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RESUMO 

 

O óxido nitroso (N2O) é um gás de efeito estufa produzido no solo por bactérias e fungos a 

partir dos processos de nitrificação e desnitrificação. O setor de mudança do uso do solo e 

floresta está entre as atividades antrópicas que mais emitem N2O para atmosfera, e a aplicação 

de fertilizante nitrogenado é uma das principais fontes responsáveis pela emissão desse gás. Em 

plantios comerciais de eucalipto com ciclo de corte de 6 a 8 anos, aplica-se o fertilizante 

nitrogenado em três etapas apenas no primeiro ano da cultura, posteriormente, a cultura se 

mantém com os nutrientes reciclados pela serapilheira do solo. Além do resíduo da planta, a 

serapilheira do solo é enriquecida com nutrientes oriundos da deposição atmosférica. A 

transprecipitação é um processo de lixiviação foliar que ocorre entre o dossel das árvores e que 

acaba carregando até o solo todos os nutrientes depositados sobre as copas e também todos os 

compostos orgânicos produzidos pelas plantas e microrganismos que vivem sobre as folhas, 

entre estes nutrientes está o N. O presente trabalho teve como objetivo avaliar as emissões de 

N2O da interface solo-atmosfera em um plantio comercial de eucalipto em relação a uma 

floresta de Mata Atlântica, localizados sob região de clima tropical. E ainda, a colaboração do 

aporte de N ao solo via transprecipitação, da aplicação de fertilizante nitrogenado e a influência 

da umidade no solo nas emissões de N2O. Dois experimentos foram realizados em um plantio 

comercial de eucalipto, o primeiro experimento foi realizado em dois talhões de eucalipto de 

diferentes idades, um com 3 meses e outro durante os 15 primeiro meses da idade da planta, 

onde se avaliou o efeito da fertilização nitrogenada nas emissões de N2O, sendo que, no talhão 

de 3 meses, aplicou-se água para forçar uma condição de maior umidade do solo. Já o segundo 

experimento, o objetivo foi avaliar o impacto do uso da terra com plantio de eucalipto nas 

emissões de N2O do solo, tendo como referência um fragmento de Mata Atlântica adjacente e 

examinar a deposição de N via transprecipitação como possível propulsor nas emissões de N2O 

entre os dois usos do solo. Os resultados do primeiro experimento mostraram que as 

quantidades de fertilizante nitrogenado aplicadas no plantio de eucalipto não influenciaram 

significativamente nas emissões de N2O do solo. No talhão com 3 meses de idade, observou-se 

diferença significativa apenas entre o eucalipto controle e o eucalipto que recebeu fertilizante 

+ água, com fluxos médios de 0,65 e 1,82 kg N ha-1ano-1, respectivamente.  Já no talhão com 

até 15 meses, os fluxos médios de N2O foram 0,96 e 0,99 kg N ha-1ano-1 para o eucalipto 

controle e o fertilizado, também não houve diferença significativa entre as emissões. A umidade 

do solo foi um fator controlador das emissões de N2O nos dois talhões avaliados. No segundo 

experimento constatou-se maior fluxo médio de N2O na área de floresta nativa com 0,82 kg N 

ha-1ano-1 contra 0,55 kg N ha-1ano-1 para a área de plantio de eucalipto. A deposição atmosférica 

de N via transpecipitação também foi maior na área de floresta nativa em relação ao plantio de 

eucalipto com fluxos acumulados de 21 e 12 kg N ha-1ano-1 respectivamente. Possivelmente, 

essa maior emissão de N2O na área de floresta nativa esteja relacionada ao maior acúmulo de 

compostos nitrogenados oriundos da deposição seca que ocorre sobre o dossel da floresta nativa 

e também pelo maior aporte de N ao solo via processo de transprecipitação. Esse maior acúmulo 

de N que ocorre no dossel da floresta nativa, possivelmente está correlacionado ao maior índice 

de área foliar, logo, a área de contato do dossel da floresta é maior em relação a área do dossel 

do plantio de eucalipto. Essa característica possibilita a maior ocorrência de processos de 

produção e assimilação de compostos nitrogenados por microrganismos e pela planta no interior 

das copas das árvores e, consequentemente, maior o aporte de N ao solo influenciando na 

produção de N2O.  

 

Palavras-chave: Óxido nitroso. Deposição atmosférica. Plantação de eucalipto. Mudanças 

climáticas.  
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ABSTRACT 

 

Nitrous oxide (N2O) is a greenhouse gas produced in soil by bacteria and fungi from 

nitrification and denitrification processes. The land and forest use change sector is among the 

anthropogenic activities that most emit N2O into the atmosphere, and the application of nitrogen 

fertilizer is one of the main sources responsible for the emission of this gas. In commercial 

eucalyptus plantations with a cutting cycle of 6 to 8 years, the nitrogen fertilizer is applied in 

three stages only in the first year of the crop, afterwards, the crop keeps the nutrients recycled 

by the soil litter. In addition to plant residue, soil litter is enriched with nutrients from 

atmospheric deposition. Throughfall is a process of leaf leaching that occurs between the 

canopy of the trees and ends up carrying all the nutrients deposited on the tops to the ground 

and also all the organic compounds produced by the plants and microorganisms that live on the 

leaves. The objective of this work was to evaluate the N2O emissions from the soil-atmosphere 

interface in a commercial eucalyptus plantation in relation to an Atlantic Forest, located under 

a tropical climate region. Moreover, the contribution of N input to the soil via throughfall, the 

application of nitrogen fertilizer and the influence of soil moisture on N2O emissions. Two 

experiments were carried out in a commercial eucalyptus plantation, the first experiment was 

carried out in two eucalyptus stands of different ages, one at 3 months and the other during the 

first 15 months of plant age, where the effect of nitrogen fertilization on the plants was evaluated 

N2O emissions, and in the 3-month field, water was applied to force a condition of higher soil 

moisture. As for the second experiment, the objective was to evaluate the impact of land use 

with eucalyptus planting on soil N2O emissions, by reference to an adjacent Atlantic Forest 

fragment and to examine N deposition via throughfall as a possible driver in N2O emissions 

between the two land uses. The results of the first experiment showed that the amounts of 

nitrogen fertilizer applied in eucalyptus planting did not significantly influence soil N2O 

emissions. In the 3-month-old stand, there was a significant difference only between control 

eucalyptus and eucalyptus that received fertilizer + water, with average flows of 0.65 and 1.82 

kg N ha-1year-1, respectively. In the field with up to 15 months, the average N2O fluxes were 

0.96 and 0.99 kg N ha-1year-1 for control and fertilized eucalyptus, there was also no significant 

difference between emissions. Soil moisture was a controlling factor of N2O emissions in the 

two fields evaluated. In the second experiment, a higher average N2O flux was found in the 

native forest area with 0.82 kg N ha-1year-1 against 0.55 kg N ha-1year-1 for the eucalyptus 

plantation area. Atmospheric N deposition via throughfall was also higher in the native forest 

area compared to eucalyptus plantation with accumulated flows of 21 and 12 kg N ha-1year-1 

respectively. Possibly, this higher N2O emission in the native forest area is related to the greater 

accumulation of nitrogenous compounds from the dry deposition that occurs over the native 

forest canopy and also to the higher N input to the soil via the throughfall process. This higher 

accumulation of N occurring in the native forest canopy is possibly correlated with the higher 

leaf area index, so the contact area of the forest canopy is larger in relation to the eucalyptus 

canopy area. This feature allows the higher occurrence of production processes and assimilation 

of nitrogenous compounds by microorganisms and the plant inside the tree canopy and, 

consequently, the greater N input to the soil influencing N2O production. 

 

Keywords: Nitrous oxide. Atmospheric deposition. Eucalyptus plantation. Climate changes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Na atmosfera, o elemento químico mais abundante é o nitrogênio (N). Na sua forma 

molecular (N2) ele representa aproximadamente 78% dos gases existentes (GALLOWAY et al., 

2004; SEINFELD; PANDIS, 2006; RODRIGUES et al., 2017). No solo, aproximadamente 

95% do N encontram-se na forma orgânica, que é uma importante fonte de N mineral para as 

plantas e microrganismos. Em virtude das frações de difícil decomposição, apenas 2 % a 5 % 

desse N orgânico acaba sendo mineralizado por ano (Vieira, 2017). 

Dentre os macronutrientes, o N está entre os mais assimilados pela planta, pois o mesmo 

é necessário para o funcionamento do metabolismo dos seres vivos (CHITRAGAR, 2016; 

SILVA et al., 2018). Ele faz parte da constituição de importantes moléculas, como proteínas, 

aminoácidos, ácidos nucleicos (DNA e RNAs), adenosina trifosfato (ATP) entre outros 

(CHAPIN III et al., 2002; SOETAN et al., 2010).  

 Além dessas suas inúmeras funções, o N é responsável pela formação de um importante 

gás de efeito estufa, o óxido nitroso (N2O) (DAVIDSON et al., 2000; PILEGARRD et al., 

2013). O potencial de aquecimento global de cada molécula de N2O, em um cenário de cem 

anos, é de 265 vezes em relação a cada molécula de CO2 e seu tempo de vida na atmosfera é de 

aproximadamente 120 anos (IPCC, 2015). No solo, o N2O é produzido por microrganismos 

através dos processos de nitrificação e desnitrificação. A nitrificação é um processo de oxidação 

onde o NH4
+ oriundo da mineralização da matéria orgânica é convertido em NO2

- pela ação das 

bactérias Nitrosomonas. Nesta reação os gases N2O e NO são gerados como subprodutos. Em 

seguida o NO2
- oriundo a oxidação do NH4

+, é oxidado a NO3
- por bactérias do gênero 

Nitrobacter. Já a desnitrificação ocorre em condições anóxicas por bactérias dos gêneros 

Pseudomonas, Bacillus, Paracoccus entre outras. Essas bactérias realizam a redução do NO3
- a 

NO2
- e, sequencialmente, a produção dos gases NO → N2O → N2. As bactérias desnitrificantes 

utilizam as formas oxidadas de N como aceptor e carbono orgânico como doador de elétrons 

(BRENTRUP et al., 2000; PILEGARRD et al., 2013). A diversidade desses grupos de 

microrganismos no solo, pode ser influenciada pela composição florística do local (CHAPIN 

III et al., 2002). Logo, áreas de monoculturas como é o caso de plantios de eucalipto, em função 

da menor diversidade de material residual aportado para o solo, pode apresentar uma 

diversidade de microrganismos inferior a áreas de florestas nativas (CUER et al., 2018). 

 Quando o assunto é mudanças climáticas, o N2O está entre os gases de efeito estufa 

(GEE) de grande relevância. Segundo o IPCC (2007), a mudança climática refere-se a qualquer 

mudança no clima ao longo do tempo, seja pela variabilidade natural ou por atividades 
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antropogênicas. O aumento nas emissões de GEE em função de atividades humanas está 

relacionado com os seguintes setores: geração de energia, processos industriais, tratamento de 

resíduos, agropecuária e mudança de uso do solo e florestas (IPCC, 2001; BRASIL, 2010). 

 O Brasil foi o primeiro país a assinar a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima, resultado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que ficou conhecido como a “Rio 92”, realizada no estado do Rio de Janeiro 

em 1992 (BRASIL, 2010). Em Paris, no ano de 2015, ocorreu a 21ª Conferência das Partes 

(COP21), também chamada de Acordo de Paris. Segundo o Ministério de Meio Ambiente, nesta 

conferência o Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de GEE em 37% abaixo dos níveis 

de 2005 em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de GEE 

em 43% abaixo dos níveis de 2005 em 2030. Para atingir esse compromisso, uma das atividades 

propostas pelo Brasil foi de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas. 

 O combate ao desmatamento também está entre as atividades necessárias para o Brasil 

conseguir reduzir suas emissões de GEE. O plantio de florestas comerciais é uma tecnologia 

sustentável que contribui para reduzir a pressão sobre as florestas nativas e ainda fornece 

produtos para fins madeireiros e não madeireiros (FAO, 2010). No Brasil, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2017), a área total com floresta plantada ocupa 

cerca de 9,8 milhões de ha e, destes, cerca de 7,4 milhões (75%) correspondem a plantios com 

eucalipto.  

 Entretanto, grande parte dos plantios florestais brasileiros está sob solos de baixa 

fertilidade (BARRETO et al., 2008) e, assim como na agricultura, é necessário a aplicação de 

fertilizantes para garantir que o solo consiga suprir a demanda de nutrientes que a planta 

necessita para seu desenvolvimento e produção (GONÇALVES, 1995; WITSCHORECK, 

2014). Dentre os fertilizantes utilizados pelas empresas florestais estão aqueles que contêm N 

em sua formulação, como é o caso da ureia, do nitrato de amônio e do sulfato de amônio (JESUS 

et al., 2012; RODRIGUES et al., 2017). Apesar do uso generalizado de fertilizantes em 

plantações de eucalipto, em muitos casos, esta prática é feita sem critérios, o que leva a prejuízos 

econômicos pela empresa e pode causar sérios riscos ambientais (WITSCHORECK, 2014; 

CHITRAGAR et a., 2016). Segundo o IPCC (2007), a fertilização nitrogenada no setor de 

mudança do uso do solo e florestas está entre os principais responsáveis pelo aumento das 

emissões de N2O do solo.   

 Além do N oriundo da fertilização, outra importante fonte desse nutriente para a planta 

é por meio da ciclagem da serapilheira do solo. A ciclagem dos nutrientes da serapilheira que 

ocorre inicialmente pela entrada via deposição atmosférica e a saída pela 
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decomposição/mineralização é de suma importância para o desenvolvimento e manutenção das 

florestas nativas e plantios comerciais (BALIEIRO et al., 2004). A deposição de N via os íons 

de NH4
+ e do NO3

- através da precipitação é apenas um dos mecanismos de transferência de 

formas reativas de N da atmosférica para a superfície terrestre. Essa transferência ocorre através 

de formas gasosas como amônia (NH3) e de N oxidado (NOx) (GALLOWAY et al., 2004). 

Estimativas das fontes emissoras de NOx e NH3 para atmosfera, relatam que em torno de 80% 

das emissões são de origem antrópicas, sendo que a origem do NOx está associada 

principalmente à queima de combustíveis fósseis, enquanto que a NH3 está vinculada 

principalmente à atividade agropecuária como o manejo dos dejetos de animais em áreas de 

pecuária intensiva e da volatilização de NH3 devido à fertilização nitrogenada (CARVALHO 

JÚNIOR, 2004; JICKELLS, 2006; ARAÚJO, 2011; SOUZA et al., 2017). 

 Em áreas de floresta, a quantidade e a fórmula química do N que chega ao solo oriundo 

da deposição atmosférica (seca e úmida) (RODRIGUES et al., 2007) acaba sendo alterada 

devido à arquitetura do dossel das plantas (ALMEIDA et al., 2015). Durante o processo de 

transprecipitação, a água da chuva é redistribuída sobre as copas das árvores e sua qualidade 

muda devido à lixiviação foliar, onde ocorre a remoção da deposição seca, de compostos 

orgânicos e ainda a assimilação de nutrientes pela planta e por organismos que habitam a 

superfície das folhas e dos galhos (LEVIA; FROST, 2006; BALIEIRO et al., 2007; 

ZIMMERMANN et al., 2008; SOUZA et al., 2015). 

Associada à deposição atmosférica, a qualidade dos resíduos florestais também acaba 

por influenciar na ciclagem e na disponibilidade do N para o solo. A serapilheira de um plantio 

de eucalipto apresenta uma taxa de decomposição mais lenta em relação à serapilheira de uma 

floresta nativa (GAMA-RODRIGUES et al., 2008; SILVA, 2008). Um dos fatores que 

explicam essa baixa decomposição é a eleva recalcitrância do material residual da planta. O 

resíduo do eucalipto, apresenta uma alta relação C:N, que é superior a 45 dependendo da parte 

da planta, logo, essa característica acaba tornando o processo de decomposição da serapilheira 

mais lento (BARBOSA et al., 2017). Os microrganismos do solo obtêm energia e substâncias 

para sua sobrevivência por meio da decomposição/mineralização da matéria orgânica, 

consequentemente, o N mineralizado fica disponível para as bactérias nitrificantes e 

desnitrificantes do solo (HUANG et al., 2004).   

Atrelado à composição química da serapilheira, a umidade e a temperatura do solo são 

fatores que também influenciam nas atividades das bactérias nitrificantes e desnitrificantes do 

solo (SIGNOR; CERRI, 2013; SILVA et a., 2018). Estudos relatam que o processo de 

nitrificação ocorre em solos com a saturação abaixo de 60%, já solos anaeróbicos com saturação 
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superior a 60% o processo predominante é a desnitrificação (KHALIL et al., 2002; 

BATEMAM; BAGGS, 2005; RUSER et al., 2006). 

Levando em consideração a complexa dinâmica da disponibilidade de nutrientes nos 

solos sob plantios de eucalipto, é de extrema importância conhecer os processos que gerenciam 

os ciclos biogeoquímicos de nutrientes em plantações florestais. Existem ainda muitas lacunas 

referentes aos processos de transprecipitação e produção de N2O do solo em áreas de plantios 

de eucalipto. Esses dois processos são de suma importância para nortear uma melhor 

compreensão da ciclagem de N em plantios comerciais de eucalipto. Um maior conhecimento 

sobre a real ciclagem de macronutrientes essenciais para a planta como é o caso do N, 

possibilitará que a empresa florestal possa desenvolver práticas de manejo cada vez mais 

sustentáveis.  

Estudos como o realizado por Mazzetto et al. (2016), relatam que a aplicação de 

fertilizantes nitrogenados em doses acima das taxas recomendadas, podem aumentar as perdas 

de N para o meio ambiente. Portanto, é necessário a realização de mais estudos avaliando a 

quantidade adequada de fertilizantes nitrogenados a serem aplicados em plantios comerciais de 

eucalipto, reduzindo assim os custos das empresas com insumos e contribuindo ainda para 

manutenção do meio ambiente em geral, incluindo a redução das emissões de um importante 

gás de efeito estufa como é o caso do N2O.  

Para países de clima tropical, como o Brasil, não há informações suficientes para avaliar 

o real impacto do uso do solo com plantações de eucalipto nas emissões de N2O em comparação 

a solos sob Mata Atlântica. As metodologias utilizadas para desenvolver um fator de emissão 

para os setores de mudança do uso do solo e florestas sugeridas pelo IPCC são elaboradas sob 

condições de países desenvolvidos e de clima temperado, consequentemente, podem não ser 

adequadas para serem aplicadas em regiões que possuem as condições edafoclimáticas iguais a 

do país (BRASIL, 2010). A realização deste trabalho pretende contribuir com o fornecimento 

de dados sobre fluxos de N2O do solo em áreas de plantio comercial de eucalipto localizado 

sob região de clima tropical. relatando também a influência do aporte de N ao solo via 

transprecipitação e pela aplicação de fertilizantes nitrogenados.  

O presente trabalho está vinculado ao Projeto Saltus pertencente a Embrapa e em 

parceria com a empresa Cenibra, visa monitorar as emissões de gases de efeito estufa, mensurar 

os estoques de carbono e inferir sobre os indicadores ambientais em florestas plantadas e 

naturais no bioma Mata Atlântica. Este trabalho segue o modelo alternativo proposto pelo 

departamento de Geociências, e o mesmo é composto de 3 artigos correspondendo aos capítulos 

2, 3 e 4 deste documento. 
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1.1 Objetivo geral 

 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar as emissões de N2O da interface solo-

atmosfera em um plantio comercial de eucalipto em relação a uma floresta nativa de Mata 

Atlântica, localizados sob região de clima tropical. E ainda, a colaboração do aporte de N ao 

solo via transprecipitação, da aplicação de fertilizante nitrogenado e a influência da umidade 

no solo nas emissões de N2O. 

 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar as emissões de N2O em área de plantio de eucalipto em função da aplicação de 

fertilizante nitrogenado no primeiro ano do plantio da cultura; 

• Avaliar o efeito da aplicação de água atrelado à fertilização nitrogenada nas emissões 

de N2O em área de plantio de eucalipto. 

• Quantificar a deposição atmosférica via transprecipitação das formas nitrogenadas 

(NH4
+, NO3

-, NOD, N total) sob o solo do plantio de eucalipto e da área de mata nativa; 

• Avaliar os teores de N mineral do solo (NH4
+, NO3

-) sob plantio de eucalipto e mata 

nativa e sua influência nas emissões de N2O; 

• Determinar os espaços porosos preenchidos por água (EPPA) do solo e sua influência 

nas emissões de N2O; 

• Monitorar as emissões de N2O em plantio de eucalipto e em uma área de Mata Atlântica, 

visando avaliar o efeito da mudança do uso do solo nas emissões desse gás. 
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2 CICLAGEM DE NITROGÊNIO EM FLORESTAS TROPICAIS E PLANTAÇÕES 

DE EUCALIPTO NO BRASIL NO ANTROPOCENO1 

 

RESUMO 

O nitrogênio é um macronutriente essencial para o funcionamento do metabolismo dos seres 

vivos. Porém, devido às mudanças que o planeta vem passando no Antropoceno, a ciclagem do 

nitrogênio vem sendo alterada. O desmatamento, aliado às mudanças do uso do solo, são os 

principais responsáveis pela alteração da sua ciclagem. As emissões de gases de efeito estufa 

como do N2O foram aumentadas em virtude desse desmatamento e das inadequadas práticas de 

manejo do solo e isso acabou contribuindo para que essas mudanças na ciclagem do nitrogênio 

ocorressem. Visto a importância do nitrogênio e das alterações que ele vem passando nas 

últimas décadas, este trabalho de revisão tem como objetivo descrever o papel do nitrogênio e 

as alterações na sua ciclagem devido aos processos de mudança do uso da terra ocorridos no 

Antropoceno em áreas de florestas tropicais nativas e plantações de eucalipto no Brasil. 

