Coef .extinsão∗Homogenadovol .(mL )∗Tempo(h)∗massade solo(g)

(5)

Absorbância líquida=Ensaio−Controle dehomogenado−controle de substrato

Os cálculos apresentados acima expressam a atividade enzimática com base na massa,

que é a massa fresca do material orgânico.

2.5 Análises estatísticas

As AEEs individuais foram testadas por análise de variância e por meio de modelos

lineares mistos ajustados com REML (máxima verossimilhança restrita), os quais incluíram

aquecimento, CO  e espécies de árvores como efeitos fixos entre parcelas, e os blocos no₂

campo como fator aleatório (Dawes et al., 2011). Incluíram-se, adicionalmente os termos de

interação para todas as combinações de tratamento. Embora o tratamento de CO  tenha sido₂

encerrado em 2009, testaram-se os efeitos residuais da elevação de CO  na AEE no solo.₂

Replicações  foram  limitadas  a  cinco,  devido  ao  delineamento  pré-existente  do

experimento FACE de longo prazo. A sensibilidade do perfil da AEE à TI foi testada por

ANOVA de medidas repetidas que incluiu a TI como fator dentro das parcelas. As variáveis-

resposta foram transformadas em logaritmo para otimizar os pressupostos de normalidade e

homocedasticidade.  Em  todos  os  casos,  as  diferenças  de  P  <  0,05  foram  consideradas

estatisticamente significativas.

O teste  de  razão de  verossimilhança  indicou que o efeito  residual  de  CO  e  suas₂

interações não contribuíram significativamente ao ajuste do modelo para a maioria das AEEs.

Reuniram-se, portanto, os dados das parcelas de CO  ambiente e elevado para testar o efeito₂

do aquecimento. A única exceção para efeitos residuais de CO  ocorreu na atividade de GLR,₂

cujo  modelo  incluiu  interações  entre  efeito  residual  de  CO  e  aquecimento  do  solo.  Na₂
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maioria das análises, os efeitos aleatórios associados a interceptações específicas para blocos

(10 para o tratamento de CO  e de 20 para o aquecimento) foram excluídos porque eles eram₂

muito baixos e não-significativos (Zuur et al., 2009).

A ANOVA de medidas  repetidas,  por  esse motivo,  incluiu  como efeitos  aleatórios

apenas  as  medidas  repetidas  de  cada  amostra  a  diferentes  TIs.  Modelos  sem  os  efeitos

aleatórios  associados  com  o  delineamento  experimental  foram  ajustados  com  mínimos

quadrados  generalizados,  utilizando-se  o  método  REML.  Modelos  que  assumem  uma

distribuição  de  erro  normal  foram utilizados  para  todos  os  parâmetros.  Todas  as  análises

foram realizadas através do software R versão 3.1.0, e os modelos mistos foram ajustados

pelo pacote NLME (Pinheiro et al., 2014; R Development Core Team 2008).

3 Resultados

No solo alpino em Stillberg, o aquecimento do solo teve impacto significativo sobre a

AEE na camada L e nos horizontes orgânicos F e H. A AEE envolvida na degradação de C

derivado  de  plantas,  de  quitina  e  compostos  contendo  fosfato  foram  afetados  pelo

aquecimento. A resposta da AEE mostrou-se dependente da espécie arbórea da parcela.

3.1 Aquecimento

As atividades das enzimas CEL (P = 0,0262), GLS (P = 0,0057) e XYL (P = 0,0024)

aumentam em resposta  ao  aquecimento  no  horizonte  F, com nenhuma diferença  entre  as

espécies arbóreas (Fig. 1a, 1b, 1c). Devido ao aquecimento, a NAG também foi mais ativa no

horizonte F nas parcelas de L. decidua (P = 0,0261), ao passo que respondeu negativamente

nas parcelas de P. uncinata (Fig. 2a). A PHO aumenta a sua atividade devido ao aquecimento

na camada L, em parcelas de  P. uncinata (P = 0,0297), mas o aquecimento não teve efeito

sobre a PHO nas parcelas de L. decidua (Fig. 2b)
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3.2 Temperatura de incubação

A interação entre o aquecimento do solo e TI foi significativa para as atividades da

XYL (Fig. 3a) no horizonte H (P = 0,0333) e NAG (Fig. 3b) no horizonte F (P = 0,0268),

independente da espécie arbórea. A atividade da XYL foi superior nas parcelas não-aquecidas

e respondeu fortemente ao aumento da TI. Em contraste, a NAG foi mais ativa e dependente

da TI nas parcelas aquecidas.