 

Palavras-chave: Antropoceno, ciclo do nitrogênio, floresta plantada, óxidos de nitrogênio. 

 

ABSTRACT 

Nitrogen is an essential macronutrient for the functioning of the metabolism of living things. 

However, due to the changes that the planet has been going through in the Anthropocene, the 

nitrogen cycling has been altered. Deforestation, coupled with changes in land use, are mainly 

responsible for changing its cycling. Emissions of greenhouse gases such as N2O have been 

increased due to deforestation and inadequate soil management practices and this has 

contributed to these changes in nitrogen cycling. Given the importance of nitrogen and its 

changes over the last decades, this review paper aims to describe the role of nitrogen and its 

cycling due to land use change processes in the Anthropocene in forested areas native tropical 

forests and eucalyptus plantations in Brazil. 

 

Keywords: Anthropocene, nitrogen cycle, planted forest, nitrogen oxides. 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

 

 

 

 

 

1SILVA, J.J.N.; DE MELLO, W.Z.; RODRIGUES, R.A.R.; ALVES, B.J.R.; DE SOUZA, P.A.; DA 

CONCEIÇÃO, M. C.G. Ciclagem de Nitrogênio em florestas tropicais e plantações de eucalipto no 

Brasil no Antropoceno. Revista Virtual de Química, v. 10, n. 6, p. 1792- 1808, 2018.  
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2.1 Introdução  

 

 Em ecossistemas naturais terrestres, o nitrogênio (N) é um elemento essencial para o 

desenvolvimento das plantas. Na forma molecular como N2, é o elemento mais abundante da 

atmosfera, porém somente está disponível para as plantas quando em formas reativas, 

principalmente nitrato (NO3
-) e amônio (NH4

+) (MARTINELLI, 2007), e em menor 

importância em formas orgânicas (JONES et al., 2005).  Ao contrário dos demais nutrientes, o 

N tem grande mobilidade no sistema solo-planta-atmosfera em função dos processos que 

alteram sua valência química e, consequentemente, formas no ambiente. Por isso, desequilíbrios 

provocados por ações antrópicas podem mudar a intensidade desses processos e levar a 

impactos negativos no ambiente, tal como acidificação, eutrofização e perda de biodiversidade 

(VITOUSEK et al., 1997). 

 O Antropoceno é marcado por grandes mudanças ambientais, sociais e econômicas a 

partir de 1950, conhecido como a “Grande Aceleração” (STEFFE et al., 2015; MOREIRA 

JÚNIOR et al., 2017; SILVA; ARBILLA, 2018), fortemente marcado também pela influência 

do homem no equilíbrio biogeoquímico do Sistema Terra (STEFFE et al., 2015; SILVA et al., 

2018a). Essa época de intensa ação antrópica trouxe bons resultados como o crescimento 

econômico no setor agrícola, mas também promoveu danos ambientais ao planeta terra, como 

alterações na ciclagem de importantes nutrientes como o N, esse efeito pode ser visto no 

aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE), como o N2O (CRUTZEN, 2002; LOPES 

et al., 2017; MOREIRA JÚNIOR et al., 2017; SILVA; ARBILLA, 2018).  

 Durante todo o Antropoceno, as áreas de florestas foram dando lugar para o crescimento 

das civilizações. A revolução agrícola foi um importante marco para o aumento do 

desmatamento (SILVA; ARBILLA, 2018). Durante esta revolução as florestas cobriam em 

nível global em torno de 6 bilhões ha, em 1998 essa área tinha diminuído para cerca de 4 bilhões 

ha, a maior parte dessa perda ocorreu nos últimos 50 anos do século XX (VAN; AZOMAHOU, 

2007). Segundos dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

a Agricultura (FAO, 2012), estima-se que somente 31% da superfície terrestre ainda esteja 

coberta por florestas, sendo que a maior parte ocorre em regiões tropicais e as principais causas 

do desmatamento são a abertura de novas áreas para produção agrícola, urbanização e retirada 

de madeira.  

 Por outro lado, a necessidade cada vez maior de um contínuo suprimento de produtos 

de origem florestal, como madeira, lenha e celulose, aliado à crescente preocupação com a 

preservação ambiental, impulsionaram o aumento dos plantios florestais que em parte 
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contribuem para compensar a ocupação das áreas nativas. Entre 2000 e 2010, aproximadamente 

130 milhões ha de florestas foram perdidos no mundo, no entanto, devido às atividades de 

reflorestamento com espécies nativas e/ou exóticas, uma área de 78 milhões ha foi recuperada 

(FAO, 2010). 

 No Brasil, os plantios florestais são majoritariamente dos gêneros Eucalyptus e Pinus 

em menor percentagem, espécies exóticas que vêm sendo utilizadas, principalmente, para fins 

industriais, mas também para recomposição de áreas desmatadas. Embora sejam árvores, essas 

espécies modificam a dinâmica de deposição e decomposição da matéria orgânica do solo 

(MOS) em relação ao observado originalmente (BARBOSA et al., 2017), afetando o ciclo dos 

nutrientes, como o do N, com possíveis impactos ambientais. Essa preocupação é pertinente, 

tendo-se em conta que a expansão de florestas comerciais é uma realidade no Brasil e, sem 

dúvida, contribui para reduzir a pressão sobre florestas nativas, porém ainda não é claro o 

quanto modificam a dinâmica de nutrientes, em especial o N. 

 Desta forma, o objetivo deste artigo de revisão é descrever as alterações no ciclo do N 

com as mudanças de uso da terra ocorridas no Antropoceno em áreas de florestas tropicais 

nativas brasileiras, destacando-se o uso com plantações de eucalipto. 

 

2.2 Antropoceno: Reflexos sob sistemas florestais naturais e antrópicos 

 

2.2.1 Florestas Tropicais Naturais 

 

 O Brasil apresenta uma grande diversidade de ecossistemas florestais, dada a sua 

extensa área física, sua diversidade de climas e de solos. As florestas tropicais e subtropicais 

brasileiras são constituídas pela Floresta Amazônica, Floresta Atlântica e Florestas de Planalto 

(LEITÃO FILHO, 1987). Segundo Ministério do Meio Ambiente (2013), a Floresta Amazônica 

é a maior floresta tropical úmida do mundo e ocupa uma área estimada de 325 milhões de 

hectares.  

 Por apresentarem uma alta diversidade florística, a serapilheira de florestas tropicais é 

altamente diversificada, consequentemente a comunidade de microrganismos também é 

diversa. Regiões com florestas tropicais apresentam clima bem definido, com estações de seca 

e de chuva, elevadas temperaturas e umidade. Essas características promovem uma 

intensificação na atividade microbiana, contribuindo para um aumento nas taxas de 

decomposição e mineralização da MOS (CHAPIN III et al., 2002; SANCHES et al., 2009; 

SILVER et al., 2013). 
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 Florestas tropicais possuem denso dossel, criando uma barreira física de proteção do 

solo. As copas densas das árvores amortecem o impacto das gotas da chuva, favorecendo uma 

maior infiltração da água no solo e reduzindo a ocorrência de erosões no solo (OLIVEIRA 

JÚNIOR, 2005; MENDONÇA et al., 2009). Solos florestais, por não passarem por nenhum tipo 

de manejo, apresentam melhores condições de porosidade, que facilita a infiltração da água, a 

recarga dos lençóis freáticos e ainda influência nos estoques e perdas de N via lixiviação e/ou 

erosão do solo (BEST, 2003).  

 O Antropoceno é marcado por atividades que contribuíram para as mudanças na 

estrutura e funcionamento do planeta Terra (STEFFE et al., 2015). Uma dessas atividades é o 

desmatamento. Todos os benefícios ambientais promovidos pela floresta acabam sendo 

prejudicados em função do desmatamento. Essa prática acarreta diversos problemas ambientais 

e sociais, como a perda de biodiversidade, alteração no ciclo hídrico, o aumento das emissões 

de gases de efeito estufa (GEE) e a diminuição de territórios de populações tradicionais 

(SCHWARTZMAN; ZIMMERMAN, 2005; BONAN, 2008; CAVIGLIA-HARRIS, 2018). 

 Segundo Fearnside (2005), incentivos fiscais dados para grandes fazendeiros entre 1970 

e 1980, período este já no Antropoceno, resultou no aumento do desmatamento na região da 

Amazônia brasileira. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio de imagens 

via satélite, monitora o desmatamento em várias regiões do Brasil, principalmente na Amazônia 

Legal. Dados recentes mostram uma redução no desmatamento na região da Amazônia Legal. 

Em 2004 a taxa de desmatamento foi de 27.772 km2, já em 2017 essa taxa se reduziu para 6.947 

km2, uma variação de -75% na taxa de desmatamento (INPE, 2018). Essa diminuição também 

é resultado do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal (PPCDAm) do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2018). Em 2005, as ações do 

PPCDAm mostraram uma redução da taxa anual do desmatamento de 20.000 km² para o atual 

que varia entre 6.000 – 7.000 km². Percentual este menor que o considerando com média de 

referência da Política Nacional de Mudança do Clima, de 19.625 km² (período de 1996 a 2005) 

(BRASIL, 2018). 

 A região de Mata Atlântica também vem mostrando bons resultados no que diz respeito 

à redução do desmatamento de florestas nativas. A Fundação SOS Mata Atlântica em parceria 

com o INPE, desde 1985 realizam um monitoramento dos 17 estados que fazem parte do bioma 

Mata Atlântica. Dados do último relatório técnico de Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica período 2016-2017 relataram uma queda no desmatamento de 56,8% em relação ao 

período anterior (2015-2016), o que significa que no ano de 2017 foram desmatados 125,62 

km² do bioma e, entre 2015 e 2016, o desmatamento foi de 290,75 km² (INPE, 2018). 
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2.2.2 Plantações de Eucalipto 

 

 Para expansão das atividades agropecuárias na época da chamada “Grande Aceleração”, 

muitas áreas de floresta nativa foram desmatadas, porém, com as mudanças no Código florestal 

brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) e com uma maior fiscalização e 

monitoramento nas florestas pelos órgãos responsáveis, o desmatamento ilegal vem sendo 

reduzido. 

 No entanto, para que muitos produtores rurais ou empresas pudessem regularizar sua 

situação perante as novas leis ambientais e/ou cumprir seu passivo ambiental, áreas nativas que 

foram derrubadas estão sendo recuperadas e reflorestadas com espécies regionais ou exóticas 

de rápido crescimento como é o caso do eucalipto. 

 A floresta plantada atualmente é vista com novos olhos. Além de contribuir com a renda 

direta e indireta aos pequenos produtores e empresas florestais, o plantio de floresta contribui 

para redução na pressão sobre as florestas nativas (EMBRAPA FLORESTAS, 2015). 

 O país com maior participação em área global de floresta plantada é a China, com 

27,27% do seu território ocupado, já o Brasil ocupa o 9º lugar com cerca de 2,67%. Estima-se 

que 76% destas plantações são destinadas para a produção de madeira (FAO, 2016). No Brasil, 

segundo o relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), a área de 

floresta plantada é de 99.000 km², destes, 74,9% são ocupados por plantação de eucalipto. O 

Brasil liderou o ranking global de produtividade florestal em 2015, com produtividade média 

dos plantios de eucalipto de 36 m3 ha-1ano-1(IBÁ, 2016). 

 O gênero Eucalyptus spp pertence à família Myrtaceae com cerca de 600 espécies 

(NOGUEIRA, 2007). De origem Australiana, as mudas de eucalipto foram trazidas em 1903 

pelo pioneiro Edmundo Navarro de Andrade (SNIF, 2018). Apesar de ser uma espécie exótica, 

o eucalipto apresentou uma boa adaptação ao clima tropical brasileiro, aliado à avançada 

tecnologia da silvicultura, contribuiu para a elevação da produtividade nacional de madeira, 

sendo maior que as de muitos países de clima temperado (VALVERDE et al., 2004). 

 No Brasil, florestas plantadas de eucalipto têm sido largamente utilizadas na prática de 

recuperação de áreas degradadas (GAMA-RODRIGUES, et al., 2005). Essas florestas 

promovem benefícios ao ecossistema, tais como regulação do ciclo hídrico, sequestro de 

carbono e conservação da biodiversidade local (BARAL et al., 2016). Nas indústrias, o 

eucalipto é utilizado para a produção de madeira para serraria, mourões, postes, energia, 

celulose, laminados e extração de óleos e resinas (GONÇALVES, 1995; GAMA-

RODRIGUES, et al., 2008). 
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 Desta forma, o plantio de florestas contribui para diminuição na retirada de madeira de 

áreas naturais e aumenta o fornecimento de madeira, fibra, combustível e produtos florestais 

não madeireiros de áreas de florestas plantadas (EMBRAPA FLORESTAS, 2015). 

 

2.3 Nitrogênio: Funções e importância 

 

 O N foi descoberto em 1772 pelo médico e químico Daniel Rutherford. É um 

macronutriente essencial para o funcionamento do metabolismo dos seres vivos, pois é 

necessário para a formação de diversas moléculas como, adenosina trifosfato (ATP), ácidos 

nucleicos (DNA e RNAs), aminoácidos, proteínas entre outros (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; 

KRAPIVIN; VAROTOSOS, 2008; MARQUES; FILGEIRAS, 2010; SOETAN, et al., 2010; 

CHITRAGAR et al., 2016). 

 O N na litosfera encontra-se distribuído nas rochas, nos sedimentos e no fundo dos 

oceanos, representando 98% do N existente (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Já na atmosfera 

terrestre, 78% dos gases correspondem ao N em sua forma molecular diatômica (N2) 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). O óxido nitroso (N2O) é a segunda forma de N mais abundante 

na atmosfera possuindo um tempo de meia-vida de 130 a 150 anos (CÓNSUL, et al., 2004). 

 Os processos de ciclagem de nutrientes, acúmulo e decomposição da MOS são 

responsáveis pelo equilíbrio existente dos ecossistemas naturais (CARDOSO, et al., 2011). A 

ciclagem do N no ecossistema terrestre é fortemente influenciada pelas características físicas e 

químicas da área, tais como qualidade do solo, quantidade e tipo de serapilheira, vegetação, 

microrganismos, água, temperatura e O2 (CALDEIRA, 2007; JOHNSON; TURNER, 2014; 

RODRIGUES et al., 2017). 

 Embora o N seja um elemento abundante na atmosfera, o seu uso pelas plantas é muito 

limitado, pois só conseguem absorver o N nas formas dos íons amônio (NH4
+) e nitrato (NO3

-) 

(SEINFELD; PANDIS, 2006; NETO; SILVA, 2016). A transformação do N2 molecular nesses 

íons inorgânicos ocorre pela reação química chamada de fixação de N, que pode acontecer por 

fontes naturais ou industrial (NETO; SILVA, 2016). A ciclagem do N envolve três etapas, a 

primeira de entrada do N no ecossistema terrestre, sua transformação e, por último, sua saída. 

O N2 pode ser fixado na atmosfera antes de ser transportado para o ecossistema terrestre 

por meio da ação de relâmpagos. Essa fixação ocorre pela dissociação térmica do O2 por 

descargas elétricas (SEINFELD; PANDIS, 2006). Já a entrada de N no ecossistema terrestre 

pode ser via deposição atmosférica, fixação biológica de N (FBN) e aplicação de fertilizantes 

nitrogenados, e ainda sua transformação ocorre via decomposição da MOS, da mineralização, 
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dos processos de nitrificação e desnitrificação e, as saídas do N retornando para atmosfera 

podem ser via emissão de óxidos de N (N2O, NO) e emissão de N2 (Figura 1)( CHAPIN III et 

al., 2002; LUVISOTTO, 2013; ZHU et al., 2015; RODRIGUES, et al., 2017). 

 

. 

Figura 1- Ciclagem do N no sistema terrestre. 

 
Fonte: SILVA et al., 2018. 

 

 

 

A entrada do N via deposição atmosférica é constituída pelas formas úmidas e secas 

que, juntas, são chamadas de deposição total (bulk deposition) (SOUZA et al., 2017). A forma 

úmida compreende a retirada dos gases e das partículas atmosféricas, tais como NH4
+, NO3

-, 

nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) via precipitação, neblina e neve (RODRIGUES et al., 

2007). A deposição seca é constituída pela deposição de gases (NH3; HNO3) e de partículas 

atmosféricas chamadas de aerossóis, tais como sulfato de amônio ((NH4)2 SO4) e nitrato de 

amônio (NH4NO3). Os aerossóis possuem composições, concentrações e formas diferentes, 

podendo ser desde poeira do deserto até poluição urbana e, a velocidade de deposição vai 

depender do tamanho das partículas (CARVALHO JÚNIOR, 2004). 

A fixação biológica do N (FBN) ocorre pela associação simbiótica entre plantas 

leguminosas e grupos específicos de bactérias diazotróficas, por associações não simbióticas, 

normalmente por bactérias presentes na rizosfera ou mesmo endofíticas, e a FBN em 

microrganismos de vida-livre. O grupo dos rizóbios (Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Sinorhizobium, Mesorhizobium entre outros) é o mais conhecido entre as bactérias fixadoras de 

N, contribuindo largamente para a nutrição nitrogenada de leguminosas como o feijoeiro, a 

soja, a ervilha, entre outras. O gênero Azospirillum é exemplo de bactéria comum na rizosfera 
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das plantas capaz de fixar N2, além de produzir hormônios que estimulam o crescimento de 

raízes. Além das bactérias, o gênero Frankia é um actinomiceto capaz de nodular as casuarinas, 

mostrando a ampla diversidade de diazotróficos na natureza (CHAPIN III et al., 2002; 

HUNGRIA, et al., 2013; RODRIGUES et al., 2017). 

 A FBN compreende uma reação de redução catalisada pela enzima nitrogenase, que 

realiza a quebra da tripla ligação do N2 produzindo o NH3, molécula que é rapidamente 

incorporada como aminoácido pela planta no caso dos sistemas simbióticos (DENK et al., 

2017). As plantas que não realizam simbiose com bactérias diazotróficas, assimilam N através 

dos íons de NH4
+ excretados no meio pelas bactérias (RODRIGUES et al., 2017).Uma vez 

incorporado na forma orgânica, o N volta a ficar disponível para as plantas via o processo de 

amonificação (mineralização), que é a conversão do N orgânico em NH4
+ (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006). Nesse processo, os organismos decompositores do solo que possuem 

enzimas extracelulares como a celulase, protease e a urease causam a degradação da MOS 

tornando o N orgânico dissolvido e em seguida convertendo à íons de NH4
+, que pode ser 

assimilado pelas plantas ou ainda imobilizado (absorção) pelos microrganismos (SCHIMEL; 

BENNETT, 2004; SCHILESINGER; BERNHARDT, 2013). 

 A fonte antrópica de N para o solo é por meio da fertilização nitrogenada (SPIRO; 

STIGLIANI, 2009; BAIRD; CANN, 2011). Os dados do IBGE (2015), relatam que o 

fertilizante nitrogenado mais utilizado pelos agricultores é a ureia, seguido do sulfato de amônio 

e do nitrato de amônio, com produção em 2014 de 830, 302 e 278 mil toneladas 

respectivamente. Visando uma maior produtividade, muitos produtores aplicam uma 

quantidade maior que o necessário de fertilizantes nitrogenados e isto pode contribui para o 

aumento das perdas de N no meio ambiente nas formas de NH3, NH4
+, óxidos de nitrogênio 

(NOx), N2O e NO3
- (GALLOWAY et al., 2003). No setor de mudança do uso da terra, as 

práticas de manejo e os sistemas de irrigações inadequados para a área, são responsáveis por 

alterações nas propriedades físicas do solo e, essas alterações podem promover a perdas de 

nutrientes, como a perda de NO3
-
 via lixiviação (JOHNSON; TURNER, 2014; ANDRADE et 

al., 2009). 

 Toda essa mudança de uso que o solo é submetido acaba por alterar e prejudicar a 

ciclagem de muitos nutrientes, principalmente do N. Sendo sua ciclagem intensamente 

influenciada pelas características físicas e químicas do ecossistema local. Visto isso, o tópico a 

seguir abordará a influência da mudança do uso da terra no Antropoceno, e como essas 

mudanças podem alterar a ciclagem do N em áreas de florestas nativas tropicais e em áreas com 

florestas plantadas de eucalipto. 
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2.4 Mudanças do uso da Terra no Antropoceno: Influências sob a ciclagem do N 

 

2.4.1 Entradas de N 

 

 Como já relatado, as formas de entrada de N ao ecossistema terrestre podem ser por meio 

da deposição atmosférica (úmida ou seca), fixação biológica ou ainda por aplicação de 

fertilizantes nitrogenados. Essas formas de entrada de N no sistema terrestre têm sido 

submetidas a diversas alterações, segundo Galloway e colaboradores (2008), a produção de 

alimentos e energia tem sido o impulsionador para a alteração do ciclo N e isso é o reflexo do 

disparado crescimento populacional do Antropoceno.  

 Dados do último relatório das Organizações da Nações Unidas (ONU, 2017), relata que a 

população mundial triplicou de 1950 até meados de 2017, período da chamada a “Grande 

Aceleração” (STEFFE et al., 2015). A população que era de 2,5 bilhões de habitantes em 1950 

saltou para 7,5 bilhões em 2017. Segundo estimativas da ONU (2017), a população mundial 

aumentará pouco mais de um bilhão de pessoas nos próximos 13 anos, chegando a 8,6 bilhões 

em 2030, e aumentará ainda mais em 2050 com 9,8 bilhões e 11,2 bilhões até 2100. 

 Tendo em vista este cenário, fica a pergunta “Como o setor industrial e agropecuário 

conseguirão acompanhar esse crescimento populacional, fornecendo produtos 

(alimentícios/não alimentícios) de qualidade sem que haja aumento no desmatamento e emissão 

de GEE e ainda consiga trabalhar de forma sustentável para atender toda essa demanda?”.  

 O uso de sistemas consorciados de produção entre espécies fixadoras de N 

(leguminosas) e não fixadoras possibilitam o aumento nos estoques de N e C no solo e também 

da redução das emissões de GEE (COOPER; SCHERER, 2012). Santos e colaboradores (2017), 

observaram que os tratamentos consorciados (eucalipto+acácia) apresentaram maiores teores 

de N na serapilheira em relação aos monocultivos de eucalipto, com teores de 225 kg N ha-1, 

contra uma média de 115 kg N ha-1 respectivamente. Esses resultados mostram que sistemas 

consorciados podem contribuir para o aumento dos estoques de nutrientes no solo, 

principalmente do N e este pode colaborar para reduzir as quantidades de adubos aplicado na 

área. Segundo Cooper e Scherer (2012), bactérias fixadoras de N do grupo Cyanobactéria que 

são encontradas nas superfícies das folhas em área de floresta tropical podem fixar cerca de 90 

kg N ha-1 ano-1. 

 Assim como o N aplicado via fertilizante, o N que entra no sistema terrestre via deposição 

atmosférica também vem apresentando alterações no período do Antropoceno. O aumento da 



29 
 

urbanização e industrialização, acarreta num incremento nas emissões e deposições de N para 

as regiões tropicais do planeta (GALLOWAY et al, 2008; ALLEN et al, 2010; SOUZA et al., 

2015). 

 Allen e colaboradores (2010), estimaram o fluxo de deposição seca de partículas 

nitrogenadas atmosféricas de áreas próximas a cultivos de cana-de-açúcar no sudeste do Brasil. 

Para área de floresta tropical os fluxos de deposição seca foram de 0,54 e 8,04 kg N ha-1 ano-1 

para o NH4
+ e NO3

- respectivamente, já para as regiões mais afastadas dos canaviais e com 

floresta de eucalipto e pinus, o fluxo de NH4
+ foi 0,28 kg N ha-1 ano-1, e de 2,89 kg N ha-1 ano-

1 para NO3
-. Os autores reforçam que a queima de biomassa oriunda da cana-de-açúcar é uma 

das causas responsáveis pela deposição de aerossóis atmosféricos nas áreas rurais do sudeste 

brasileiro. 

 Souza e colaboradores (2015), observaram uma deposição total anual de N maior nas áreas 

costeiras, área mais próxima ao perímetro urbano, com 17,2 e 15,4 kg N ha−1 ano-1, contra 15,1 

e 12,1 kg N ha−1 ano-1 em áreas de floresta, que se encontram mais distante do perímetro urbano. 

 

2.4.2 Acúmulo de serapilheira e estoques de N  

 

 A serapilheira é a principal fonte de nutrientes para o solo, e a ciclagem e disponibilidade 

desses nutrientes estão fortemente ligadas as condições do ecossistema local, (VITAL et al., 

2004; SELLE, 2007) além de serem fortemente afetadas pela ação antrópica. Essa ação pode 

causar alterações nos ciclos biogeoquímicos, como do N e, acabam por prejudicar a 

disponibilidades desses nutrientes para o solo e para a planta (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; 

GALLOWAY et al., 2008). 

 Visto a importância da serapilheira para a disponibilidade de nutrientes para o solo e 

para a planta, trabalhos relacionados com a avalição das quantidades de serapilheiras e teores 

de nutrientes, principalmente do N estão cada vez mais sendo realizados. Vital e colaboradores 

(2004), observaram a ciclagem de nutrientes em uma vegetação da Mata Atlântica, cuja 

produção de serapilheira foi de 10.647 kg ha-1ano-1 já, o retorno dos macronutrientes dessa 

serapilheira foi de 521 kg ha-1 e destes 218 kg ha-1 correspondia ao N. 

 Resultados semelhantes foram encontrados por Pinto e colaboradores (2009), ao 

trabalharem em áreas com estágio de crescimento diferentes. Na floresta em estágio inicial, a 

produção anual de serapilheira foi de 6.310 kg ha-1 e o conteúdo de N foi de 137 kg ha-1ano-1. 

Já na vegetação madura, a produção de serapilheira e o conteúdo de N foram maiores, com 

8.800 kg ha-1ano-1e 180 kg ha-1 ano-1, respectivamente. Valores próximos também foram 
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observados em uma Floresta Ombrófila Mista Montana (CALDEIRA, 2007). Os autores 

relataram um acúmulo médio de serapilheira de 8000 kg ha-1ano-1 desses, o conteúdo médio de 

N foi de 96 kg N ha-1 ano-1. 

 Já em uma área de Floresta Ombrófila Densa, foi observado um acúmulo de serapilheira 

em povoamento de eucalipto de 13.500 kg ha-1ano-1 e na mata nativa de 10.100 kg ha-1 ano-1 

(GAMA-RODRIGUES; BARROS, 2002). Os autores explicam que esse maior acúmulo de 

serapilheira no eucalipto possivelmente está relacionado a baixa qualidade nutricional da 

serapilheira o que promove menores taxas de decomposição. A serapilheira de eucalipto 

apresenta maiores relações de C/N, lignina/N e (lignina + celulose) /N ocasionando uma lenta 

decomposição do resíduo vegetal (GAMA-RODRIGUES; BARROS, 2002). Além disso, a 

idade da vegetação, a taxa de crescimento, as condições climáticas e as propriedades do solo 

também influenciam nos processos de decomposição da serapilheira (O’CONNELL; 

SANKARAN, 1997; PULROLNIK et al., 2009), isso explica os menores teores de N 

encontrados na serapilheira do eucalipto que foram de 165 kg N ha-1 ano-1 contra 229 kg N ha-

1 ano-1 na serapilheira mata. Em contrapartida, o tempo de permanência do N na serapilheira de 

mata nativa é menor em virtude da maior taxa de mineralização que ocorre nessas áreas.  

 Maiores resultados foram encontrados por Gama-Rodrigues e colaboradores (2008), 

onde o acúmulo de serapilheira foi de 37.600 kg ha-1 ano-1 e 22.500 kg ha-1 ano-1 para uma área 

de plantio de eucalipto e de floresta de Mata Atlântica respectivamente. Já os teores de N total 

na serapilheira foram maiores na mata, com valores de 377 e 304 kg N ha-1 ano-1 para o 

povoamento de eucalipto. Esse maior acúmulo de serapilheira no povoamento de eucalipto 

possivelmente está relacionado com a relação C/N de 62 contra 30 da mata nativa. Segundo 

O’Connelle e Sankaran (1997), em determinados locais da América do Sul, a serapilheira 

acumulada em florestas tropicais podem variar de 3.000 a 16.500 kg ha-1. 

 Rangel e Silva (2007), ao trabalharem sob diferentes sistemas de uso e manejo do solo 

encontraram valores estatisticamente iguais nos estoques de N no solo para as áreas de floresta 

nativa e plantio de eucalipto. Na profundidade de 0-10 cm os estoques foram de 2790 kg N ha-

1 para mata nativa e 2510 kg N ha-1 para o plantio de eucalipto. Já na profundidade de 0-40 cm 

os estoques de N foram maiores com 7980 e 8890 kg N ha-1 para a mata nativa e o plantio de 

eucalipto respectivamente. 

 O tipo de solo também pode contribuir para maiores estoques de N no solo. Plantações 

de eucalipto em áreas de solos argilosos conseguem absorver maiores quantidade de N devido 

ao maior estoque de N e MOS (GAMA-RODRIGUES et al., 2005; SILVA et al., 2013). Esse 

comportamento foi observado por Eaton (2001), ao trabalhar em área de floresta subtropical 
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com solos com altos teores de argila. O autor observou que no período de chuva, os solos 

apresentaram um incremento no C orgânico e na taxa de nitrificação. O mesmo sugere que essa 

matéria orgânica em decomposição estava adsorvida à argila do solo tornando-se disponíveis a 

comunidade microbiana por um longo período de tempo. 

 

2.4.3 Saídas de N 

 

 O ciclo do N é fechado com o retorno do N para atmosfera. Porém, assim como as 

demais etapas do ciclo do N, em virtude do aumento das atividades antrópicas e crescimento 

populacional no Antropoceno (SILVA; ARBILLA, 2018), esse retorno do N para atmosfera 

não está ocorrendo de forma equilibrada, pelo contrário, está havendo um aumento nas perdas 

de N principalmente na forma do gás N2O. 

 Desde o século XIX, a produção de energia e alimentos vêm aumentando não apenas as 

emissões de C, mas também de N para atmosfera, onde, a queima de combustíveis fósseis é o 

principal emissor de óxidos de N (NOx= NO + NO2) (GALLOWAY et al., 2003; RODRIGUES 

et al., 2007; ZHU et al., 2015). Além dos combustíveis fósseis, o uso de fertilizantes sintéticos, 

a queima de biomassa e de dejetos de animais também são responsáveis por aumentar as perdas 

de N via volatilização da NH3 (GALLOWAY et al., 2003; HE et al., 2014; VIERO et al., 2014; 

ZHU et al., 2015). 

 A substituição da mata nativa por outras culturas altera as condições físicas e químicas 

do solo (COUTINHO et al., 2010), esse fato resulta na mudança da estrutura do solo podendo 

alterar a atividade microbiana do solo e aumentar as emissões de GEE. Solos que sofrem intenso 

revolvimento podem ter sua estrutura modificada, tornando-os mais compactados criando assim 

condições com baixas concentrações de O2, ambiente propício para a ocorrência do processo 

de desnitrificação, responsável pela produção e emissão de N2O para atmosfera (WRAGE et 

al., 2001; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

 Os processos de nitrificação e desnitrificação são os responsáveis pela produção de N2O, 

e estes podem ser acelerados em função da temperatura e da saturação do solo por água. 

Segundo Neill e colaboradores (2005), em solos florestais, as emissões de N2O são baixas 

quando o solo possui < 30 % do espaço poroso preenchido por água, em contrapartida, quando 

a saturação do solo é > 30 % essa emissão de N2O para atmosfera é aumentada. O pH do solo 

também pode alterar a produção de N2O, quando o pH está acima de 5,5 predomina o processo 

de nitrificação, já quando o solo apresenta um pH entre 4 e 5,5 o processo que ocorre é o de 

desnitrificação (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 
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 As emissões de N2O podem variar de uma cultura para outra. Coutinho e colaboradores 

(2010), avaliaram a emissão de N2O em área de pastagem que foi substituída por mata 

secundária e plantação de eucalipto. Os maiores fluxos foram observados na área de mata, onde 

também foram encontradas as maiores concentrações de NO3
-. Os fluxos de N2O na mata e no 

eucalipto foram de 0,560 kg N ha-1 ano-1 e 0,422 kg N ha-1 ano-1, respectivamente. Os autores 

explicam que essa maior emissão na mata está associada a qualidade da serapilheira, que por 

apresentar menor relação C/N, a mineralização da MOS é mais rápida resultando em maiores 

teores de NO3
- e consequentemente um incremento na emissão de N2O do solo.  

 Já em um trabalho de revisão sobre as emissões de N2O em solos da floresta Amazônica, 

foi observado uma variação nas emissões entre 1,4 e 2,4 kg N ha‑1ano-1 (DAVIDSON et al., 

2001). Em termos mundiais, os autores relatam que as emissões de N2O em florestas tropicais 

podem variar de 0,3 a 6,7 kg N ha-1ano-1. Valores semelhantes de N perdido via N2O foram 

encontrados em diferentes sistemas de plantios em uma região de transição entre os biomas 

Cerrado e Amazônia (NOGUEIRA et al., 2016). Os maiores picos de emissão de N2O foram 

relatados na estação chuvosa, onde as emissões foram de forma crescente nos tratamentos de 

eucalipto, seguido da pastagem, integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) e lavoura, com 

uma emissão média acumulada de 0,165; 0,298; 0,367 e 1,401 kg N ha-1ano-1 respectivamente 

(NOGUEIRA et al., 2016). Fialho (2016), também avaliou a emissão de N2O solo sob áreas de 

plantios de eucalipto. O trabalho foi realizado em três regiões distintas e sob diferentes fontes 

de fertilizantes nitrogenados. A emissão média de N2O nas três regiões foi de 1,22 kg N ha-

1ano-1. 

 Outra forma de perda da N para atmosfera é via volatilização da amônia, e este fato está 

vinculado a aplicação de fertilizantes, principalmente ureia. Quando a ureia é a aplicada no solo 

e sem incorporação, a mesma sofre processo de hidrólise, e o N pode ser perdido por meio da 

volatilização da NH3 (ROCHETTE et al., 2009).  Porém, em plantações de eucalipto, os 

fertilizantes mais recomendados são aqueles que possuem em sua composição os elementos 

NPK e, o adubo com a fonte de N via sulfato de amônio é o mais recomendado (GONÇALVES, 

1995). 

 O uso inadequado dos fertilizantes também contribui para a perda de N do solo via 

lixiviação. Entre os íons que são lixiviados mais facilmente está o NO3
- (ANDRADE et al., 

2009). Sua fácil lixiviação ocorre porque este íon não é adsorvido pelos componentes das 

frações do solo, facilitando seu deslocamento na solução do solo, podendo ser absorvidos pelas 

raízes das plantas e translocadas às folhas ou ainda, podem ser perdidas por lixiviação para os 

lençóis freáticos mais profundos (PHILLIPS; BURTON, 2005; CORREA et al., 2006). 
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Segundo Gonçalves (1995), a maioria das áreas de reflorestamento com eucalipto estão sob 

solos com altos níveis de intemperização e lixiviação, consequentemente, solos pobres em 

nutrientes. A lixiviação em áreas de eucalipto pode estar atrelada ao fato de as copas das árvores 

terem pouca área foliar em comparação a mata nativa, permitindo assim que mais água da chuva 

atinja o solo, acarretando maior erosão e perda de nutrientes pela lixiviação (VITAL, 2007). 

 Com objetivo de avaliar essa perda de N via lixiviação do NO3
- Silva e colaboradores 

(2013), monitoraram um povoamento de eucalipto que recebeu 80 kg N ha-1 de NPK (adubo 

que contém nitrogênio, fósforo e potássio). Os autores observaram que no primeiro ano após o 

plantio houve uma perda de N-NO3
- via lixiviação de 32 kg ha-1 ano-1. Já no segundo ano após 

o plantio a quantidade de N-NO3
- perdido foi de 8,6 kg ha-1 ano-1. Esse resultado colabora com 

a conclusão de Denk e colaboradores (2017), como o NO3
- não é adsorvido pelos argilominerais 

do solo ele pode ser facilmente perdido pelos processos de lixiviação do solo. 

 Os resultados de todos esses trabalhos apontam para a corroboração da hipótese de que 

as mudanças que o planeta vem passando no Antropoceno em relação à sua estrutura e 

funcionamento estão refletindo para alterações dos ciclos biogeoquímicos, principalmente no 

ciclo no N. 

 

2.5 Desafios e medidas para minimizar os impactos sob o ciclo do N no Antropoceno 

 

 O investimento em pesquisa, monitoramento e fiscalização no setor de mudança do uso 

da terra e florestas é imprescindível para que o país possa crescer de forma sustentável, e uma 

das estratégias que o Brasil criou para minimizar os impactos sobre o ciclo do N por meio da 

redução das emissões de GEE visando também a sustentabilidade dos setores foi a criação do 

“Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climática para a Consolidação de 

uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura”, também denominado de “Plano 

ABC” (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono). Esse plano foi criado para que o Brasil 

consiga cumprir com o compromisso voluntário que ele assumiu na 15ª Conferência das Partes 

(COP 15) que ocorreu em 2009 em Copenhague na Dinamarca (BRASIL, 2012).  

 O compromisso que o Brasil assumiu foi o de reduzir de 36,1 % a 38,9 % das emissões 

de GEE entre eles o N2O até 2020, essa porcentagem equivale uma redução em torno de um 

bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Para que o país consiga atingir essa meta o Plano ABC 

é composto por sete programas, seis deles referentes às tecnologias de mitigação que são: 

Recuperação de Pastagens Degradadas; Integração Lavoura-Pecuária-Floresta; Sistema Plantio 
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Direto; Fixação Biológica de Nitrogênio; Tratamento de Dejetos Animais e Florestas Plantadas 

e ainda um programa com as ações de adaptação às mudanças climáticas (BRASIL, 2012).  

 O Brasil está entre os países que mais se preocupara em participar e colaborar com as 

discussões internacionais referente a mudanças climáticas, como ocorreu na 21ª Conferência 

das Partes (COP21) também conhecida como Acordo de Paris que ocorreu em 2015 na França, 

na cidade de Paris. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, após a ratificação do Acordo pelo 

Congresso Nacional em setembro de 2016, as metas brasileiras de redução das emissões de 

GEE deixaram de ser pretendidas e tornaram-se compromissos oficiais. Sendo assim, a NDC 

(Contribuições Nacionalmente Determinadas) assumidas pelo Brasil foi de reduzir as emissões 

de GEE em 37 % abaixo dos níveis de 2005, em 2025, e ainda reduzir as emissões de GEE em 

43 % abaixo dos níveis de 2005, em 2030. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a 

participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18 % 

até 2030, restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma 

participação estimada de 45 % de energias renováveis na composição da matriz energética em 

2030. 

 Nessa mesma conferência, o Brasil anunciou sua Estratégia Nacional para REDD+, a 

ENREDD+. O REDD+ é um instrumento econômico desenvolvido no âmbito da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), da qual o Brasil é membro. 

O objetivo desse instrumento é fornecer incentivos financeiros a países em desenvolvimento 

por seus resultados no combate ao desmatamento e à degradação florestal e na promoção do 

aumento de cobertura florestal (BRASIL, 2016). O ENREDD+ tem como objetivo geral 

contribuir para a mitigação da mudança do clima por meio da eliminação do desmatamento 

ilegal, da conservação e da recuperação dos ecossistemas florestais e do desenvolvimento de 

uma economia florestal sustentável de baixo carbono, gerando benefícios econômicos, sociais 

e ambientais. 

 Esses compromissos assumidos pelo governo brasileiro perante a sociedade 

internacional na UNFCCC aliadas as fiscalizações e monitoramento realizado pelo Ministério 

do Meio Ambiente em parceria com o INPE e o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação 

das áreas de florestas nativas brasileira, são medidas que juntas, podem minimizar os danos que 

a crescente urbanização e industrialização do Antropoceno estão causando para o sistema 

terrestre, prejudicando e alterando os ciclos biogeoquímicos, principalmente do nitrogênio. 
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2.6 Considerações Finais 

 

 O nitrogênio é o elemento que possui um dos ciclos mais complexos no meio ambiente 

e a mudança do uso do solo é uns dos fatores que mais contribui para a alteração da sua ciclagem 

no ecossistema terrestre. A retirada da mata nativa para implantação de outra cultura como do 

eucalipto acaba por alterar as condições físicas, químicas e, principalmente, biológicas do solo, 

sendo esse último de extrema importância para os processos de decomposição e mineralização 

da MOS, consequentemente para a ciclagem dos nutrientes. 

 As áreas de mata apresentam maiores emissões de N2O em relação a plantios de 

eucaliptos, porém, esse fato está atrelado a maior qualidade, diversidade e quantidade de 

vegetação quando comparado ao um monocultivo, como do eucalipto, porém isso não quer 

dizer que se deve retirar a floresta e plantar eucalipto, pelo contrário, a floresta, apesar da forte 

pressão do desmatamento que passa no Antropoceno, exerce importante papel no sequestro de 

CO2, reduzindo assim grandes concentrações de GEE da atmosfera, contribuindo para amenizar 

futuros problemas com o desequilíbrio biogeoquímico do Sistema Terrestre. 

 Conferências como as realizadas pela UNFCCC são de grande valia para que os países 

que fazem parte desse tratado possam rever seu sistema de produção (energético, agrícola, 

industrial, etc) e como eles podem contribuir para reduzir as emissões de GEE no Antropoceno. 