3.3 Efeito residual de CO₂

O efeito residual de CO  induziu ligeiramente a degradação de hemicelulose por GLR₂

no horizonte F (P = 0,0328), em parcelas de P. uncinata (P = 0,0358), porém essa atividade

reduziu  nas  parcelas  de  L.  decidua devido  ao  CO  (Fig.  ₂ 4).  Para  essa  enzima,  ocorreu

interação significativa  entre  os  fatores  aquecimento,  CO  elevado e  espécie  arbórea  (P =₂

0,0358). Um efeito negativo do aquecimento ocorre em parcelas de P. uncinata, o qual não foi

evidente em parcelas aquecidas que receberam CO  elevado (Fig.₂  5) (Tabela 2).
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Tabela 2: Resultados dos modelos fatoriais completos que testaram as atividades enzimáticas na camada L e nos

horizontes orgânicos F e H nos solos aquecidos (W), espécies arbóreas (S) e efeito residual de CO  elevado (C)₂

em Stillberg (Davos, na Suíça). Impactos do aquecimento (W), espécies arbóreas (S) e efeito residual de CO₂

elevado  (C),  e  suas  respectivas  iterações  sobre:  leucina  aminopeptidase  (LEU);  β-xilosidase  (XYL);  β-

glucuronidase (GLR); celobiohidrolase (CEL); quitinase (NAG); β-glicosidase (GLS); fosfatase (PHO); lacase

(LAC). O aumento (+) ou redução (-) da AEE nas parcelas de pinheiro-anão (P) ou lariço (L).

LEU XYL GLR CEL NAG GLS PHO LAC

L F H L F H L F H L F H L F H L F H L F H L F H

W + + +

S + L + L + L + L + P + P

C +

W x S - P + P

W x C

S x C + P

W x S x C + P
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Figura 1: Resultados dos modelos fatoriais completos que testaram os efeitos do aquecimento

do solo  sobre  as  atividades,  dadas  em pmol  g-1h-1,  da  (a)  celobiohidrolase  (CEL),  (b)  β-

glicosidase  (GLS)  e  (c)  β-xilosidase  (XYL)  no horizonte  F  no  solo  de  Stillberg  (Davos,

Suíça). Médias ± 1 DP (n = 20), com todas as parcelas de ambas as espécies arbóreas e CO₂

residual incluídas por tratamento de aquecimento: controle e aquecido.
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Figura  2:  Resultados  dos  modelos  fatoriais  completos  que  testaram  a  interação  entre  o

tratamento  de  aquecimento  do  solo  e  espécies  arbóreas  sobre  as  atividades  (a)  quitinase

(NAG) no horizonte F e (b) fosfatase (PHO) na camada L, dadas em pmol g-1h-1, no solo de

Stillberg (Davos, Suíça). Médias ± 1 DP (n = 10), com todas as parcelas do tratamento de CO₂

incluídas por tratamento de aquecimento: controle (c) e aquecido (a).
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Figura  3:  Resultados  dos  modelos  fatoriais  completos  que  testaram  a  interação  entre  o

tratamento de aquecimento do solo e temperatura de incubação (TI) sobre as atividades da (a)

β-xilosidase (XYL) no horizonte H e (b) quitinase (NAG) no horizonte, dadas em pmol g-1h-1.