O setor de mudança de uso do solo e floresta são grandes responsáveis por essas emissões, e o 

investimento em tecnologias sustentáveis que contribuam para diminuir os danos ambientais 

causados pelas inadequadas práticas de manejo são de suma importância para mitigação das 

emissões desses gases.  
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3 EFEITO DA FERTILIZAÇÃO E DA UMIDADE DO SOLO NAS EMISSÕES DE N2O 

EM PLANTIO DE EUCALIPTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL 

 

RESUMO 

Grande parte das plantações de eucalipto no Brasil estão em áreas com solo de baixa fertilidade, 

logo, é necessário a aplicação de fertilizantes químicos para suprir a demanda de nutrientes que 

a cultura necessita. No entanto, as práticas de fertilização nitrogenadas, aliadas às características 

edafoclimáticas da área, são fatores responsáveis pelas emissões de N2O do solo. Para avaliar 

o real efeito desses fatores nas emissões de N2O, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

aplicação de fertilizantes nitrogenados e ainda, o comportamento das emissões em função da 

umidade do solo. Neste estudo foram realizados dois experimentos em dois talhões de eucalipto 

com diferentes idades. No primeiro talhão o plantio de eucalipto possuía 3 meses de idade e no 

segundo talhão as plantas possuíam 15 meses de idade. Os dois talhões possuíam tratamentos 

fertilizados e controle, porém, no talhão com 3 meses havia tratamentos que receberam além 

do fertilizante a aplicação de água. Nos dois talhões avaliados, os fluxos médios de N2O não 

apresentaram diferença significativa entre os tratamentos fertilizados e o controle, e em ambos 

talhões o fluxo médio de N2O não ultrapassou 2 kg N ha-1 ano-1. No talhão com 3 meses, apenas 

o tratamento fertilizado acrescido de água apresentou uma diferença significativa em relação 

ao tratamento controle. O EPPA médio do solo no talhão com 15 meses foi de 35%, o mesmo 

foi considerado um fator que limitou a produção de N2O do solo. Os resultados encontrados 

sugerem que a quantidade de fertilizante aplicado no plantio de eucalipto, não promoveu 

respostas expressivas nas emissões de N2O. E a umidade do solo mostrou ser um fator 

controlador na produção de N2O.  

Palavras-chave: Gás de efeito estufa, floresta plantada, fertilização nitrogenada. 

 

ABSTRACT 

Most eucalyptus plantations in Brazil are in areas with low fertility soil, so it is necessary to 

apply chemical fertilizers to supply the nutrient demand that the crop needs. However, nitrogen 

fertilization practices, allied to the edaphoclimatic characteristics of the area, are factors 

responsible for soil N2O emissions. To evaluate the real effect of these factors on N2O 

emissions, this work aimed to evaluate the application of nitrogen fertilizers and also the 

behavior of emissions as a function of soil moisture. In this study two experiments were carried 

out in two eucalyptus stands with different ages. In the first field the eucalyptus plantation was 

3 months old and in the second field the plants were 15 months old. Both plots had fertilized 

and control treatments, however, in the 3-month plot there were treatments that received in 

addition to the fertilizer the application of water. In both plots evaluated, the average N2O fluxes 

did not show significant difference between the fertilized treatments and the control, and in 

both plots the average N2O flow did not exceed 2 kg N ha-1 year-1. In the 3-month field, only 

the fertilized treatment plus water showed a significant difference compared to the control 

treatment. The average soil WFPS in the 15-month field was 35%, which was considered a 

factor that limited the soil N2O production. The results suggest that the amount of fertilizer 

applied in eucalyptus planting did not promote expressive responses in N2O emissions. And 

soil moisture proved to be a controlling factor in N2O production. 

Keyword: Greenhouse gas, planted forest, nitrogen fertilization. 
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3.1 Introdução 

 

 De origem australiana, o gênero Eucalyptus spp apresentou uma boa adaptação ao clima 

tropical brasileiro, aliado a avançada tecnologia da silvicultura, contribuiu para a elevação da 

produtividade nacional de madeira, sendo maior que as de muitos países de clima temperado 

(VALVERDE et al., 2004; NOGUEIRA, 2007). 

 Apesar da sua boa adaptação, o eucalipto, como toda cultura, necessita de um manejo 

adequado para aumentar sua produtividade e isso inclui a aplicação de fertilizantes químicos. 

O fornecimento de N para a cultura é feito predominantemente por meio da aplicação de 

fertilizantes sintéticos, sendo os mais utilizados, a ureia, o nitrato de amônio e o sulfato de 

amônio (JESUS et al., 2012; RODRIGUES et al., 2017). No entanto, esses fertilizantes estão 

entre as principais fontes de emissão de óxido nitroso (N2O) do solo (IPCC, 2007). No solo, 

esse gás é produzido por vários grupos de microrganismos, e os processos responsáveis pela 

sua produção são a nitrificação e desnitrificação (DAVIDSON et al., 2000; PILEGAARD, 

2013; RODRIGUES et al., 2017). 

Além da adubação nitrogenada, características edáficas locais são fatores de extrema 

importância que acabam por contribuir para produção de N2O do solo. A umidade do solo é um 

dos fatores reguladores dos processos de nitrificação e desnitrificação, pois acaba por 

influenciar nas atividades metabólicas dos microrganismos responsáveis por esses processos 

(KHALIL et al., 2002; SILVA et al., 2018b). Estudos sugerem que valores do espaço poroso 

preenchido por água (EPPA) na faixa de 60% a 85% favorecem a produção de N2O, através do 

processo de desnitrificação, já acima  disso, o N2O é reduzido a N2 (DAVIDSON et al., 2000; 

BUTTERBACH-BAHL et al., 2013; PILEGAARD, 2013).  

O setor de mudança e uso do solo e de florestas foi responsável pela emissão de 28 

bilhões de toneladas de CO2eq entre os períodos de 1990 a 2012 (OBSERVATÓRIO DO 

CLIMA, 2014). Em virtude dessas elevadas emissões, empresas de base florestal, estão 

buscando implantar em seu plano de trabalho sistemas de manejo florestais mais sustentáveis. 

Entre as atividades adotadas para atingir a redução dessas emissões, está a adequação do uso de 

fertilizantes nitrogenados. Segundo o IFA/FAO (2001), a aplicação de fertilizantes 

nitrogenados de forma equilibrada é uma das medidas para alcançar rendimentos mais altos da 

cultura sem incorrer em perdas de nitrogênio para o meio ambiente e ainda, contribui para 

reduzir os custos das empresas florestais com a compra de insumos. 
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 A partir dessas questões de sustentabilidade ambiental, esse trabalho teve como objetivo 

avaliar as emissões de N2O do solo em um plantio de eucalipto a partir da aplicação de 

fertilizante nitrogenado e ainda, o comportamento das emissões em função da umidade do solo. 

 

3.2 Material e métodos 

 

3.2.1 Área de estudo 

 

 A área com o plantio comercial de eucalipto onde estão localizados os dois talhões com 

os experimentos do presente trabalho, está localizada na região do Vale do Rio Doce, no 

município de Belo Oriente – MG (Fig. 2). O clima da região é do tipo Aw (Köppen), com 

temperatura média mensal variando de 22°C a 27ºC, sendo a média das mínimas de 18°C e 

média das máximas de 32°C. A precipitação média anual varia de 700 a 1.500 mm e a altitude 

é de ~ 290 m (SILVA et al., 2011). O plantio de eucalipto na área foi iniciado nos anos de 1970, 

mais recentemente utilizando-se clones de Eucalipto urograndis (híbrido de E. urophylla x E. 

grandis), com ciclos de corte de 6 - 8 anos. A vegetação nativa é caracterizada como floresta 

estacional semidecidual pertencente ao bioma de Mata Atlântica (MENEZES, 2005). 

 

Figura 2- Localização do plantio de eucalipto no município de Belo Oriente, MG. 

 
Fonte: SILVA, 2019. 
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3.2.2 Desenho experimental 

 

Dois experimentos foram realizados em dois talhões de eucalipto com diferentes idades 

e com distância entre eles de aproximadamente 1 km em linha reta (Fig. 3). O primeiro 

experimento estava situado no talhão T3M, e o objetivo do mesmo foi avaliar as emissões de 

N2O a partir da aplicação de uma dose de fertilizante nitrogenado e pelo aumento do nível de 

umidade do solo por meio da aplicação de água. O segundo experimento estava localizado no 

talhão denominado como T15M, onde o objetivo desse experimento foi avaliar as emissões de 

N2O em função da aplicação de 3 etapas de fertilização nitrogenada realizada durante o primeiro 

ano do plantio do eucalipto.  

 

Figura 3- Localização dos dois talhões (T3M e T15M) onde foram implantados os dois experimentos do presente 

estudo no município de Belo Oriente, MG. 

 
Fonte: Google Earth ano base 2019. 

 

 

Na tabela 1 são descritas as características do solo dos dois talhões de eucalipto e na 

tabela 2 são descritas as características de cada talhão com sua respectiva configuração do 

experimento implantado em cada área. Na figura 4 é apresentado um esquema referente a 

instalação das bases utilizadas para avaliação dos fluxos de N2O em cada um dos talhões 

(Apêndice A e B). 
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Tabela 1- Características do solo dos dois talhões de eucalipto onde estão localizados os 

experimentos do presente estudo no município de Belo Oriente – MG. Profundidade de coleta 

do solo 0 – 10 cm. 

Talhões 
pH 

 
Argila 
(g.kg-1) 

N 

total 
(%) 

C 

total 
(%) 

P  
(mg.kg−1) 

Ca2+ 

(cmolc.dm−3) 

Mg2+ 
(cmolc.dm−3) 

H+ + Al3+ 
(cmolc.dm−3) 

Talhão T3M 4,48 580 - - 22 0,27 0,09 5 

Talhão T15M* 4,00 600 0,22 3,77 19 0,95 0,29 16 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: pH em água; os dados do talhão T3M foram fornecidos pela empresa florestal ano base 2019; *CUER et al. 

(2018). 
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Tabela 2 - Características dos dois talhões de eucalipto e dos experimentos do presente estudo 

no município de Belo Oriente – MG. 
 

Características dos talhões 

 

Talhões de eucalipto  

Denominação dos talhões 

 

T3M 

(Talhão com 3 meses)  

 

T15M 

(Talhão com 15 meses) 

 

Espécie 

 

Eucalipto urograndis Eucalipto urograndis 

Arranjo amostral 

    

 3 m x 2,5 m 

entre linhas e plantas. 

 

   3 m x 2,5 m 

entre linhas e plantas. 

Início do experimento 
Mudas estavam com 

3 meses (rebrota) 

Do plantio até a muda completar 

15 meses (muda) 

Tipo de solo 

 

Latossolo Vermelho Amarelo 

Distrófico 

 

Cambissolo Háplico 

 Tb Distrófico 

Localização e topografia 

19° 15’ 04” S / 42° 24’ 19” W 

Ondulado 

Declividade ~17º 

19° 15’ 34” S / 42° 24’ 32” W 

Ondulado 

Declividade ~28º 

Período de monitoramento 

 

12 dias alternados 

(abril/2019) 

 

5 dias consecutivos - mensal 

(março/2017 a maio/2018) 

Tratamentos dos talhões 

(nomeação) 

 

- Eucalipto fertilizado  

(T3MEF) 

 

- Eucalipto fertilizado + água 

(T3MEFA) 

 

- Eucalipto controle  

(T3MEC) 

 

- Eucalipto controle + água 

(T3MECA) 

- Eucalipto fertilizado 

(T15MEF) 

 

- Eucalipto controle 

(T15MEC) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 4- Esquema de instalação das bases para avaliação das emissões de N2O da interface solo-atmosfera nos 

talhões de eucalipto T3M e T15M no município de Belo Oriente, MG. Fotos das bases ilustradas no apêndice A e 

B. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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3.2.3 Aplicação do fertilizante nitrogenado e de água no experimento do talhão T3M 

 

No experimento do talhão T3M foram instaladas 32 bases para a determinação dos 

fluxos de N2O e o delineamento experimental constou de 4 tratamento com 8 repetições cada 

(Fig. 4). Como já descrito na tabela 2, os tratamentos (bases) foram: eucalipto fertilizado 

(T3MEF); eucalipto fertilizado + água (T3MEFA); eucalipto controle (T3MEC); eucalipto 

controle + água (T3MECA). A fonte de nitrogênio para o formulado NPK foi o nitrato de 

amônio.   

Nos tratamentos em que as bases receberam água (T3MEFA e T3MECA), a quantidade 

de água aplicada foi de 5 litros para simular uma chuva de 20 mm. A aplicação de água nas 

bases foi realizada no primeiro, no sexto, no sétimo, no vigésimo e no vigésimo primeiro dia 

da campanha de coleta de gases sempre no período vespertino.  

As empresas florestais costumam realizar 3 etapas de fertilização nitrogenada em cada 

talhão de eucalipto, com aplicação somente no primeiro ano de plantio. A primeira aplicação 

ocorre logo após o plantio do eucalipto, a segunda aproximadamente 3 meses após o plantio e 

a última 12 meses após o plantio. A quantidade de fertilizante aplicado dentro da base dos 

tratamentos fertilizados (T3MEF e T3MEFA), corresponderam a 2º etapa de fertilização 

realizada no talhão T3M.  

Nessa etapa de fertilização aplicou-se um total de 225 g de fertilizante por planta, sendo 

que essa quantidade foi dividida em duas metades iguais (112,5 g) e cada uma delas foi aplicada 

a lanço sobre a superfície do solo, em uma faixa de aproximadamente 1 m de comprimento 

sobre as bases dos tratamentos fertilizados (T3MEF e T3MEFA).  

Para saber a quantidade de fertilizante NPK adicionado dentro da base, o cálculo foi 

feito em cima do tamanho interno da base e da faixa de 1 m de comprimento (Fig. 5B). O 

interior da base é de 55 cm, logo, o interior da base continha 62 g de fertilizante e o restante 

permaneceu externo à base.  Na Tabela 3 estão descritas as datas, as formulações e as 

quantidades de fertilizante aplicado no experimento. 
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Figura 5- Posição de instalação da base sobre a área da coveta da planta e área de aplicação do fertilizante 

correspondente a 1º etapa de aplicação do fertilizante NPK (A); área e quantidade de fertilizante aplicado dentro 

da base correspondente a 2º e 3º etapa de aplicação do fertilizante NPK (B). Fotos das bases ilustradas no apêndice 

A e C. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

 

Tabela 3 - Data de aplicação, formulações e quantidades de fertilizante e de N aplicado às bases 

adjacentes as mudas de eucalipto nos talhões de eucalipto (T3M e T15M) no município de Belo 

Oriente, MG. 

Fertilização/talhão Aplicação  NPK 
Fertilizante 

kg ha-1 ano-1  

Fertilizante 

NPK/base 

g 

N/base 

G 

2º / T3M 03/04/19 6-10-29 300 62 3,7 

1º / T15M* 20/03/17 6-30-6 133,33 50 3 

2º / T15M 30/05/17 6-10-29 300 62  3,7 

3º / T15M 13/03/18 6-10-29 300 62 3,7 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: A aplicação do fertilizante foi realizada sempre no período vespertino; O N do formulado NPK foi o nitrato 

de amônio. *: O plantio da muda foi realizado no mês de março/2017. 

 

 

 

 

3.2.4 Aplicação do fertilizante nitrogenado no experimento do talhão T15M 

 

No talhão T15M foram instaladas um total de 24 bases para avaliação da emissão de 

N2O na interface solo-atmosfera, desse total, 12 bases receberam a aplicação do fertilizante 

nitrogenado NPK e 12 bases não receberam o fertilizante (Fig. 4). Como já descrito na tabela 

2, os tratamentos (bases) foram: eucalipto fertilizado (T15MEF) e eucalipto controle 

(T15MEC). A fonte de nitrogênio para o formulado NPK foi o nitrato de amônio.   

O talhão T15M recebeu as 3 etapas de aplicação do fertilizante nitrogenado que são 

realizadas durante o primeiro ano do plantio do eucalipto (Tabela 3). Na primeira etapa de 

aplicação do fertilizante, aplicou-se uma quantidade de 100 g do fertilizante NPK em cada muda 

Base fertilizada

Área da coveta A B



45 
 

de eucalipto. Essa quantidade de fertilizante foi dividida em duas partes iguais e o mesmo foi 

aplicado sob as duas extremidades laterais da coveta onde a muda de eucalipto está plantada, 

logo, cada lateral recebeu 50 g do fertilizante. A coveta possuía aproximadamente um raio de 

20 cm de diâmetro (Fig. 5A).  

Nesta primeira etapa de fertilização as bases do tratamento fertilizado (T15MEF) foram 

instaladas sobreposta a uma das bordas da coveta (Fig. 5A). As bases fertilizadas receberam 

então 50 g de fertilizante NPK, representando a porção de fertilizante aplicado em uma das 

laterais da coveta. As outras 50 g foram aplicadas na borda oposta. Para nível de comparação, 

as bases do tratamento controle (T15MEC), foram instaladas paralelas as bases do tratamento 

fertilizado (T15MEF), porém, do lado oposto da muda de eucalipto aproximadamente a 1,5 m 

de distância da muda. 

Na segunda e terceira etapa de fertilização, o fertilizante foi aplicado a lanço sobre a 

superfície do solo, em uma faixa de aproximadamente 1 m de comprimento, estando 

aproximadamente 50 cm da planta de eucalipto. Para essas etapas de fertilização, as bases do 

tratamento fertilizado (T15MEF) foram retiradas da coveta e reinstaladas a uma distância de 50 

cm da planta para sobrepor a nova área de fertilização.  

Em cada uma dessas duas etapas de fertilização aplicou-se um total de 225 g de 

fertilizante por planta, sendo que essa quantidade foi dividida em duas metades iguais (112,5 

g) e cada uma delas foi aplicada a lanço sobre a superfície do solo em duas laterais opostas da 

planta de eucalipto, em uma faixa de aproximadamente 1 m de comprimento. As bases do 

tratamento fertilizado (T15MEF) estavam localizadas sobre a área lateral da planta que recebeu 

parte desse fertilizante (112,5 g).  

Para saber a quantidade de fertilizante NPK adicionada dentro da base, o cálculo foi 

feito em cima do tamanho interno da base e da faixa de 1 m de comprimento (Fig. 5B). O 

interior da base é de 55 cm, logo, o interior da base continha 62 g de fertilizante e o restante 

permaneceu externo à base. Durante o primeiro ano do plantio do eucalipto, aplicou-se um total 

de 733 kg ha-1 ano-1 de NPK, dos quais 6,0% correspondem à N. Na Tabela 3 estão descritas as 

datas, as formulações e as quantidades de fertilizante aplicado no experimento. 
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3.2.5 Fluxos de N2O na interface solo-atmosfera 

 

As determinações dos fluxos de N2O foram realizadas por meio de câmaras estáticas, 

com dimensões de 40 x 60 cm, tal como descrita por Morais et al. (2013). O topo da câmara foi 

revestido com espuma e uma camada de manta asfáltica com alumínio para reduzir possíveis 

aumentos de temperatura no interior da câmara em função da luz do sol. A base onde a câmera 

era acoplada, foi inserida no solo a 7 cm de profundidade. As coletas de N2O foram realizadas 

entre os horários de 08h 30min e 10h 30min da manhã (ALVES et al., 2012).  

O tempo de incubação total da câmara foi de 60 minutos. Durante esse período foram 

coletadas 4 amostras de ar por meio de seringas de polipropileno de 60 mL nos tempos de 0, 

20, 40, 60 minutos após o fechamento da câmara. A amostra do tempo 0 foi coletada ao ar livre 

já dos demais tempos foram coletadas do interior da câmara. Para a avaliação das emissões de 

N2O nos talhões, foram excluídas as primeiras fileiras adjacentes à estrada, para evitar 

influências da bordadura. Para verificação da influência da precipitação nas emissões de N2O 

do solo nos tratamentos dos dois talhões avaliados, utilizou-se dados de precipitação de uma 

estação meteorológica localizada aproximadamente a 2 km em linha reta dos talhões. 

No mesmo dia após a coleta dos gases, as seringas eram transportadas para um 

laboratório pertencente a empresa florestal, onde eram realizadas a transferência do gás 

armazenado nas seringas para um frasco de vidro por meio de um sistema de bomba à vácuo 

elétrico, e então esse frasco seguia para análise (SILVEIRA, 2018). As análises do N2O foram 

realizadas na Embrapa Agrobiologia, Seropédica, RJ. O cromatógrafo utilizado foi um GC 2014 

(Shimadzu, Tóquio, Japão) equipado com detector de captura de elétrons e com sistema 

automático de injeção (Apêndice D). 

 

3.2.6 Espaço poroso do solo preenchido por água do talhão T15M- EPPA 

 

Para a determinação do EPPA do solo do talhão T15M, foram coletadas 3 amostras de 

solo compostas, deformadas, onde, cada amostra composta foi formada a partir de 3 amostras 

simples de solo e todas coletadas de forma aleatória. A profundidade de coleta foi de 0 a 10 cm. 

As coletas de solo foram realizadas no primeiro e no último dia das campanhas de gases. Para 

a determinação da umidade do solo, foram pesadas 20 g de cada amostra e pesadas novamente 

após 72 h em estufa a 105°C (EMBRAPA, 2017).  

A densidade do solo foi calculada conforme metodologia da EMBRAPA (1997), para a 

mesma, foram coletadas aleatoriamente 5 amostras de solo indeformadas usando anéis de aço 
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de 5 cm de diâmetro por 5 cm de comprimento a uma profundidade de 0 a 10 cm.  As amostras 

foram transferidas para latas de alumínio de peso conhecido e secadas em estufa a 105 ºC. Após 

48 horas, as amostras foram pesadas, foi obtido o peso seco da amostra e através do volume do 

anel calculou-se a densidade. Essa coleta foi realizada apenas no início do experimento. Para 

densidade da partícula do solo adotou-se o valor sugerido pela literatura de 2,65 g cm-3 

(VIEIRA, 1988). A porosidade total do solo foi calculada seguindo a metodologia da 

EMBRAPA (2017) e para o cálculo, utilizou-se os valores da densidade do solo e da partícula. 

Os valores da densidade do solo, da densidade das partículas e da umidade do solo foram 

utilizados para o cálculo do EPPA (%) (JANTALIA et al., 2008; MORAIS et al., 2013). A 

determinação do EPPA do solo foi realizada no Laboratório de Química Agrícola da Embrapa 

Agrobiologia, Seropédica, RJ. 

 

 

3.2.7 Análises estatísticas 

 

Os fluxos médios de N2O foram analisados por meio da média aritmética e do erro 

padrão correspondente. No talhão T3M os fluxos médios de N2O não apresentam distribuição 

normal e não foi possível sua transformação, visto essa condição, os mesmos foram comparados 

por meio do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 0,05). No talhão T15M os fluxos 

médios foram submetidos aos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e D'Agostino & Pearson 

no entanto eles não atenderam os pressupostos da análise de variância, logo, os mesmos foram 

transformados por meio de log(y) e em seguida foram comparados pelos teste t de Student (p < 

0,05). Os valores de EPPA do solo foram tratados por meio da média aritmética e erro padrão.  

Os dados de EPPA e N2O do talhão T15M foram correlacionados por meio do teste de 

Correlação de Pearson (p < 0,05). 

 

 

3.3 Resultados  

 

Dos dois experimentos realizados (T3M e T15M), a quantidade de fertilizante 

nitrogenado aplicado nos tratamentos fertilizados não influenciaram significativamente nas 

emissões de N2O do solo. Nos dois talhões, os fluxos médios foram inferiores a 2,0 kg N ha-1 

ano-1 (Tabela 4 e 5). 
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3.3.1 Efeito da fertilização e do aumento da umidade do solo nos fluxos de N2O – talhão T3M 

 

 No talhão T3M o tratamento controle (T3MEC) foi o que apresentou menor fluxo médio 

de N2O (0,65 kg N ha-1 ano-1) em comparação aos tratamentos que receberam o fertilizante 

nitrogenado. Segundo o teste estatístico de Kruskal-Wallis (p < 0,05), só houve diferença 

significativa entres os fluxos médios de N2O para os tratamentos T3MEC e T3MEFA, já os 

demais são estatisticamente semelhantes.  

 Ao se verificar o comportamento das emissões de N2O durante o experimento 

desenvolvido no T3M, após a fertilização e a primeira aplicação da água (03/04/19), o 

tratamento T3MEFA foi o que apresentou o maior fluxo médio, seguido dos tratamentos 

T3MECA, T3MEF e T3MEC. Após a segunda e terceira aplicação da água (08 e 09/04/19), 

esse mesmo comportamento se manteve (Fig. 6).  

 Já nos dias da quarta e quinta aplicação da água (22 e 23/04/19), o tratamento T3MECA 

foi o que apresentou o maior fluxo de N2O, seguido do tratamento T3MEFA e, após 24 horas, 

os fluxos de N2O do tratamento T3MECA diminuíram até o final do monitoramento (26/04/19). 

Neste último dia de avaliação (26/04/19) o tratamento T3MEF apresentou um incremento nas 

emissões de N2O e o tratamento T3MEC continuou com os menores fluxos. Logo, os 

tratamentos que receberam a aplicação de água foram os que apresentaram os maiores fluxos 

médios de N2O e o tratamento controle sem água durante todo o período de monitoramento foi 

o que apresentou os menores fluxos (Fig. 6). 

   

 

Tabela 4 - Fluxos médios de N2O do talhão T3M no município de Belo Oriente, MG; os fluxos 

médios de N2O foram comparados por meio do teste não paramétrico de Kruskal-wallis (p 

<0,05); letras iguais na mesma coluna indica que não há diferença significativa entre as médias 

avaliadas; ±: erro padrão. 

Tratamentos talhão T3M 
N2O 

 (kg N ha-1 ano-1
) 

Eucalipto controle (T3MEC) 0,65 ± 0,13 a 

E. controle + água (T3MECA)   1,30 ± 0,18 ab 

Eucalipto fertilizado (T3MEF)   1,14 ± 0,15 ab 

E. fertilizado + água (T3MEFA) 1,82 ± 0,25 b 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: n = 12 amostras. 
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Durante o período de avaliação do experimento no talhão T3M, ocorreram 4 eventos de 

precipitação, sendo que apenas dois deles ocorreram no mesmo período da coleta de gases (09 

e 10/04/19). A precipitação de aproximadamente 10 mm que ocorreu no dia 10/04/19 pode ter 

contribuído para o aumento das emissões de N2O. Esse comportamento pode ser observado nos 

4 tratamentos principalmente nos tratamentos que haviam recebido a aplicação de água 

(T3MEFA e T3MECA) (Fig. 6). 

 

 

Figura 6- Valores relativos ao talhão T3M da plantação de eucalipto, correspondente ao período de abril de 2019, 

no município de Belo Oriente, MG; fluxos médios diários de N2O referentes ao tratamentos com eucalipto 

fertilizado  (T3MEF); eucalipto fertilizado + água (T3MEFA); eucalipto controle  (T3MEC); eucalipto controle + 

água  (T3MECA); seta preta: corresponde ao dia da aplicação do fertilizante nitrogenado NPK (6-10-29); seta 

pontilhada corresponde ao dia da aplicação da água nas bases; barras verticais correspondem ao erro padrão médio 

da amostra. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

3.3.2 Efeito da fertilização e do EPPA nos fluxos de N2O – talhão T15M 

 

 No talhão T15M, o fluxo médio de N2O do tratamento controle (T15MEC) foi 

ligeiramente menor em relação ao tratamento fertilizado (T15MEF), no entanto, 

estatisticamente não houve diferença significativa entre eles (t Student, p < 0,05) (Tabela 5).  

 Como o tempo de avaliação no talhão foram de 15 meses, foi possível observar o 

comportamento das emissões de N2O do solo ao longo do tempo e na presença de precipitação. 

No entanto, nem todos os dias de campo coincidiram com os eventos de precipitação, logo, não 

foi possível se observar a esperada influência a curto prazo, da precipitação nas emissões de 
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N2O. Na figura 7A e B observou-se tendências semelhantes entre os dois tratamentos com a 

presença da precipitação, com picos de emissões de N2O no final dos meses de março, junho e 

outubro de 2017 e março de 2018. 

 A densidade de solo encontrada para essa área foi 0,9 g cm-3 e a porosidade total foi de 

66%. Em relação ao EPPA do solo, os resultados mostram que a saturação dos poros por água 

foi inferior a 50%. Os valores de EPPA variaram de 16 a 45%, com média de 35% (Tabela 5; 

Fig. 7C). Ao analisar o comportamento do EPPA do solo em função da presença de eventos de 

precipitação (Fig. 7C), é possível observar uma tendência de redução de seus valores no período 

de junho a outubro, queda essa, que foi resultado de um período de estiagem que ocorreu 

durante esses meses. No entanto, ao analisar essa faixa de saturação (16 a 45%) de EPPA em 

cima do modelo proposto por Davidson et al. (2000) (Fig. 9), observa-se que o principal gás 

sendo produzido é o NO, logo, esses baixos valores de EPPA da área podem estar limitando a 

produção de N2O justificando os baixos valores de fluxos encontrados. 

 A correlação de Pearson aplicada para as variáveis N2O e EPPA do solo do talhão T15M 

apresentou resultado significativo (p < 0,05) para os tratamentos T15MEF e T15MEC. No 

entanto, as variáveis apresentaram coeficientes de correlação lineares negativos, com r = - 0,56 

e r = - 0,52 para os tratamentos T15MEF e o T15MEC, respectivamente (Tabela 5; Fig. 8).  

 

Tabela 5 - Fluxos médios de N2O, porcentagem média de espaço poroso do solo preenchido 

por água (EPPA) e correlação estatística para o plantio de eucalipto do talhão T15M no 

município de Belo Oriente, MG; os fluxos médios de N2O foram comparados por meio do teste 

t de Student (p < 0,05); letras iguais na mesma coluna representa que não houve diferença 

significativa entre as médias avaliadas; (*)= teste de correlação de Pearson ( p < 0,05); ±: erro 

padrão. 

Tratamentos talhão T15M 
N2O 

 (kg N ha-1 ano-1) 

EPPA 

(%) 

N2O vs EPPA 

p*  

N2O vs EPPA 

r* 

   

Eucalipto controle (T15MEC) 0,96 ± 0,09 a 
35 ± 1,7  

0,023  -0,52 

Eucalipto fertilizado (T15MEF) 0,99 ± 0,12 a 0,015  -0,56 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: n= 69 amostras (N2O); n= 22 amostras (EPPA). 
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Figura 7- Valores relativos ao talhão T15M do plantio de eucalipto, no período de março de 2017 a maio de 2018, 

no município de Belo Oriente, MG; (A) Fluxos médios diários de N2O referentes ao tratamento com bases 

fertilizadas (T15MEF); (B) Fluxos médios diários de N2O referentes ao tratamento com bases controle (T15MEC); 

(C) EPPA do solo; barras verticais correspondem ao erro padrão médio da amostra. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 8- Correlação entres os valores médios diários dos fluxos N2O e de EPPA do solo referente as bases com 

eucalipto fertilizado (T15MEF) e o eucalipto controle (T15MEC) do talhão T15M correspondentes ao período de 

março de 2017 a maio de 2018, no município de Belo Oriente, MG; teste de correlação de Pearson (p < 0,05). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

Figura 9- Contribuições relativas da nitrificação e da desnitrificação nas emissões gasosas de N em função dos 

espaços porosos do solo preenchido de água (EPPA). Adaptado de Davidson et al. (2000). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

 

 

3.4 Discussão 

 

3.4.1 Emissões de N2O em função do aumento da umidade do solo - talhão T3M  

 

 

  O aumento de áreas com plantações de eucalipto no Brasil vem crescendo anualmente, 

segundo dados do relatório da Indústria Brasileira de Árvores ano base 2017 (2018). O Brasil 

está entre os principais produtores de celulose, papel e painéis de madeira no mundo, onde a 

exportação desses produtos possui uma importante contribuição na balança comercial do país. 

Entretanto, no país, grande parte do plantio da cultura encontra-se em área de solo de baixa 
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fertilidade, onde a disponibilidade de macronutrientes essenciais como o N é reduzida 

(MAEDA; BOGNOLA, 2012; GAZOLA, 2014), e essas condições podem implicar em uma 

maior competição por N entre as plantas e os microrganismos do solo. 

 O eucalipto é uma espécie considerada exigente em nutrientes, e o N está entre os 

macronutrientes mais requeridos pela planta. Seu maior acúmulo está na parte aérea total e no 

tronco (FARIA et al., 2008; VIERA et al., 2012; GAZOLA et al., 2015). Visto que a maioria 

das plantações está localizada sob solos pobres em nutrientes e ainda associado ao fato de o 

eucalipto necessitar de maiores teores de N para seu desenvolvimento, um plano de manejo 

incluindo a fertilização nitrogenada é adotado pelas empresas florestais.  

 No entanto, como já relatado, a fertilização nitrogenada em plantações florestais e 

culturas agrícolas está entre as principais fontes de emissão do N2O (IPCC, 2007). A prática da 

fertilização é realizada pelas empresas florestais normalmente no primeiro ano do plantio, pois 

a fase inicial de crescimento do eucalipto é aquela em que há uma maior demanda por N e esse 

período é de suma importância para o sucesso da produtividade e um adequado estabelecimento 

da cultura (MAEDA; BOGNOLA, 2012; FERREIRA, 2013; GAZOLA, 2014). 

 No talhão T3M, as árvores de eucalipto estavam na fase inicial de desenvolvimento da 

planta, período este onde ocorre maior acúmulo de nutrientes na copa e nas raízes 

(WITSCHORECK, 2014). Logo, a planta demanda de maiores teores de nutrientes como o N e 

a aplicação do fertilizante nitrogenado pode contribuir para suprir essa demanda inicial desse 

macronutriente, porém, é nessa fase onde pode ocorrer um incremento nas emissões de N2O do 

solo em função da aplicação do fertilizante nitrogenado em quantidades acima do necessário. 

No presente estudo, observou-se para o talhão T3M maiores fluxos médios de N2O no 

tratamento fertilizado em relação ao tratamento controle, no entanto, a quantidade de fertilizante 

aplicada não resultou em um aumento significativo das emissões de N2O (Tabela 4). Em áreas 

que recebem fertilização nitrogenada, é importante que se considere a influência dos fatores 

edafoclimáticos locais nas emissões de N2O do solo. Segundo relatório da IFA/FAO (2001), 

características como o clima e propriedades do solo, tais como conteúdo de C orgânico, textura, 

abundância de NO3
- e pH, também podem contribuir para um incremento nas emissões de N2O.  

Brentrup et al. (2000) relatam que solos argilosos tendem a apresentar maiores emissões 

de N2O quando comparados a solos arenosos devido ao maior teor de matéria orgânica que eles 

retêm. A taxa de decomposição/mineralização da matéria orgânica do solo influencia na 

liberação de N para o solo e, consequentemente nos processos de produção de N2O 

(BRENTRUP et al., 2000; KHALIL et al., 2002). 
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Outros fatores que influenciam na dinâmica do N e consequentemente na magnitude das 

emissões de N2O e ainda estão vinculados à fertilização nitrogenada são, o tipo de cultura, a 

taxa de aplicação do fertilizante nitrogenado e sua forma química (IFA/FAO, 2001; RUSSOW 

et al., 2008; GAZOLA 2014). Os fertilizantes formulados a partir do nitrato (nítricos), somente 

deverão produzir N2O no solo por meio do processo de desnitrificação, enquanto as formas 

amoniacais e amídicas (ureia) podem produzir o N2O através da nitrificação e desnitrificação 

(MORAIS, 2011). O fertilizante utilizado neste experimento foi o nitrato de amônio. Esse 

fertilizante detém ao mesmo tempo duas formas de N, a nítrica e a amoniacal, logo, as emissões 

de N2O em função da fertilização podem ser atribuídas aos dois processos microbiológicos do 

solo, a nitrificação e/ou desnitrificação. 

Além do fertilizante nitrogenado, o teor de umidade do solo também pode contribuir 

para aumentar a produção de N2O. Ao observar as emissões de N2O nos tratamentos do talhão 

T3M (Tabela 4; Fig. 6) verificou-se que os maiores fluxos ocorreram nos tratamentos que 

receberam a aplicação de água e, que só houve diferença significativa nos fluxos quando 

comparado o tratamento T3MEC e o T3MEFA, indicando que só apenas a aplicação do 

fertilizantes não influenciou no aumento das emissões do N2O e sim quando associado ao 

aumento da umidade do solo.  

Características como a umidade do solo e a temperatura podem influenciar na atividade 

microbiológica do solo, principalmente para os processos de nitrificação e desnitrificação 

(DAVIDSON et al., 2000; BUTTERBACH-BAHL et al., 2013; SIGNOR; CERRI, 2013; 

SILVA et a., 2018b). Logo, esses maiores fluxos de N2O nos tratamentos que receberam a 

aplicação da água, podem ser justificados pelo aumento da atividade dos microrganismos do 

solo e consequentemente, maior produção de N2O.  

 

3.4.2 Emissões de N2O em função do EPPA do solo - talhão T15M  

 

 No talhão T15M, pode-se verificar a produção de N2O durante todo o primeiro ano de 

desenvolvimento da planta de eucalipto. Este período também é de suma importância para o 

desenvolvimento da planta e é quando é realizado as três aplicações das doses de fertilizante 

nitrogenado (Tabela 3). Como já relatado, no Brasil a maioria das plantações de eucalipto estão 

sob solo com baixa fertilidade, logo, um plano de manejo incluindo a aplicação de fertilizante 

nitrogenado durante o primeiro ano de estabelecimento da planta está dentro das práticas 

silviculturais realizadas pelas empresas florestais (CALDEIRA, 1999). 
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 Avaliando os fluxos médios de N2O em função da aplicação do fertilizante nitrogenado 

no talhão T15M, verificou-se o mesmo resultado encontrado para o experimento do talhão 

T3M. Não houve diferença significativa entre as emissões do tratamento fertilizado e controle 

(Tabela 5). Comparando os fluxos médios de N2O (0,96 e 0,99 kg N ha-1 ano-1) do tratamento 

controle e fertilizado do talhão T15M, talhão onde eucalipto estava passando pela sua fase de 

desenvolvimento, com os fluxos médios de N2O (0,55 kg N ha-1 ano-1) encontrado para o talhão 

de eucalipto do capítulo 4 deste documento, talhão este onde as plantas já estavam 

desenvolvidas (Tabela 5 e 9), verificou-se que houve maior emissão de N2O no primeiro ano 

de desenvolvimento da planta.  

Esse resultado demonstra que independente da aplicação de N via fertilização, o 

primeiro ano de desenvolvimento da cultura, período este pós colheita da cultura anterior, a 

atividade dos microrganismos nitrificadores e desnitrificadores do solo foi intensificada. 

Segundo Versini et al. (2014), em áreas com plantações de eucalipto onde o resíduo da colheita 

é deixado em campo ocorre aumentos significativos nos estoques de nutrientes e alterações na 

comunidade de microrganismos do solo. Esse comportamento é justificado pelo maior aporte 

direto de serapilheira fresca. A deposição de grandes quantidades de folhas rapidamente 

decomponíveis pós colheita de eucalipto, favorece o aumento da taxa de decomposição e 

mineralização da matéria orgânica, disponibilizando o N tanto para os microrganismos do solo 

como para a planta (Versini et al., 2013). Portanto, o maior fluxo médio de N2O no talhão T15M 

pode ser justiçado pelo fato de se tratar de um período onde ocorreu maior disponibilidade de 

resíduo orgânico fresco oriundo da colheita da cultura anterior, favorecendo assim uma maior 

disponibilidade de nutrientes como o N para os microrganismos do solo, dentre eles os 

nitrificadores e desnitrificadores. Laclau et al. (2013), discorre que o crescimento do eucalipto 

sob solos de baixa fertilidade como é o caso da área de estudo, é dependente da liberação de 

nutrientes oriundos da decomposição da serapilheira e que o resíduo da colheita colabora para 

manter os estoques de matéria orgânica do solo. 

Como já descrito, a aplicação do fertilizante nitrogenado não apresentou influência 

significativa nas emissões de N2O do solo no talhão T15M. Resultado de fluxo médio de N2O 

(~ 2,0 kg N ha-1 ano-1),  próximos aos relatados nos tratamentos do talhão T15M foram 

encontrados por Zhang et al. (2014) em um plantio de Eucalyptus urophylla de 24 meses na 

China. No plantio de eucalipto foi aplicado uma dose de nitrato de amônio em proporção 

próxima à aplicada no presente estudo. Corroborando com os resultados encontrados no 

experimento do presente trabalho, os autores descrevem que não observaram efeito significativo 

da fertilização nitrogenada nas emissões de N2O do solo. 
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No entanto, existem estudos também realizados em plantios de eucalipto que receberam 

a aplicação de fertilizante nitrogenado, que apresentam resultados contrários.  Silveira (2018), 

trabalhando com clones de eucalipto de 24 meses no estado do Mato Grosso, observou valores 

de fluxos médios de N2O de 1,99 kg N ha-1 ano-1 para plantios sem a adição de fertilizante 

nitrogenado. Os valores encontrados pelo autor foram superiores aos observados nos 

tratamentos do talhão T15M. Na China, Zhang et al. (2017), trabalhando com elevadas doses 

de fertilizantes (84, 167 e 334 kg N ha-1 ano-1) em plantios de eucalipto também com 24 meses 

de idade, encontraram fluxos médios anuais de N2O de 5,3 kg N ha-1 ano-1. Este valor de fluxo 

é aproximadamente 5 vezes maior ao encontrado no tratamento fertilizado do presente estudo. 

Os autores explicam que os valores dos fluxos aumentaram em função das elevadas doses de N 

adicionadas e que os aumentos também estavam correlacionados aos teores de C do solo.  

Segundo Barreto (2010), a avaliação do N mineralizado, em solos sob plantios de 

eucalipto, permite estimar a dinâmica da matéria orgânica e a disponibilidade do N para o solo, 

e com isso, é possível realizar um adequado planejamento do manejo da cultura e da aplicação 

dos fertilizantes. No planejamento do manejo da cultura é importante levar em consideração as 

entradas de N via deposição atmosférica e a ciclagem interna que ocorre pela decomposição do 

resíduo da colheita do plantio anterior.  