As amostras de material orgânico do solo de Stillberg (Davos, Suíça) foram incubadas a três

temperaturas:  10 (T10), 14 (T14) e 25 °C (T25). Médias ± 1 DP (n = 20), com todas as

parcelas  de ambas  as  espécies  arbóreas  e  tratamento  de CO  incluídas  por  tratamento de₂

aquecimento: controle (c) e aquecido (a).
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Figura  4:  Resultados  dos  modelos  fatoriais  completos  que  testaram  a  interação  entre  o

tratamento de CO  ambiente (Amb.) e elevado (Elev.), e espécies arbóreas ₂ L. decidua (Larix)

e P. uncinata (Pinus) na atividade da enzima β-glucuronidase (GLR) no horizonte F, dadas em

pmol g-1h-1, nas amostras de material orgânico do solo de Stillberg (Davos, Suíça). Médias ± 1

DP (n = 10), com todas as parcelas do tratamento de aquecimento do incluídas.
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Figura 5: Resultados dos modelos fatoriais completos que testaram a interação do tratamento

de aquecimento do solo, controle (c) e aquecido (a), espécies arbóreas  L. decidua  (L) e  P.

uncinata (P) e tratamento de CO , ambiente (Ambiente CO ) e elevado (Elevado CO ) na₂ ₂ ₂

atividade  em  pmol  g-1h-1 da  β-glucuronidase  (GLR)  no  horizonte  F  do  solo  de  Stillberg

(Davos, Suíça). Médias ± 1 SD (n = 5), com todas as parcelas do tratamento de aquecimento

do solo incluídas.
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4 Discussão

O aquecimento do solo estimulou a atividade da PHO na liteira das parcelas de Pinus,

porém  não  teve  efeito  nas  parcelas  de  Larix.  Em  comparação,  a  PHO exibiu  alteração

significativa em sua atividade específica no solo (atividade enzimática por unidade de massa

microbiana) em resposta ao aquecimento (Bell et al., 2010). Em outro estudo, o aquecimento

induziu positivamente a atividade da PHO ácida, a uma profundidade de 0-10 cm no solo,

apesar de ter sido inibida drasticamente no solo sub-superficial  (Zhou et  al.,  2013). Além

disso,  a  atividade  da  PHO  aumentou  em  solos  montanhosos  encharcados  devido  ao

aquecimento experimental (Delarue et al., 2015).

A liberação de PHOs extracelulares a partir de raízes é importante para a captura e

reciclagem  de  P  orgânico  perdido  pelas  raízes,  ou  para  permitir  um  maior  acesso  ao  P

orgânico do solo (Richardson et al., 2009). Ambas as PHOs de origem vegetal e microbiana

são eficazes na liberação de P orgânico do solo, com evidências de que enzimas microbianas

apresentam maior  eficiência  para a  liberação P (Tarafdar  et  al.,  2001;  Toor et  al.,  2003).

Mudanças na atividade da PHO sustentam uma degradação de P organicamente ligado mais

elevada nos solos  Pinus devido ao aquecimento. A resposta da PHO dependente de espécie

arbórea pode estar relacionada com a qualidade diferenciada das liteiras, as quais são fontes

de substratos para esta enzima. Além disso, as espécies arbóreas influenciam a alocação de

nutrientes  através  da  interface  das  raízes  para  a  produção  de  enzimas  extracelulares,

principalmente pelas comunidades de fungos do solo (Allison e Vitousek, 2005).

O  aquecimento  do  solo  induziu  atividades  mais  elevadas  da  CEL,  GLS  e  XYL,

enzimas  envolvidas  na  degradação  de  compostos  orgânicos  lábeis, no  horizonte  F;  sem

distinção entre espécies arbóreas. A atividade da CEL frequentemente não tem respondido ao

aquecimento em campos antigos de clima temperado (Kardol et al., 2010; Bell et al., 2010) e
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em pradarias (Henry et al., 2005; Gutknecht et al., 2010). Contudo, em todos esses estudos, o

grau de aquecimento do solo foi de aproximadamente 1°C, provavelmente insuficiente para

induzir alterações mensuráveis. A atividade aumentada da GLS neste estudo contradiz estudos

anteriores, nos quais o aquecimento inibiu essa atividade na sub-superfície de uma pradaria

temperada, onde a elevação de temperatura foi aproximadamente 1 °C (Zhou et al., 2013),

bem como em uma floresta pós-colheita com elevação de cerca de 2 °C (McDaniel et al.,

2013). Um estudo anterior mostrou que XYL não respondeu ao aquecimento de 1 °C em uma

pradaria (Nie et al., 2014). Todavia, a XYL exibiu atividade reduzida ao acréscimo de 3 °C

em  um  experimento  de  manipulação  em  campo  (Kardol  et  al.,  2010).  Esses  resultados

contraditórios indicam a complexidade das respostas dos ecossistemas terrestres às mudanças

climáticas.

Elevada atividade no horizonte F da CEL, GLS e XYL é uma evidência de que o

aquecimento estimulou a decomposição potencial da celulose e hemicelulose, compostos ricos

em C, independentemente da espécie arbórea presente na parcela. Atividades mais elevadas

das  enzimas  envolvidas  na  degradação  desses  carboidratos,  podem  estar  associadas  com

aumento da biomassa de raízes e, portanto, o aumento da disponibilidade de compostos pouco

estáveis derivados de raízes para os microrganismos do solo (Henry et al., 2005). No entanto,

análises preliminares dos dados mostraram uma redução de c. 21% na biomassa total  das

raízes a uma profundidade de 0-10 cm no solo em resposta ao aquecimento experimental em

Stillberg (M. Dawes, dados não publicados).

A atividade da NAG (quitinase) foi estimulada pelo aquecimento no horizonte F nas

parcelas  de  Larix,  porém  foi  inibida  nas  parcelas  de  Pinus.  Em  um  experimento  de

aquecimento anterior, NAG foi estimulada pelo aquecimento do solo, a uma profundidade de

10-20 cm (Zhou et al., 2013). No entanto, efeitos negativos do aquecimento sobre NAG foram

44



anteriormente observados em solos de floresta boreal (McDaniel et al., 2013), o qual esteve

associado ao declínio na abundância de bactérias e fungos. A inibição da atividade da NAG

pode  ter  ocorrido  em  resposta  ao  forte  aumento  de  N  inorgânico  disponível  com  o

aquecimento do solo em Stillberg (Dawes et al., 2011), o que inibe a atividade das enzimas de

aquisição  de  N,  como  quitinases  e  peptidases  (Olander  e  Vitousek,  2000;  Weintraub  e

Schimel,  2005).  O modelo  de  inibição  pelo  produto  final  de  reação  enzimática  é  eficaz,

através do qual as formas disponíveis de N suprimem a produção de enzimas de aquisição de

N  e  estimulam  a  alocação  microbiana  para  enzimas  que  degradam  C  (Sinsabaugh  e

Moorhead,  1994).  Além  disso,  a  inibição  da  NAG  nas  parcelas  de  Pinus deve  ter  sido

influenciada  pela  redução  da  biomassa  das  raízes  no  perímetro  da  parcela  aquecida  (M.

Dawes, dados não publicados). Os efeitos não-lineares do aquecimento sobre NAG nos solos

de  Larix e  Pinus salientam  o  papel  dos  ápices  radiculares  com  comunidades  de  fungos

ectomicorrízicos sobre a atividade enzimática extracelular (R. Souza, dados não publicados),

e ainda, que nem sempre o aquecimento ocasiona uma retroalimentação positiva ao ciclo do N

e C (Allison e Treseder, 2008).

A atividade da GLR foi ligeiramente estimulada no horizonte F em solos com Pinus,

previamente expostas ao enriquecimento de CO , contudo GLR foi levemente inibida nas₂

parcelas  com  Larix sob  CO  elevado.  ₂ Como  observado  anteriormente,  o  aumento  da

concentração  de  CO  atmosférico  aumentou  significativamente  a  atividade  enzimática₂

microbiana da decomposição de C e N (Carney et al., 2007; Phillips et al., 2011). Entretanto,

outro estudo demonstrou que CO  elevado com a temperatura ambiente não teve nenhum₂

efeito  estatisticamente significativo sobre as actividades de enzimas microbianas ou a sua

estequiometria no solo (Nie et al., 2014).