No experimento de deposição atmosférica de N realizado no capitulo 4 deste documento 

(Tabela 8), observou-se uma deposição total de N para uma área de clareira de 1,15 kg N ha-1 

ano-1 o que corresponderia ao aporte de N ao solo durante o primeiro ano do plantio de eucalipto 

e de 12 kg N ha-1 ano-1 via transprecipitação para os próximos 6 anos da cultura que daria um 

aporte total de 72 kg N ha-1 ano-1, atingindo assim a idade de corte de 7 anos. Quanto a 

quantidade de N oriundo dos resíduos da colheita (folha, galho, casca) acrescido do N da 

serapilheira do plantio anterior, Leite et al. (2011) observaram, em uma área de plantio de 

eucalipto com 7 anos, um aporte total de 294 kg N ha-1. Avaliando a quantidade de N que entra 

no solo a partir desses compartimentos em plantios de eucalipto, verifica-se um aporte total de 

367 kg N ha-1 no final do ciclo de corte de 7 anos. Segundo Barreto et al. (2012), plantas 

maduras de eucalipto suprem sua demanda de N pelo ciclo bioquímico do nutriente e, esse é 

um dos principais fatores que influenciam na eficiência do uso de nutrientes pelo eucalipto à 

medida que a planta envelhece e também explica a pouca resposta da planta com a aplicação 

do fertilizante nitrogenado. 

Além da fertilização nitrogenada e do aporte de resíduo, as propriedades físicas do solo 

também podem influenciar nos processos de produção de N2O. Segundo Vieira (2017), as 

propriedades físicas do solo como macro e microporosidade, aeração e densidade podem 
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influenciar nas taxas de emissão de N2O do solo. Estudos discorrem que o processo de 

nitrificação por ser um processo de oxidação, ocorre em solos sob condições aeróbias, com 

EPPA abaixo de 60% de saturação, já solos anaeróbicos com EPPA acima de 60% o N2O é 

produzido pelo processo de desnitrificação (KHALIL et al., 2002; BATEMAM; BAGGS, 2005; 

RUSER et al., 2006). No entanto, sob condições de solo com EPPA acima de 85% o N2O 

produzido pela desnitrificação é totalmente reduzido a N2 (DAVIDSON et al., 2000). 

 Em nosso estudo, verificou-se que a média do EPPA do solo não ultrapassou os 50%, 

sugerindo solos com elevado grau de aeração (Tabela 5). Como já mencionado, o nível de 

saturação dos poros do solo por água pode indicar o processo microbiológico que prevalece no 

solo no que tange à produção de N2O. Com base no modelo conceitual proposto por Davidson 

et al. (2000) (Fig. 9), que determina a produção de formas gasosas de N produzido pela 

nitrificação e desnitrificação em função do EPPA, a faixa de saturação (16 a 45%) do EPPA 

encontrada para o talhão T15M se enquadra na faixa de produção de NO. No entanto, vale 

ressaltar que esse modelo foi criado a partir de um número limitado de dados de floresta nativa 

e de experimentos laboratoriais logo, fica a dúvida em relação ao uso desse modelo para solos 

sob plantios de eucalipto. 

No talhão T15M, mesmo com a aplicação do fertilizante nitrogenado verificou-se baixos 

fluxos médios de N2O. Analisando os valores de EPPA da área, e levando em consideração o 

modelo proposto por Davidson et al. (2000), sugere-se que a baixa emissão de N2O mesmo após 

o fornecimento de N mineral via fertilização tenho sido reflexo de uma condição em que os 

baixos teores de umidade do solo tenham limitado a produção de N2O e favorecido a produção 

de NO. 

Ao observar os resultados de correlação entre N2O e EPPA do solo para os tratamentos 

fertilizado e controle do talhão T15M (Fig. 8) constatou-se uma correlação significativa, no 

entanto, um coeficiente negativo entre essas variáveis. Apesar do resultado da correlação 

indicar um comportamento inverso entre as variáveis, como já discutido, observa-se que os 

baixos níveis de EPPA estão controlando a produção de N2O do solo. Essa correlação negativa 

pode ter ocorrido pela oferta de N ao solo através do fertilizante em diferentes períodos atrelado 

a condições de solo com diferentes níveis de umidade. Logo, essa alteração na disponibilidade 

de N ao solo e da umidade durante todo o período de avaliação, podem justificar esse resultado.  

Na literatura, observa-se resultados distintos referente ao comportamento da emissão de 

N2O em relação a umidade do solo. Silveira (2018), trabalhando em um plantio de eucalipto de 

24 meses sob solo argiloso, relata que os fluxos de N2O não correlacionaram com o EPPA do 

solo. Já Coutinho et al., (2010), em um plantio de eucalipto sob solo arenoso, observaram para 
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o período de inverno que as emissões de N2O foram reduzidas. Os autores atribuem esse 

comportamento a diminuição do EPPA do solo.  Avaliando a influência da irrigação e da 

fertilização nas emissões de N2O em sistema de rotação agrícola na China, Liu et al. (2011) 

observaram um aumento inicial dos fluxos de N2O e depois reduziu com o aumento do EPPA 

do solo. Em solos sob floresta de Mata Atlântica, Perry (2011) descreve que os maiores fluxos 

de N2O ocorreram no período úmido e atribui essas emissões possivelmente ao processo de 

desnitrificação pois, aos valores de EPPA foram acima de 60%.  

Outro importante fator que pode influenciar na produção de N2O é a acidez do solo. 

Segundo Moreira e Siqueira (2006), a atividade dos microrganismos nitrificadores e 

desnitrificadores acaba sendo reduzida em condições de pH do solo abaixo de 4,5. O pH do 

solo de ambas as áreas de estudo está abaixo de 4,5 (Tabela 1), logo, essa característica química 

atrelado ao fato do solo da área do T15M apresentar um elevado teor de alumínio do solo, pode 

estar influenciando na atividade dos microrganismos do solo e contribuindo para justificar as 

baixas emissões de N2O encontradas nos tratamentos do talhão T15M. Segundo Miguel et al 

(2010), em solos com elevada acidez, como é o caso do solo das áreas em estudo (Tabela 1), a 

aplicação do calcário sobre o solo é uma prática utilizada para reduzir o nível de acidez, 

elevando o pH, o cálcio e magnésio trocáveis reduzindo assim os teores de alumínio tóxico, 

ferro e manganês e consequentemente, aumentando a capacidade catiônica desse solo. Esse 

feito ocasionado pelo calcário, estimula a atividade microbiana acelerando a maior taxa de 

mineralização da matéria orgânica e disponibilizando maiores teores de N ao solo. 

Os resultados deste experimento mostram que a quantidade de fertilizante nitrogenado 

aplicado durante o primeiro ano do plantio de eucalipto apresentou baixa resposta nas emissões 

de N2O do solo. A aplicação de fertilizante de forma equilibrada é uma das medidas para 

alcançar rendimentos mais altos sem incorrer em perdas aceleradas de nitrogênio para o meio 

ambiente (IFA/FAO, 2001). 

Sabe-se que o uso do fertilizante nitrogenado pelas plantas é bastante ineficiente e, que 

absorção da planta é geralmente em torno de 50% do N aplicado (MOREIRA; SIQUEIRA, 

2006; MOTA et al., 2015). A principal causa dessa baixa eficiência é a perda de N no sistema 

solo-planta-atmosfera por meio de lixiviação, escoamento superficial ou por emissões gasosas 

(IFA/FAO, 2001). Outro ponto que deve ser levado em consideração para redução das perdas 

de N aplicado aos solos, é conhecer o comportamento fisiológico da planta durante o seu 

desenvolvimento. Segundo Leite et al. (2011), nos primeiros anos do plantio, a proporção da 

produtividade bruta da floresta é mais alta na copa (folhas e galhos), com altas concentrações 

de nutrientes e, no final do ciclo do plantio, a plantação está no seu período de senescência 
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foliar e a redistribuição dos nutrientes para outros compartimentos da árvore é baixa e grande 

parte desses nutrientes acabam sendo depositado no solo pela queda de resíduos vegetais ou 

resíduos da colheita.  

Além do N perdido na fertilização, as práticas silviculturais da colheita florestal é 

considerada a operação mais impactante para a exportação/perda de nutrientes (BELLOTE et 

al., 2008; LACLAU et al., 2013). A quantidade de nutrientes nas folhas, nos ramos e na casca 

do eucalipto é bastante expressiva, dessa forma, manter os resíduos decorrentes da colheita 

florestal no talhão é importante para redução da perda de nutrientes causado pela exploração 

florestal (BELLOTE et al., 2008; PAES et al., 2013). Além do mais, sabe-se que o solo da 

floresta representa o principal reservatório de nutrientes das plantações de eucalipto, logo, toda 

a serapilheira depositada ao solo é um importante fator para a manutenção da produtividade 

(BELLOTE et al., 2008; LEITE et al., 2011).  

Segundo Pulito (2009), plantios de eucalipto apresentam maiores respostas à fertilização 

nitrogenada em condições sob solos com baixos teores de N total e N mineralizável. O mesmo 

relata ainda que ao final do ciclo da cultura, os estoques de N disponível no solo e a ciclagem 

de nutrientes interna são capazes de atender à demanda de N das árvores.  

A partir do que diz a literatura acima associada aos resultados deste trabalho, é possível 

perceber que as quantidades de fertilizante nitrogenado aplicado nos plantios de eucalipto 

resultam em pequena resposta na produtividade e ainda em baixas emissões de N2O do solo.  

Visto a constante reposição de resíduo florestal para o solo no final do ciclo da cultura, ficam 

lacunas referente a real necessidade e a quantidade de fertilizante nitrogenado que é apropriado 

para ser aplicado em plantios florestais de eucalipto visando reduzir os custos comerciais com 

insumos e ainda as perdas para o meio ambiente.  

Levando em consideração a complexa dinâmica da disponibilidade de nutrientes nos 

solos sob plantios de eucalipto, é de extrema importância conhecer os processos que gerenciam 

os ciclos biogeoquímicos de nutrientes em plantações florestais e assim poder realizar um plano 

de manejo adequado às necessidades da cultura (LACLAU et al., 2010). A partir de todos esses 

fatores a empresa florestal poderá desenvolver práticas de manejo cada vez mais sustentáveis, 

mantendo sua produtividade e contribuindo para manutenção do meio ambiente em geral, 

incluindo na redução das emissões de um importante gás de efeito estufa como é o caso do N2O. 
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3.5 Conclusão  

 

O efeito da adubação nitrogenada nas emissões de N2O foi considerada baixa ou nula 

quando comparada aos tratamentos controle. Esses resultados mostram que a aplicação do 

fertilizante nitrogenado na cultura de eucalipto em quantidades adequadas não acarreta em uma 

emissão significativa de N2O do solo. No entanto, observou-se que as emissões de N2O 

aumentaram em condições de maior umidade do solo.  

A partir desses resultados, entendemos que não é correto atribuir apenas o fertilizante 

nitrogenado as emissões de N2O em plantios de eucalipto mas, é preciso avaliar a área de plantio 

como um todo, levando em consideração as características físicas e químicas do solo, o clima 

local, a colheita florestal  e ainda, o manejo do resíduo dessa colheita. Todos esses fatores juntos 

estão envolvidos nos processos de ciclagem de nutrientes e, a partir dessa ciclagem ocorre as 

emissões de N2O do solo.   

Por meio deste trabalho, observou-se também que existe um déficit de pesquisas sobre 

o assunto em plantios de eucalipto de países tropicais. A partir deste cenário, recomenda-se a 

realização de mais estudos em plantações de eucalipto localizados sob clima tropical, avaliando 

o real efeito da adubação nitrogenada no desenvolvimento da planta visando assim determinar 

doses adequadas de N a serem aplicadas no manejo da cultura.  A partir de então, será possível 

avaliar com maior precisão a contribuição de florestas plantadas de eucalipto nas emissões de 

N2O do solo. 
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4 EFEITO DA MUDANÇA DA COBERTURA FLORESTAL PARA UM PLANTIO DE 

EUCALIPTO NA TRANSPRECIPITAÇÃO E NAS EMISSÕES DE N2O DO SOLO 

 

RESUMO 

A dinâmica do nitrogênio em um ecossistema florestal é influenciada por diversos fatores como 

o clima, a variedade de plantas, a interceptação da água da chuva pelo dossel da floresta e 

serapilheira, dentre outros. O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto do uso da 

terra com plantio de eucalipto nas emissões de N2O do solo, tendo como referência um 

fragmento de Mata Atlântica adjacente, e avaliar o papel da transprecipitação como possível 

propulsor nas emissões de N2O entre os dois usos do solo. As avalições de N2O foram feitas 

em um talhão de eucalipto e em um fragmento de vegetação secundária de Mata Atlântica. As 

coletas de gases ocorreram por meio de câmaras estáticas. Já as coletas da deposição 

atmosférica de N ocorreram em uma área de mata nativa e de talhão de eucalipto via 

transprecipitação e em uma área de clareira via deposição atmosférica total. As coletas de 

deposição foram feitas por meio de coletores do tipo bulk deposition. Os fluxos médios de N2O 

foram de 0,82 e 0,55 kg N ha-1 ano-1 para as áreas de mata e de eucalipto, respectivamente. A 

deposição total de N na área de clareira foi de 1,2 kg N ha-1 ano-1 já, o aporte de N via 

trasnprecipitação foi de 21 e 12 kg N ha-1 ano-1 para as áreas de mata e eucalipto, 

respectivamente. A área de mata nativa apresentou os maiores valores de deposição de N via 

transprecipitação como também a maior emissão de N2O. Esse resultado possivelmente está 

atrelado ao maior incremento de substâncias nitrogenadas que ocorre no processo de 

transprecipitação sob o dossel de florestas nativas e ainda a maior taxa de decomposição de 

material residual quando comparado a uma área de monocultura como é o caso de plantios de 

eucalipto.   

Palavras-chave: Ciclo do N, deposição atmosférica, lixiviação foliar, plantação florestal.  

 

ABSTRACT 

Nitrogen dynamics in a forest ecosystem are influenced by several factors such as climate, plant 

variety, rainwater interception by forest canopy and litter, among others. The objective of the 

present study was to evaluate the impact of eucalyptus land use on soil N2O emissions, with 

reference to an adjacent Atlantic Forest fragment, and to evaluate the role of throughfall as a 

possible driver in N2O emissions between the two land uses. The N2O evaluations were made 

in a eucalyptus field and in a fragment of secondary Atlantic Forest vegetation. Gas collections 

occurred through static chambers. The collection of atmospheric N deposition occurred in an 

area of native forest and eucalyptus field through throughfall and in a clearing area through 

total atmospheric deposition. Deposition collections were made by bulk deposition collectors. 

The average N2O fluxes were 0.82 and 0.55 kg N ha-1 year-1 for the forest and eucalyptus areas, 

respectively. The total deposition of N in the clearing area was 1.2 kg N ha-1 year-1, while the 

amount of N via throughfall was 21 and 12 kg N ha-1 year-1 for the forest and eucalyptus areas. 

respectively. The native forest area presented the highest values of N deposition via throughfall 

as well as the highest N2O emission. This result is possibly linked to the greater increase of 

nitrogenous substances that occurs in the throughfall process under the native forest canopy and 

also the higher rate of decomposition of residual material when compared to a monoculture area 

such as eucalyptus plantations. 

Keywords: N cycle, atmospheric deposition, leaf leaching, forest planting.  
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4.1 Introdução 

 

 Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO 

(2016a), a superfície terrestre mundial com floresta e o manejo florestal apresentaram grandes 

mudanças nos últimos 25 anos. Apesar de, globalmente, a extensão das florestas do mundo 

ainda continuarem em declínio em função do crescimento da população humana e consequente 

aumento da demanda por terras e alimentos, a taxa líquida de perda de floresta foi reduzida em 

mais de 50%. 

 O Serviço Floresta Brasileiro é um órgão gerenciador do sistema de gestão de florestas 

públicas, e o mesmo tem o papel de fomentar o desenvolvimento florestal sustentável no Brasil. 

Dentre as atividades do órgão, está apoiar e incentivar a recuperação de vegetação nativa e a 

recomposição florestal e ainda, fomentar a implantação de plantios florestais e de sistemas 

agroflorestais em bases sustentáveis (MAPA/SFB, 2019).  

A área mundial de floresta plantada aumentou mais de 105 milhões de ha desde 1990, 

atingindo um pico de 5,9 milhões de ha por ano entre o período de 2000 a 2005 e reduziu cerca 

de 3,3 milhões de ha por ano entre 2010 e 2015, devido a diminuição de plantios no leste da 

Ásia, Europa, América do Norte e Sul e Sudeste Asiático (FAO, 2016b). 

 Embora seja uma espécie de origem australiana, o eucalipto (Eucalyptus spp.) se 

adaptou muito bem ao clima e solos brasileiros, e após um intenso aprimoramento genético, 

esse gênero se tornou o mais plantado comercialmente no país (IBGE, 2015). Atualmente, as 

plantações de eucalipto ocupam uma área de 7,4 milhões de ha (IBGE, 2017), uma grande parte 

nos domínios do bioma Mata Atlântica.  

As plantações de eucalipto estão mais concentradas nos estados de Minas Gerais, São 

Paulo, Espírito Santo e Bahia, compreendendo culturas de ciclo curto (6 a 8 anos) para a 

produção de celulose e energia. Atualmente, as plantações de eucalipto das maiores empresas 

florestais brasileiras para fins de produção de celulose são formadas a partir de clones. A seleção 

dos clones baseia-se na produtividade florestal como também, nas características tecnológicas 

da madeira e ainda na resistência da madeira contra doenças (FOELKEL, 2005). As empresas 

brasileiras líderes na produção de celulose, conseguem produtividades médias de madeira de 

40 a 45 m³ ha-1 ano-1, no entanto, áreas consideradas de alta produtividade referem-se aos 

talhões que atingem uma produção de 50 a 60 m³ ha-1 ano-1 (FOELKEL, 2005). 

Além do uso do eucalipto para produção de celulose, energia, produtos madeireiros e 

não madeireiros, a cultura é tida como uma alternativa eficaz para funcionar como reduto de 
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biodiversidade e até como facilitador da restauração de florestas nativas (ROQUIM et al., 

2014).  

 Contudo, ainda existem críticas sobre os impactos ambientais que o uso da terra com 

plantio de eucalipto causaria. A mudança do clima é uma preocupação e as operações 

industriais, o uso de fertilizantes e a queima de combustíveis fósseis foram apontados como as 

principais fontes de gases de efeito estufa (GEE) de um sistema de produção de eucalipto 

(MORALES et al., 2015).  

 No Brasil, quase não existem estudos investigando as emissões de N2O das plantações 

de eucalipto. Essas plantações comerciais de eucalipto são manejadas com fertilização 

nitrogenada na ordem de 20 a 60 kg N ha-1 dividida ao longo do primeiro ano do plantio 

(GONÇALVES et al., 1995). Embora as emissões de N2O vinculadas aos fertilizantes possam 

ser quantificadas (IPCC, 2006), não há informações disponíveis para examinar o impacto do 

uso da terra com plantações de eucalipto nas mudanças das emissões em comparação a solos 

sob Mata Atlântica. 

 As florestas tropicais estão entre as maiores fontes de N2O do planeta. Segundo 

MADDOCK et al. (2001), a Mata Atlântica abrange um ambiente com elevadas emissões de 

N2O, o que está relacionado ao aumento dos fluxos de N mineral a partir das taxas de ciclagem 

de serapilheira aceleradas pelas condições predominantes de umidade e temperatura do solo 

(SOUSA NETO et al., 2011). 

 Diferentes tipos de florestas exibem fluxos de N de magnitudes contrastantes, os quais 

estão relacionados à estrutura do dossel e à qualidade dos resíduos, que influenciam nos 

processos de entrada e saída do N (BAUTERS et al., 2019). A estrutura do dossel das árvores 

tem grande relevância na interceptação da água da chuva e das partículas de secas presentes no 

ar (BALIEIRO et al., 2007), interferindo consequentemente nas quantidades de N que atingem 

o solo da floresta (SOUZA et al., 2015).  

A transprecipitação também é um caminho fundamental para a reciclagem do N. Nesse 

processo, a água da chuva é redistribuída sobre o dossel da floresta e, devido a lixiviação foliar, 

a água acaba removendo as substâncias depositadas e compostos inorgânicos e orgânicos 

produzidos pela própria vegetação e por organismos que habitam na superfície das folhas e dos 

galhos, consequentemente, ocorre um incremento de nutrientes nessa água que é então 

transprecipitada para o solo (LEVIA; FROST, 2006; ZIMMERMANN et al., 2008). Bauters et 

al. (2019) relataram um enriquecimento significativo de N pela transprecipitação em 

comparação à precipitação, representando quantidades médias de aproximadamente 10 a 35 kg 

N ha-1 ano-1 transferidos do dossel para o solo em diferentes florestas do Congo.  
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 Com o Acordo de Paris, na COP 21, o Brasil adotou como contribuição nacional a 

expansão de plantações comerciais como forma de combater o aquecimento global. No entanto, 

ainda é necessário reunir mais informações para verificar os efeitos desse uso da terra nas 

emissões de gases traços que não seja o CO2. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o 

impacto do uso da terra com plantio de eucalipto nas emissões de N2O do solo, tendo como 

referência um fragmento de Mata Atlântica adjacente, e examinar a deposição de N via 

transprecipitação como possível propulsor nas emissões de N2O entre os dois usos do solo. 