A indução da GLR nas parcelas de Pinus pode estar associada ao consistente acúmulo
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de amido nos tecidos das agulhas, resultante da baixa regulação da fotossíntese em Pinus sob

CO  elevado (Dawes et al., 2013). Além disso, a indução da GLR também sustenta o aumento₂

do efluxo de CO  do solo, bem como o aumento consistente do C orgânico dissolvido em₂

soluções de solo sob elevado CO  (+ 14%) em Stillberg, sugerindo maior renovação da MOS₂

em reposta ao enriquecimento de CO  (Dawes et al., 2013).  ₂ A inibição da GLR devido ao

aquecimento em solos de  Pinus foi ausente nas parcelas sob CO  elevado. Esse resultado₂

contradiz  estudos anteriores,  onde CO  elevado x aquecimento  interagiram no sentido  de₂

aumentar a atividade enzimática para a decomposição de C, o que poderia proporcionar uma

retroalimentação positiva ao clima pela perda de C do solo (Pendall et al., 2013; Nie et al.,

2014).

A atividade da XYL no horizonte H de solos não-aquecidos interagiu mais fortemente

ao aumento da TI, em comparação às parcelas aquecidas. Esse resultado está de acordo com

observações  na zona alpina austríaca (Koch et  al.,  2007),  apoiando que  a  sensibilidade à

temperatura da maioria das enzimas é superior em solos mais frios (Wallenstein et al., 2009).

De fato, os microorganismos adaptados ao frio tendem a responder mais eficientemente ao

aumento da temperatura que microorganismos adaptados ao calor (Brzostek e Finzi, 2011). Os

microorganismos podem produzir  enzimas com diferentes estruturas primárias,  isoenzimas

(Wallenstein et al., 2011), o que influencia na sensibilidade à TI da reação enzimática. Há

muitas evidências de que as enzimas produzidas por microorganismos que habitam ambientes

frios têm excepcionalmente baixa temperatura ótima (Huston et al., 2000; Coker et al., 2003;

Feller, 2003). Essas enzimas respondem mais eficientemente ao aumento da temperatura, pois

já  apresentam  alta  afinidade  pelo  substrato  (Fenner  et  al.,  2005)  e  potencial  catalítico

(Bradford et al., 2010) sob baixas temperaturas. Entretanto, a NAG proveniente do horizonte

F nos solos aquecidos apresentou maior dependência à TI que o controle, o que contradiz a
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suposição de que solos não-aquecidos seriam mais susceptíveis ao aumento da temperatura.

Uma das razões poderia ser que os efeitos do aquecimento foram muito pequenos em relação

à variação da temperatura diurna e sazonal (Hagedorn et al., 2010). Outra razão poderia ser a

redução na humidade do ar ou no teor de água nos solos devido ao aquecimento do solo em

Stillberg (Hagedorn et al., 2010).

Considerados em conjunto, nossos resultados demonstram que o aquecimento de cinco

anos do solo em uma área de linha de árvores alpinas modificou o perfil de AEE no solo,

responsável pela degradação da matéria orgânica rica em C, N e P. O efeito residual de CO₂

elevado (três anos após o fim do tratamento de CO ) teve impacto na atividade da GLR, a₂

qual está envolvida na ciclagem de C. Todavia, o efeito residual de CO  na AEE deve ser₂

interpretado com cautela, haja vista que esse efeito foi observado em apenas uma entre as oito

enzimas ensaiadas. Ademais, o aquecimento do solo induziu uma alteração na dependência da

TI  em enzimas responsáveis  pela  decomposição  moléculas  ricas  em C e N,  porém essas

respostas  parecem ser  não-lineares.  As mudanças  na AEE do solo  poderia  eventualmente

afetar a decomposição potencial neste ecótono de linha de árvores alpinas em um mundo mais

quente e rico em CO  atmosférico.₂

4.1 Conclusões

O objetivo  deste  experimento  foi  investigar  os  impactos  das  mudanças  climáticas

sobre a AEE no solo responsáveis pela ciclagem de nutrientes na linha de árvores alpinas, na