 

 

4.2 Material e métodos  

 

4.2.1 Área de estudo 

 

 A área com o plantio comercial de eucalipto onde estava localizado o talhão com o 

experimento do presente estudo, está localizada na região do Vale do Rio Doce, no município 

de Belo Oriente – MG (Fig. 10). O clima da região é caracterizado como Aw (Köppen), com 

temperatura média mensal variando de 22°C a 27ºC, sendo a média das mínimas de 18°C e 

média das máximas de 32°C. A precipitação média anual varia de 700 a 1.500 mm e a altitude 

é de ~ 290 m (SILVA et al., 2011). O plantio de eucalipto nesta área foi implantado nos anos 

de 1970, mais recentemente utilizando-se clones de Eucalipto urograndis (híbrido de E. 

urophylla x E. grandis), com ciclos de corte de 6 - 8 anos. A vegetação nativa adjacente é 

caracterizada como floresta estacional semidecidual (MENEZES, 2005). 
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Figura 10 - Localização do plantio de eucalipto no município de Belo Oriente, MG. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

4.2.2 Desenho experimental 

 

O experimento do presente estudo foi realizado em um talhão de eucalipto e em uma 

área de floresta nativa adjacente ao talhão utilizada como referência (Fig. 11). As árvores de 

eucalipto foram plantadas no talhão em 2011, já o experimento para avaliação da emissão de 

N2O da interface solo-atmosfera foi implantado no talhão em 2014, quando as árvores de 

eucalipto já estavam com 3 anos de idade. Em 2017 nesta mesma área foram instalados os 

coletores de precipitação para avaliação do teor de N depositado sobre o solo via 

transprecipitação.  

Na tabela 6 são descritas as características do solo de ambas as áreas e na tabela 7 são 

descritas as características do talhão de eucalipto e da floresta nativa com a respectiva 

configuração do experimento para avaliação da deposição atmosférica de N via 

transprecipitação e do experimento para avaliação das emissões de N2O da interface solo-

atmosfera. Na figura 12 é apresentado um esquema referente a instalação das bases implantadas 

para avaliação dos fluxos de N2O e dos coletores de precipitação em cada uma das áreas. 
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Figura 11- Localização do talhão de eucalipto e da área de floresta nativa do presente estudo no município de 

Belo Oriente, MG. 

 
Fonte: Google Earth ano base 2019. 

 

 

Tabela 6 - Características do solo das áreas de floresta nativa e do talhão de eucalipto onde 

estavam localizados os experimentos do presente estudo no município de Belo Oriente – MG. 

Profundidade de coleta do solo 0 – 10 cm. 

Tratamentos 
pH 

 
Argila 
(g.kg-1) 

N 

total 
(%) 

C 

total 
(%) 

P  
(mg.kg−1) 

Ca2+ 

(cmolc.dm−3) 

Mg2+ 
(cmolc.dm−3) 

H+ + Al3+ 
(cmolc.dm−3) 

Floresta nativa* 4,3 600 0,22 3,02 3 0,31 0,28 14 

T. de eucalipto* 4,26 592 0,21 3,81 7 0,38 0,14 16 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: pH em água; *CUER et al. (2018). 
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Tabela 7 - Características das áreas de floresta nativa, do talhão de eucalipto e a configuração 

dos experimentos para avaliação da deposição atmosférica de N via transprecipitação e das 

emissões de N2O da interface solo-atmosfera realizados no município de Belo Oriente, MG. 
 

Características das áreas 

 

 

Áreas 

 

Denominação das áreas 
FN 

(Floresta Nativa)  

TE 

(Talhão de Eucalipto) 

 

Composição florística 

 

Floresta estacional semidecidual 

do bioma da Mata Atlântica 
Eucalipto urograndis 

Arranjo amostral 
- 

 

   3 m x 2,5 m 

entre linhas e plantas. 

Idade do plantio - 

 

 3 a 7 anos (muda) 

 

Tipo de solo 
Latossolo Vermelho Amarelo 

Distrófico 

Cambissolo Háplico  

Tb Distrófico 

Localização e topografia 

  19° 15’ 36” S / 42° 24’ 34” W 

Ondulado 

Declividade ~28º 

19° 15’ 35” S / 42° 24’ 33” W 

Ondulado 

Declividade ~28º 

Experimento  

Transprecipitação de N 

- Transprecipitação FN 

- junho/2017 a maio/2018 

- 1 coleta/mês 

- 5 coletores de precipitação 

 (1 composta) 

- Transprecipitação TE 

- junho/2017 a maio/2018 

- 1 coleta/mês 

- 5 coletores de precipitação 

 (1 composta) 

Experimento  

Emissão N2O do solo 

- outubro/2014 a abril/2018  

- Coletas mensais (1semana) 

- 12 bases (3 amostras de gás) 

- outubro/2014 a abril/2018 

- Coletas mensais (1semana) 

- 12 bases (3 amostras de gás) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 12- Esquema de instalação das bases para avaliação das emissões de N2O da interface solo-atmosfera e 

dos coletores de precipitação. Fotos dos coletores e das bases ilustradas no apêndice A e B, respectivamente. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

4.2.3 Deposição atmosférica de nitrogênio via transprecipitação 

 

Como já descrito na tabela 7, foram instalados 5 coletores de precipitação nas áreas de 

floresta nativa e no talhão de eucalipto para a quantificação do aporte de N que atinge o solo 

via transprecipitação. Desses 5 coletores originou-se uma amostra composta para cada uma das 

áreas (Apêndice E). O processo de transprecipitação é resultado da chuva que atinge o dossel 

da floresta e interage com as copas das árvores até chegar à superfície do solo. No entanto, uma 

fração da chuva que está sobre o dossel das árvores retorna à atmosfera pela evaporação, 

enquanto, a outra parte da chuva escorre pelos troncos (stemflow) até chegar ao solo. Para a 

avaliação da deposição total de N (DT), termo operacional que abrange as deposições úmida e 

seca, foi instalado 01 coletor de precipitação em uma área de clareira adjacente ao talhão de 

eucalipto (Fig. 12).  

Os coletores de precipitação consistiram em uma garrafa de 10 L de polietileno e um 

funil de plástico de 25 cm interconectados por meio de uma mangueira de plástico. No final da 

mangueira acoplada à haste do funil, uma tela foi inserida para bloquear a passagem de material 

grosseiro, como folhas, galhos, insetos, entre outros. O funil foi instalado a uma altura de 1,5 

m do solo (Apêndice E). Mensalmente, o volume de precipitação captada em cada coletor foi 



69 
 

medido. A metodologia utilizada para a coleta do material depositado foi baseada em Souza et 

al. (2015). 

Antes da instalação dos coletores, todo o material foi lavado em laboratório com uma 

solução de água destilada com 5% Extran MA (02 neutro), posteriormente, enxaguado com 

água destilada, seco e embalado para evitar contaminação. A cada coleta, era adicionado dentro 

das garrafas 0,15 g de timol (2-isopropil-5-metil fenol) com o objetivo de inibir a atividade 

microbiana (GILLETT; AYERS, 1991). 

Das amostras coletadas foram analisadas às concentrações de N inorgânico (NH4
+ + 

NO3
-) e o teor de N total. O teor de N orgânico dissolvido (NOD) foi estimado pela diferença 

entre o teor de N inorgânico e o teor do N total. No laboratório, as amostras foram filtradas 

através de membranas de acetato de celulose com 0,22 µm de diâmetro de poro e armazenadas 

em freezer até a determinação do N total, do NH4
+ e do NO3

-. 

As formas inorgânicas de N foram quantificadas por cromatografia iônica no laboratório 

Labáguas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Os limites de detecção dos 

íons NO3
- e NH4

+ foram 0,01 mg L-1 e 0,05 mg L-1, respectivamente. O N total foi determinado 

em um analisador elementar (TOC- VCPH/ASI, Shimadzu) do Departamento de Geoquímica 

do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, com um limite de detecção de 

0,005 mg N L-1. Os fluxos de N via deposição total e transprecipitação foram calculados de 

acordo com Souza et al. (2015). 

 

4.2.4 Análises do solo 

  

 Nas áreas de floresta nativa e talhão de eucalipto, foram coletadas amostras de solo para 

a determinação do teor de N mineral (NH4
+ e NO3

- ), da densidade do solo e para a avaliação 

dos espaços de poros preenchidos por água (EPPA).  

 Para a avaliação do teor de N mineral do solo, foram coletadas aleatoriamente 5 

amostras compostas de solo deformadas. Cada amostra composta foi formada a partir de 3 

amostras simples. As mesmas foram coletadas a 10 cm de profundidade. As coletas de solo 

ocorreram no primeiro e no último dia da campanha de coleta dos gases e foram congeladas até 

a análise. Para a realização das análises, 20 g de amostra do solo foram transferidas para um 

Erlenmeyer contendo 60 mL de uma solução extratora de KCl 2M e deixadas em agitação por 

1 h. O filtrado foi utilizado para as análises de NH4
+ e NO3

- por meio de colorimetria de 

salicilato e por espectrometria UV, respectivamente (MIYAZAWA et al., 1985; KEMPER; 

ZWEERS, 1986). 
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A densidade do solo foi calculada conforme metodologia da EMBRAPA (1997), para a 

mesma, foram coletadas aleatoriamente 10 amostras de solo indeformadas usando anéis de aço 

de 5 cm de diâmetro por 5 cm de comprimento a uma profundidade de 0 a 10 cm.  As amostras 

foram transferidas para latas de alumínio de peso conhecido e secadas em estufa a 105 ºC. Após 

48 horas, as amostras foram pesadas, foi obtido o peso seco da amostra e através do volume do 

anel calculou-se a densidade. Essa coleta foi realizada apenas no início do experimento. Para 

densidade da partícula do solo adotou-se o valor sugerido pela literatura de 2,65 g/cm3 

(VIEIRA, 1988). A porosidade total do solo foi calculada seguindo a metodologia da 

EMBRAPA (2017) e para o cálculo, utilizou-se os valores da densidade do solo e da partícula. 

 Para a avaliação do EPPA do solo, utilizou-se o mesmo solo coletado para as análises 

de N mineral. Para determinação da umidade do solo, pesou-se 20 g de solo e em seguida o 

mesmo foi seco em estufa a 105°C por 72 h, após secagem foi determinado o seu peso seco 

(EMBRAPA, 2017). Os valores da densidade, da densidade das partículas e da umidade do solo 

foram utilizados para o cálculo do EPPA (%) (JANTALIA et al., 2008; MORAIS et al., 2013). 

Todas as análises do solo foram realizadas no Laboratório de Química Agrícola da Embrapa 

Agrobiologia, Seropédica, RJ. 

 

 

4.2.5 Fluxos de N2O na interface solo-atmosfera 

 

As determinações dos fluxos de N2O foram realizadas por meio de câmaras estáticas 

fechadas, com dimensões de 40 x 60 cm, tal como descrita por Morais et al. (2013) (Apêndice 

B). O topo da câmara foi revestido com espuma e uma camada de manta asfáltica com alumínio 

para reduzir possíveis aumentos de temperatura no interior da câmara em função da luz do sol. 

A base onde a câmara era acoplada, foi inserida no solo a 7 cm de profundidade e a mesma 

permaneceu fixada no mesmo local durante todo o experimento.  

Para a avaliação dos fluxos de N2O foram instaladas aleatoriamente 12 bases em cada 

uma das áreas avaliadas e as coletas dos gases ocorreram mensalmente (Tabela 2). As coletas 

de N2O foram realizadas entre os horários de 08h 30min e 10h 30min da manhã (ALVES et al., 

2012). O tempo de incubação total da câmara foi de 30 minutos. Durante esse período foram 

coletadas 3 amostras de ar por meio de seringas de polipropileno de 60 mL nos tempos de 0, 

15, 30 minutos após o fechamento da câmara. A amostra do tempo 0 foi coletada ao ar livre já 

dos demais tempos foram coletadas do interior da câmara. Para a avaliação das emissões de 

N2O no talhão, foram excluídas as primeiras fileiras adjacentes à estrada, para evitar influências 
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da bordadura. Para verificação da influência da precipitação nas emissões de N2O do solo, 

utilizou-se dados de precipitação de uma estação meteorológica localizada aproximadamente a 

2 km em linha reta dos talhões. 

No mesmo dia após a coleta dos gases, as seringas eram transportadas para um 

laboratório pertencente a empresa florestal, onde eram realizadas a transferência do gás 

armazenado nas seringas para um frasco de vidro por meio de um sistema de bomba à vácuo 

elétrico, e então esse frasco seguia para análise (SILVEIRA, 2018). As análises do N2O foram 

realizadas na Embrapa Agrobiologia, Seropédica, RJ. O cromatógrafo utilizado foi um GC 2014 

(Shimadzu, Tóquio, Japão) equipado com detector de captura de elétrons e com sistema 

automático de injeção (Apêndice E). 

 

4.2.6 Análises estatísticas 

 

As variáveis NH4
+, NO3

-, NOD e N total originadas pela deposição atmosférica foram 

apresentadas por meio dos fluxos acumulados (somatório) referente ao período de avaliação. Já 

as variáveis do solo (NH4
+, NO3

-, EPPA, N2O) foram submetidas ao teste de Shapiro-Wilk 

(p<0,05) para verificar se os dados apresentavam uma distribuição normal. Por se tratar de dois 

tratamentos, variáveis NH4
+, NO3

- e EPPA do solo foram comparadas pelo teste de média de t 

Student. As mesmas foram transformadas por meio de logaritmos (y= log(y)) para sua 

normalização. Os fluxos de N2O não apresentaram uma distribuição normal e não foi possível 

sua transformação logarítmica, logo, os fluxos médios entre as áreas de FN e TE foram 

comparados pelo teste t não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (p <0,05). As variáveis N2O, 

NH4
+, NO3

- do solo foram calculadas para as estações chuvosa (outubro a abril) e seca (maio a 

setembro) considerando todo o período de monitoramento. Os fluxos médios de N2O também 

foram comparados entre os tratamentos e entre os períodos sazonais, logo, para essa 

comparação aplicou-se o teste múltiplo não paramétrico de kruskal-wallis. As variáveis NH4
+ 

e NO3
- do solo também foram submetidas a teste de comparação múltipla entre os tratamentos 

e períodos sazonais. Para essa comparação aplicou-se o teste de Tukey (p<0,05). Os dados de 

EPPA e N2O ainda foram submetidos ao teste de Correlação de Pearson (p <0,05).  
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4.3 Resultados  

 

4.3.1 Deposição atmosférica de nitrogênio 

 

Ao avaliar os fluxos acumulados de N total das áreas de FN, TE e de DT, verificou-se 

que a presença da vegetação influenciou no incremento do aporte de N à superfície do solo 

(Tabela 8). A área de FN apresentou os maiores fluxos acumulativos de NO3
-, NH4

+, NOD e N 

total dissolvido via transprecipitação em relação a área de TE. Observou-se que os fluxos do 

NOD via transprecipitação foram maiores em relação aos fluxos dos íons de N inorgânicos 

dissolvidos nas áreas de FN e TE (Fig. 13). O fluxo acumulativo de NOD foi de 17, 11 e 0,63 

kg N ha-1 ano-1 para as áreas de FN, TE e DT, respectivamente (Tabela 8). 

Em relação aos fluxos de N via transprecipitação, a área de FN apresentou um fluxo de 

aproximadamente 21 kg N ha-1 ano-1 contra 12 da área de TE. Esse maior acumulo na área de 

FN já era esperado, visto que a área foliar total dessa área é visivelmente diferente da área de 

TE. 

 

Tabela 8 - Quantidades acumuladas de N por meio da deposição total e transprecipitação nas 

áreas de TE e FN de junho de 2017 a maio de 2018 na cidade de Belo Oriente, MG; NOD: 

nitrogênio orgânico dissolvido (Total N - NID (NO3
- + NH4

+). 
Áreas N-NO3

- N-NH4
+ NOD N TOTAL 

 Fluxos acumulados (kg N ha-1 ano-1) 

Deposição total N  0,15 0,37   0,63   1,15 

Transprecipitação TE 0,15 0,40 11,45 12,00 

Transprecipitação FN 0,56 2,90 17,15 20,61 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: n= 12 amostras. 
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Figura 13- Quantidades acumuladas de nitrogênio inorgânico dissolvido (NID: NO3
- + NH4

+) e do nitrogênio 

orgânico dissolvido (NOD) durante o período de junho de 2017 a maio de 2018 na cidade de Belo Oriente, MG; 

DT: deposição total de N; TTE: transprecipitação TE; TFN: transprecipitação FN. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

4.3.2 Teores de N mineral do solo  

 

 O teor médio de N mineral total do solo (NH4
+ + NO3

-) foi de 40 mg N kg-1 para área 

da FN contra 33 mg N kg-1 da área de TE. O NH4
+ do solo apresentou maiores teores em relação 

ao NO3
- tanto entre as áreas avaliadas como também nos períodos de chuva e seca. Os teores 

médios totais de NH4
+ foram de 27 ± 1,4 e 26 ± 1,4 mg N kg-1 para a área de FN e de TE 

respectivamente. Os teores médios totais não apresentaram diferença significativa entre as áreas 

avaliadas (t Student, p<0,05). Os teores médios de NH4
+ para as duas áreas também não se 

diferiram sazonalmente (Tukey p<0,05; Tabela 9). 

 Em relação ao NO3
- do solo, os teores médios totais foram de 12 ± 1,3 e 7 ± 0,8 mg N 

kg-1 para a área de FN e de TE respectivamente. Tantos os teores médios totais quanto os teores 

médios entre as áreas de FN e TE, apresentaram diferença significativa entre as áreas avaliadas 

(t Student, p<0,05). Os teores de NO3
- das duas áreas avaliadas não diferiram sazonalmente 

(Tukey p<0,05; Tabela 9). 
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4.3.3 EPPA do solo 

 

No presente estudo os teores de EPPA do solo para a área de FN variaram de 24 a 43% 

e para a área de TE de 29 a 48% (Fig. 6B). Os resultados mostraram que os níveis de EPPA em 

ambas as áreas não ultrapassaram 50% de saturação dos poros do solo. Na área de FN a 

densidade do solo foi 0,82 g cm-3, a porosidade total do solo foi de 69% e a saturação média 

total dos poros por água foi de 30%. Já na área de TE a densidade do solo foi 0,90 g cm-3, a 

porosidade total do solo foi de 66% e a saturação média total dos poros por água foi de 35%.  

Segundo o teste t de Student (p<0,05), existe diferença significativa entre as médias totais e as 

médias por estação das áreas avaliadas (Tabela 9).   

O teste de correlação aplicado (Pearson, p <0,05) entre as variáveis EPPA e N2O do solo 

para as áreas de FN e TE apresentou uma correlação significativa e um coeficiente de correlação 

linear positivo de r = 0,53 e r = 0,36 respectivamente (Fig. 15A e B). Esse resultado indica que 

as variáveis apresentam o mesmo comportamento, quando a saturação dos poros do solo 

aumenta os fluxos de N2O também tendem a aumentar.  

 

 

4.3.4 Fluxos de N2O na interface solo-atmosfera 

 

 O fluxo médio total de N2O do solo na área da FN foi de 0,82 ± 0,08 kg N ha-1 ano-1 

enquanto que na área de TE foi 0,55 ± 0,06 kg N ha-1 ano-1. Segundo o teste estatístico de 

Kolmogorov-Smirnov (p <0,05), existe diferença significativa nas emissões de N2O entre as 

duas áreas avaliadas. Tanto no período de chuva quanto no período de seca, a área de FN 

apresentou os maiores fluxos de N2O (Tabela 9). 

Ao observar os fluxos médios de N2O entre as áreas de FN e TE em função da 

sazonalidade, verificou-se diferença significativa (Krusklal-Wallis p <0,05) apenas para o 

período de chuva (Tabela 9). Na figura 14A é possível observar um comportamento semelhante 

entre os dias com maiores níveis de precipitação com os dias dos maiores fluxos de N2O para 

ambas as áreas avaliadas. A área de TE apresentou maiores emissões no período de seca. Apesar 

da maior emissão de N2O no TE ser no período da seca, estatisticamente as emissões não 

diferiram dos fluxos do período de chuva (Krusklal-Wallis p<0,05). 
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Tabela 9 – Médias (±: erro padrão da média) dos fluxos de N2O, dos conteúdos de N mineral 

do solo e do EPPA do solo nas áreas de floresta nativa e talhão de eucalipto no município de 

Belo Oriente – MG durante o período de outubro de 2014 a abril de 2018; os fluxos de N2O 

entre os tratamentos foram submetidos ao teste t não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (p 

<0,05); os fluxos de N2O entre os tratamentos e entre os períodos de chuva e seca foram 

submetidos ao teste t não paramétrico de Krusklal-Wallis (p<0,05); os teores médios de NH4
+, 

NO3
- e EPPA do solo entre os tratamentos foram submetidos ao teste t Student (p<0,05); os 

teores médios de NH4
+, NO3

- entre os tratamentos e entre os período de chuva e seca foram 

submetidos ao teste de Tukey (p<0,05). 