Suíça. Em primeiro lugar, a hipótese de que o aquecimento alteraria a AEE potencial no solo

foi parcialmente confirmada, haja vista a indução positiva do aquecimento nas atividades das

enzimas celobiohidrolase, glicosidase e xilosidase no horizonte F independente da espécie

arbórea na parcela. O aquecimento ainda mostrou efeitos interativos com espécies arbóreas
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nas atividades da chitinase no horizonte F e fosfatase na camada L.

A hipótese de que a AEE teria sua dependência à TI reduzida sob aquecimento não foi

confirmada em geral, pois a reação da quitinase teve sua dependência à TI aumentada no

horizonte F devido ao aquecimento,  enquanto os solos não-aquecidos apresentaram maior

atividade da xilosidase no horizonte H e, ainda, foram mais dependentes da TI no controle.

Hipotetizou-se ainda que o CO , tratamento que terminou três anos antes dos ensaios₂

enzimáticos, levaria a mudanças na AEE do solo. Esta hipótese não foi confirmada, embora a

atividade da glucuronidase tenha aumentado ligeiramente no horizonte F, sob a copa de  P.

uncinata que fora exposta a CO  elevado. Contudo, a glucuronidase foi menos ativa no solo₂

com L. decidua devido ao efeito residual de CO . O efeito residual de CO  e suas interações₂ ₂

com os demais tratamentos sobre a AEE não mostram resultados.

Observaram-se  evidências  de  perfis  diferenciados  da  AEE devido ao  aquecimento,

sugerindo fortemente que a mudança climática induz positivamente a decomposição potencial

nesses solos, principalmente na camada L e no horizonte F.

A  elevação  da  temperatura  do  solo  e  eventos  climáticos  extremos  modificam  a

ciclagem de  nutrientes  no  ecótono  de  linha  de  árvores  alpinas,  alterando  o  potencial  de

degradação  da  MOS  em  um  clima  mais  quente.  Mudanças  funcionais  das  comunidades

microbianas  em resposta  ao  aquecimento  do  solo  tem  consequências  importantes  para  a

estrutura  e  função  dos  ecossistemas  de  linha  de  árvores.  Algumas  das  respostas  para  o

aquecimento na AEE foram dependentes da espécie arbórea, indicando que o aquecimento

global  poderia,  eventualmente,  impactar  o  crescimento  das  árvores  e  a  composição  de

espécies arbóreas no seu limite altitudinal de crescimento.
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Conclusões gerais

O objetivo  deste  experimento  foi  investigar  os  impactos  das  mudanças  climáticas

sobre a AEE no solo responsáveis pela ciclagem de nutrientes na linha de árvores alpinas, na

Suíça. Em primeiro lugar, a hipótese de que o aquecimento alteraria a AEE potencial no solo

foi parcialmente confirmada, haja vista a indução positiva do aquecimento nas atividades das

enzimas celobiohidrolase, glicosidase e xilosidase no horizonte F independente da espécie

arbórea na parcela. O aquecimento ainda mostrou efeitos interativos com espécies arbóreas

nas atividades da chitinase no horizonte F e fosfatase na camada L.

A hipótese de que a AEE teria sua dependência à TI reduzida sob aquecimento não foi

confirmada em geral, pois a reação da quitinase teve sua dependência à TI aumentada no

horizonte F devido ao aquecimento,  enquanto os solos não-aquecidos apresentaram maior

atividade da xilosidase no horizonte H e, ainda, foram mais dependentes da TI no controle.

Hipotetizou-se ainda que o CO , tratamento que terminou três anos antes dos ensaios₂

enzimáticos, levaria a mudanças na AEE do solo. Esta hipótese não foi confirmada, embora a

atividade da glucuronidase tenha aumentado ligeiramente no horizonte F, sob a copa de  P.

uncinata que fora exposta a CO  elevado. Contudo, a glucuronidase foi menos ativa no solo₂

com L. decidua devido ao efeito residual de CO . O efeito residual de CO  e suas interações₂ ₂

com os demais tratamentos sobre a AEE não mostram resultados.

Observaram-se  evidências  de  perfis  diferenciados  da  AEE devido ao  aquecimento,

sugerindo fortemente que a mudança climática induz positivamente a decomposição potencial

nesses solos, principalmente na camada L e no horizonte F.

A  elevação  da  temperatura  do  solo  e  eventos  climáticos  extremos  modificam  a

ciclagem de  nutrientes  no  ecótono  de  linha  de  árvores  alpinas,  alterando  o  potencial  de

degradação  da  MOS  em  um  clima  mais  quente.  Mudanças  funcionais  das  comunidades

microbianas  em resposta  ao  aquecimento  do  solo  tem  consequências  importantes  para  a

estrutura  e  função  dos  ecossistemas  de  linha  de  árvores.  Algumas  das  respostas  para  o

aquecimento na AEE foram dependentes da espécie arbórea, indicando que o aquecimento

global  poderia,  eventualmente,  impactar  o  crescimento  das  árvores  e  a  composição  de

espécies arbóreas no seu limite altitudinal de crescimento.
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Perspectivas

Estimar adequadamente os níveis da AEE pode ter mais significado quando usado em

conjunto com ferramentas genômicas emergentes, as quais estão expandindo a capacidade de

compreender os microrganismos decompositores e a importante função que desempenham nos

ecossistemas.  Tais  como a capacidade das comunidades  microbianas  de resistir, adaptar  e

aclimatar ao aquecimento global e CO  elevado.₂

A combinação de métodos moleculares  com medições  simultâneas  do solo,  ápices

radiculares e AEE pode ser vantajoso para tratar de questões ecológicas na floresta da bacia

Amazônica,  onde  essas  informações  são  ainda  muito  limitadas.  Compreender  a  estrutura

funcional das comunidades microbianas do solo é importante para identificar os níveis de

organização em que o aquecimento e CO  elevado são convertidos em função alterada do₂

ecossistema.

Os  métodos  utilizados  nesta  dissertação  serão  aplicados  no  futuro  projeto  de

enriquecimento  de  CO  ao ar  livre  na  Amazônia  (Amazon-FACE,  sigla  em inglês).  Esse₂

projeto  será  importante  para  avaliar  os  efeitos  do  aumento  do  CO  atmosférico  sobre  a₂

ecologia e resiliência das comunidades microbianas do solo na floresta Amazônica.

O  experimento  simulará  a  concentração  de  CO  atmosférico  do  futuro,  o  que₂

contribuirá para o nosso entendimento sobre como o aumento de CO  irá afetar a resiliência₂

da floresta Amazônica, a biodiversidade abrigada nela, e os serviços para o ecossistema que

essa floresta proporciona.

Na  primeira  fase  do  Amazon-FACE,  as  medições  serão  realizadas  antes  que  os

tratamentos iniciem. Medir-se-ão as atividades potenciais de uma série de enzimas hidrolíticas

e oxidativas envolvidas nos ciclos do C, N e P (incluindo celulase, protease e fosfatase), como

indicadores da demanda biológica por nutrientes. Tais medições serão basicamente as mesmas

que deverão ser conduzidas dentro das parcelas investigadas após o início dos tratamentos, a

fim de avaliar adequadamente os efeitos das concentrações elevadas de CO  no ecossistema₂

florestal.

A estratégia  geral  para  cobrir  as  despesas  deste  projeto  é  ter  várias  de  fontes  de

financiamento.  Entre  as  agências  estão  o Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação -

Brasil  (MCTI),  o "Inter-American Development Bank" (IDB), as Fundações de Amparo à

Pesquisa do Amazonas e de São Paulo (FAPEAM e FAPESP, respectivamente) e outras da

Europa e EUA.
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