Tratamentos 
N2O 

 (kg N ha-1 ano-1
) 

NO3
-  

(mg N kg-1) 

NH4
+  

(mg N kg-1) 

EPPA  

(%) 

 Chuva 

TE   0,51 ± 0,08b     6,38 ± 1,05b 26,03 ± 1,5a 36,63 ± 1,0  

FN 0,88 ± 0,1a 12,14 ± 1,7a 26,51 ± 1,4a 31,69 ± 1,0 

P <0,0001* <0,0001* 0,7480 0,0004* 

 Seca 

TE 0,62 ± 0,11ab   7,06 ± 1,3b 26,15 ± 2,7a 32,68 ± 0,4 

FN 0,70 ± 0,11ab 12,37 ± 1,8a 29,13 ± 3,0a 27,42 ± 0,7 

P 0,6470 0,0104* 0,2922 <0,0001* 

 Média total 

TE 0,55 ± 0,06     6,61 ± 0,8 26,07 ± 1,4 35,23 ± 0,7 

FN 0,82 ± 0,08   12,20 ± 1,3 27,40 ± 1,4 30,18 ± 0,7 

P 0,0008* <0,0001* 0,3349 <0,0001* 

N 132 50 50 50 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: n= número de amostras; asterisco (*): Existe diferença significativa entres as médias dos tratamentos (TE e 

FN) segundo teste de Kolmogorov-Smirnov para o N2O e segundo o test t Student para o NH4
+ e NO3

-  e EPPA do 

solo; Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Krusklal-Wallis para os fluxos de N2O e 

pelo teste de Tukey para os teores de NH4
+ e NO3

- do solo. 
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Figura 14 - Fluxos médios diários de N2O do solo (A); valores médios diários de EPPA do solo (B); valores de 

fluxos e de EPPA correspondentes ao período de outubro de 2014 a abril de 2018 no município de Belo Oriente, 

MG; barras verticais correspondem ao erro padrão da média das amostras. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 15 - Correlação entres os valores médios diários dos fluxos N2O e de EPPA do solo nas áreas de floresta 

nativa e talhão de eucalipto correspondente ao período de outubro de 2014 a abril de 2018 no município de Belo 

Oriente -MG; teste de correlação de Pearson (p<0,05). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

4.4 Discussão 

 

4.4.1 Deposição total e transprecipitação de nitrogênio 

 

A deposição atmosférica de N (úmida e seca) representa uma parcela significante do 

ciclo global do N, e a mesma desempenha importante função na remoção e transferência dos 

nutrientes e poluentes da atmosfera para os diferentes ecossistemas terrestres (MATSON et al., 

1999; SOUZA, 2013). A atividade humana também é responsável pelo aumento da entrada de 

N nos ecossistemas por meio do incremento nas emissões antrópicas de poluentes (SILVA; 

ARBILLA, 2018). Estimativas das fontes de emissão atmosférica de NOx e NH3 indicam que 

em torno de 80% das emissões atuais são antrópicas, sendo que a origem do NOx está associada 

principalmente à queima de combustíveis fósseis, enquanto que a NH3 está vinculada 

principalmente a atividade agropecuária, como o manejo de dejetos de animais em áreas de 

pecuária intensiva e da volatilização da NH3 devido a fertilização a base de ureia (CARVALHO 

JÚNIOR, 2004; JICKELLS, 2006; ARAUJO, 2011; SOUZA et al., 2017). 

Ao avaliar a quantidade de N da área de DT, verificou-se que os fluxos de NID e NOD 

foram considerados baixos em relação aos valores registrados em outros estudos (Tabela 10). 

Esses baixos fluxos, podem ser explicados pela localização da área de estudo, visto que a mesma 

está afastada de grandes centros industrias que podem promover a emissão de poluentes para a 

atmosfera (OLIVIER et al., 1998; de MELLO, 2001; RODRIGUES et al., 2007; SOUZA et al., 

2017). Segundo Williams e Fisher (1997) áreas de floresta remotas, apresentam baixa deposição 

atmosférica de NH4
+ e NO3

-.  
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Em trabalhos realizados na Serra dos Órgãos no RJ, foram registrados fluxos de NID 

via deposição total 20 vezes maiores ao do presente estudo (RODRIGUES et al., 2007; SOUZA 

et al., 2015). Os autores descrevem que esses altos fluxos estão relacionados com a proximidade 

da Serra com a região metropolitana do Rio de Janeiro, logo, a área é potencialmente susceptível 

às influências das deposições de poluentes atmosféricos oriundos de emissões antrópicas. 

 

 

Tabela 10 - Fluxos atmosféricos de N (kg ha-1 ano-1) via deposição total e transprecipitação de 

nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) e nitrogênio orgânico dissolvido (NOD) em diferentes 

ecossistemas florestais brasileiros. 

Regiões 

Deposição 

Total 
Transprecipitação 

Referências 

NID NOD NID NOD 

Área de clareira 0,52 0,63 - - Este estudo 

Plantio de eucalipto (Belo Oriente, MG) - - 0,55 11,45 Este estudo 

Mata Atlântica (Belo Oriente, MG) - - 3,5 17,15 Este estudo 

M. Atlântica (Serra dos Órgãos, RJ) 11 4,1 14,6 19,7 Souza et al. (2015) 

M. Atlântica (Serra dos Órgãos, RJ) 12 - - - Rodrigues et al. (2007) 

M. Atlântica (Maciço de Itatiaia, RJ) 5,0 - - -   Costa e Mello (1997) 

M. Atlântica (Itabuna, BA) 2,0 2,3 - -   Araujo et al. (2015) 

Amazônia (Arquipélago Rio Negro, AM) 4,3 4,0 3,4 32 Filoso et al. (1999) 

Cerrado (Reserva ecológica IBGE, DF) 2,7 1,6 - - Markewitz et al. (2006) 

Cerrado (Reserva ecológica IBGE, DF) 8,8 3,8 - - Parron et al. (2011) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

 

Dentre as atividades humanas que influenciam na entrada de N nos ecossistemas 

terrestres está a mudança do uso da terra. A mudança da vegetação nativa acaba por alterar a 

qualidade química e a quantidade de nutrientes que são aportados para o solo via 

transprecipitação. Esse comportamento pode ser visto nos resultados do presente estudo onde a 

quantidade de N aportado à superfície do solo via transprecipitação foi maior na área de FN em 

relação a área de TE (Tabela 8; Fig. 13). 

A área de FN apresentou os maiores fluxos acumulativos de NO3
-, NH4

+, NOD e N total 

via transprecipitação (Tabela 8). Esse resultado pode ser explicado pela maior heterogeneidade 

florística e maior área foliar/área de solo que ocorre em áreas de florestas nativas. Quando se 

trata de uma floresta do bioma da Mata Atlântica como é o caso da FN da área de estudo, ocorre 

uma maior riqueza de espécies arbóreas com folhas e copas em diferentes formatos e tamanhos. 

Na passagem da água da chuva através do dossel da floresta até atingir o solo ocorre o processo 

de transprecipitação. Esse processo ocorre em duas etapas, na primeira, a água é redistribuída 

sobre as copas das árvores, e na segunda, sua composição química é alterada devido à lixiviação 

foliar, onde a água da chuva acaba removendo as substâncias solúveis depositadas e compostos 
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orgânicos produzidos e liberados pela própria vegetação e por organismos que habitam na 

superfície das folhas e dos galhos e ainda pode ocorrer a assimilação de nutrientes  pela planta 

(LEVIA; FROST, 2006; ZIMMERMANN et al., 2008). 

Outro ponto a ser considerado no processo de transprecipitação em ecossistemas 

florestais é o índice de área foliar (IAF). Este índice é uma variável biofísica que está 

diretamente relacionada com a interceptação da água da chuva, com a assimilação de nutrientes, 

com a produtividade e ainda com a evapotranspiração desses ecossistemas, sejam eles naturais 

ou implantados (LANG; MCMURTRIE, 1992; XAVIER et al., 2002; ALMEIDA et al., 2015).  

A mudança no uso da terra acaba por influenciar no IAF da vegetação, mudança que é 

visível quando se compara a estrutura do dossel de plantios de eucalipto em relação ao de uma 

floresta nativa. O IAF de um plantio de eucalipto é naturalmente inferior ao de uma floresta 

nativa, logo, a passagem da precipitação via transprecipitação em plantios de eucalipto é maior 

e mais homogênea em comparação a passagem da precipitação que ocorre em área de floresta 

nativa, que é menor, mais heterogênea e com maior acúmulo de compostos químicos. Essa 

característica foi constatada por Almeida e Soares (2003), ao comparar o uso de água entre um 

plantio de eucalipto e uma floresta de Mata Atlântica nos estados do Espírito Santos e da Bahia. 

Os autores verificaram que a Mata Atlântica interceptou cerca de 24% do total da chuva, 

enquanto para o eucalipto este valor foi próximo de 11%. Silva et al. (2010) observaram o 

mesmo padrão de resultado no estado do Paraná. Os autores verificaram um índice de cobertura 

de dossel de 61% para uma área de floresta nativa secundária e de 46% para uma área de plantio 

de eucalipto. Essa variável biofísica e os estudos acima elucidados corroboram para explicar os 

resultados de deposição atmosférica de N encontrados no presente estudo (Tabela 8; Fig. 13).   

Ao avaliar o NID verificou-se que o NH4
+ apresentou o maior fluxo acumulativo em 

relação ao NO3
- nas três áreas avaliadas (Tabela 8). Esse resultado pode estar atrelado as 

emissões de poluentes atmosféricos oriundos de queimadas criminosas que ocorrem na área 

com plantação de eucalipto durante o período de seca. Segundo Perry (2007), as queimadas 

emitem grandes concentrações de gases e partículas poluentes na atmosfera e que podem ser 

transportadas por longas distâncias junto às massas de ar. No trabalho realizado por De Mello 

et al. (2002), no Parque Nacional de Itatiaia no sudeste do Brasil foi relatado que incêndios 

ocorridos no centro-oeste brasileiro podem ter influenciado nas elevadas concentrações de 

NH4
+ em amostras de precipitação coletadas na região sudeste. 

Em relação à deposição do NOD, constatou-se que ele representa um componente 

significativo na deposição de N atmosférico, fato este observado quando comparado os fluxos 

do NOD e NID do presente estudo (Fig. 13). Entretanto, a natureza e as fontes atmosféricas de 
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N orgânico são em grande parte desconhecidas, mas é sem dúvida composta de uma ampla 

gama de substâncias orgânicas (CORNELL, 2011). Neste trabalho, não foram descriminadas 

as espécies orgânicas que poderiam constituir o NOD depositado nas áreas avaliadas, tais como, 

ureia, aminoácidos, nitratos orgânicos entre outros (CAPE et al., 2010), logo, isso dificulta fazer 

inferências sobre as origens desse composto orgânico. Em ecossistemas tropicais, os maiores 

teores de NOD estão atrelados possivelmente a processos biológicos que ocorrem no interior 

das copas das árvores, tais como adsorção e troca de íons pela planta, decomposição de material 

orgânico por microrganismos que mediam a lixiviação ou a imobilização de nutrientes da 

biomassa foliar, pela presença de insetos herbívoros e ainda pela fixação de N2 por 

microrganismos diazotróficos que vivem na superfície das folhas (principalmente 

cianobactérias associadas com plantas epífitas) (ZIMMERMANN et al., 2008; SCHRUMPF et 

al., 2006; STADLER; MÜLLER, 2000; LE MELLEC et al., 2010; FÜRNKRANZ et al., 2008). 

Comparando os fluxos de deposição acumulativa via transprecipitação da FN, observou-

se que os valores dos fluxos de NOD ficaram próximos aos fluxos verificados por Souza e 

colaboradores (2015) na Serra dos Órgãos, região de Mata Atlântica do RJ e de NID foram 

próximos aos encontrados por Filoso et al. (1999) no bioma Amazônia (Tabela 10). 

Ao analisar os valores dos fluxos de NOD e NID via transprecipitação, verificou-se que 

os fluxos da área de TE foram menores em relação aos fluxos da FN (Tabela 10). O mesmo 

padrão de resultado é obtido ao se comparar os fluxos do TE com os fluxos dos estudos de 

FILOSO et al. (1999) e SOUZA et al. (2015). Como já elucidado, o monocultivo de eucalipto 

apresenta uma menor heterogeneidade vegetal e um menor IAF quando comparado a áreas de 

floresta nativa, essas características podem explicar os menores fluxos de NOD e NID 

encontrados no TE.  

Segundo a literatura, em árvores de eucalipto ocorre uma maior retranslocação de 

nutrientes no interior da planta. Witschoreck (2014), discorrem que a retranslocação dos 

nutrientes de tecidos em senescência para partes mais novas da planta, é um importante 

processo para aumentar a eficiência de utilização dos nutrientes com alta mobilidade no tecido 

vegetal e reduzir a saída de nutrientes por meio da deposição de serapilheira. A partir disso, 

entendemos que possivelmente o N aportado sobre a copa da planta tenha sido fixado na planta 

por microrganismos ou até mesmo assimilado pela própria planta, e este nutriente segue para 

ciclagem interna da mesma.  

O resultado dessa análise, contribui para alcançar o objetivo do presente estudo, que é 

demonstrar que a alteração da vegetação pode influenciar no aporte de N ao solo via 
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transprecipitação e consequentemente, alterar a disponibilidade de N aos microrganismos 

responsáveis pelos processos de nitrificação e desnitrificação. 

 

4.4.2 Teor de nitrogênio mineral do solo  

 

O maior reservatório de N no solo encontra-se na forma orgânica (95%), normalmente 

como proteínas, peptídeos, ácidos nucléicos, bases nitrogenadas, ureia entre outros 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2006).  Em virtude das frações de difícil decomposição, apenas 2 % 

a 5 % desse N orgânico acaba sendo mineralizado por ano (Vieira, 2017). Os microrganismos 

do solo dependem desse N mineralizado nas formas de NH4
+ e NO3

- para então realizarem os 

processos de nitrificação e desnitrificação no solo (CARMO et al., 2005).  

A mudança da cobertura vegetal original para qualquer outro tipo de cultivo pode 

promover a alteração nas propriedades químicas, físicas e biológicas do solo (FARIA et al., 

2010). Essa alteração é esperada quando se compara o solo de uma área de floresta nativa ao 

solo de uma área de monocultura como é o caso do plantio de eucalipto.  

 Um dos fatores que colabora para essa alteração nas características do solo é a diferença 

da quantidade de nutrientes que são aportados ao solo via processo de transprecipitação. Essa 

diferença de N aportado via transprecipitação foi relatada nos resultados do presente estudo 

(Tabela 8), e esse maior aporte de N total encontrado para a área de FN pode contribuir para 

explicar o maior teor médio de N mineral do solo também encontrado na área de FN (Tabela 

9). 

Em relação ao teor de NH4
+ do solo, os resultados de presente trabalho mostraram que 

houve maior teor no solo sob área de FN, no entanto, estatisticamente não se diferiu do teor 

encontrado no solo sob área de TE, independente da estação do ano. Já para o NO3
-, os 

resultados foram opostos, tanto os teores médios totais quanto os teores entre as áreas de FN e 

TE foram diferentes, no entanto, não houve diferença sazonal para as áreas avaliadas. 

Esse maior teor de NO3
- na área de FN pode ser explicado pela maior taxa de 

decomposição da serapilheira e mineralização da matéria orgânica que ocorre sob solos de 

florestas nativas e consequentemente, contribui o aumento do processo de nitrificação nessa 

área. A literatura discorre que a taxa de decomposição da serapilheira de eucalipto acaba por 

ser mais lenta em função da baixa composição florística e residual, refletindo assim em uma 

menor diversidade de microrganismos decompositores e, ainda pelo fato desse material residual 

(folha, galho, casca) ser mais recalcitrante, apresentando alta relação C:N e lignina:N 

(O´CONNELL; SANKARAN, 1997; LEITE, 2001; SILVA, 2008). 
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As formas de N inorgânico do solo NH4
+ e NO3

- são assimiladas pelos microrganismos 

do solo e pelas plantas, porém, a quantidade de N assimilado pelas plantas irá depender da taxa 

de mineralização e nitrificação do N da matéria orgânica do solo e não dos valores de N total 

(PARRON, 2004). Na mineralização da matéria orgânica, o N orgânico é convertido em NH4
+, 

e posteriormente em NO3
- pela ação das bactérias nitrificadoras. Se a demanda de N inorgânico 

pelos microrganismos for alta, então a quantidade de N disponível no solo diminui, e esse 

processo é chamado de imobilização, porém, quando a disponibilidade de N para os 

microrganismos for suficiente, as concentrações de N inorgânico no solo aumentam resultando 

em maiores disponibilidades de N às plantas (DALAL et al., 2003; PARRON, 2004; 

MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Carmo e colaboradores (2012) encontraram teores de NH4
+ e NO3

- inferiores ao do 

presente estudo, porém com o mesmo padrão de resultado e também em solo sob área de floresta 

nativa do bioma Mata Atlântica. Os autores relataram teores de 7,5 mg N kg-1 para o NH4
+ e 

2,9 mg N kg-1 para o NO3
- em solo coletado a 10 cm de profundidade. Resultados também 

inferiores foram encontrados por Carmo et al. (2005) em solos da Bacia Amazônica brasileira 

coletados a 05 cm de profundidade. Ao avaliar os teores de N mineral em solos de floresta 

Atlântica sob diferentes altitudes, Santos (2014) verificou uma tendência de haver maior 

disponibilidade de N orgânico no solo em maior altitude (1600 m) e maior disponibilidade de 

NO3
- em solos de baixas altitudes (100 m). O mesmo explica que em regiões mais elevadas, o 

acúmulo de serapilheira sobre o solo é maior devido às menores temperaturas, dificultando a 

mineralização do N orgânico em formas inorgânicas. Já em regiões mais baixas, as altas 

temperaturas contribuem para uma ciclagem de N no solo mais rápida, podendo favorecer uma 

maior taxa de nitrificação nessas áreas. 

Maiores concentrações NH4
+ do que NO3

- também foram verificados por Fialho (2016) 

em solos de floresta plantada de eucalipto (sem adição de fertilizante) em Três Lagoas - MS. 

Para o NH4
+, o autor verificou teores de 54,8 mg N kg-1 já para o NO3

- as concentrações foram 

bem menores, cerca de 0,1 mg N kg-1.  Em plantios de eucalipto sob região de transição Cerrado 

- Amazônia, Silveira (2018) constatou valores de até 30 mg N kg-1 para NH4
+ e de 6 mg N kg-

1 para NO3
- valores próximos ao encontrados no presente trabalho. Já em florestas naturais de 

eucalipto na Austrália, foram registradas concentrações de NH4
+ e NO3

- menores que 4,5 mg N 

kg-1 e 0,023 mg N kg-1, respectivamente (FEST et al., 2009). Os autores explicam que essas 

baixas concentrações de N mineral no solo possivelmente estão atreladas a lenta taxa de 

decomposição e mineralização que ocorrem em regiões de clima temperado. 
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A predominância de nutrientes na forma de cátions ou ânions no solo, dependem da 

constituição mineral do mesmo, ou seja, o solo é formado por partículas de areia, silte e argila, 

que dependendo da região e do ecossistema podem sofrer variações (SANTOS, 2014). As 

argilas do solo são ricas em cargas elétricas negativas que atraem e retêm cátions, como o NH4
+. 

O mesmo pode não ocorrer com o ânion NO3
-, que possui baixa interação química devido à 

presença dessas cargas negativas e devido sua alta solubilidade o mesmo pode ser lixiviado com 

maior facilidade para as camadas mais profundas do solo (PHILLIPS; BURTON, 2005; 

CORREA et al., 2006; MOREIRA; SIQUEIRA, 2006; RONQUIM, 2010; DENK et al., 2017). 

Esse comportamento pode contribuir para explicar os maiores teores de NH4
+ encontrados no 

solo sob as áreas de FN e do TE, visto que o solo das áreas de estudo apresenta alto teor de 

argila (Tabela 6). 

 

4.4.3 Fluxos de N2O da interface solo-atmosfera  

 

 As emissões de N2O da interface solo-atmosfera dependem da disponibilidade de N 

mineral no solo e esse N mineral pode ser originado por meio de diversas formas, tais como: 

deposições atmosféricas de formas nitrogenadas, fixação biológica de N, decomposição da 

serapilheira, mineralização da matéria orgânica do solo e ainda pela aplicação de fertilizantes 

nitrogenados (CHAPIN III et al., 2002; RODRIGUES et al., 2017). 

 Os fluxos médios totais de emissão de N2O foram maiores no solo sob a área de FN em 

relação aos fluxos do solo sob a área de TE (Tabela 9). Esse resultado pode ser justificado pelos 

maiores teores de N aportados para o solo via processo de transprecipitação na área de FN e 

este ter favorecido um incremento nos teores de N mineral do solo nesta área principalmente 

na forma de NO3
-, íon este resultado do processo de nitrificação do solo, e ainda atrelado a esses 

fatores, a composição química da serapilheira da floresta por ser menos recalcitrante, apresenta 

uma rápida taxa de decomposição podendo contribuir para uma maior disponibilidade de N 

para o solo.  

O fluxo de emissão médio de N2O na área de FN foi inferior a 1 kg N-N2O ha-1 ano-1. 

Valores inferiores a este em áreas de Mata Atlântica também foram observados em outros 

estudos (Tabela 11) (PERRY, 2011; SOUSA NETO et al., 2011; CARMO et al., 2012; 

RODRIGUES; de MELLO, 2012). Analisando os valores de fluxos de N2O com suas 

respectivas altitudes nos trabalhos descritos na tabela 11 é possível observar uma tendência de 

aumento dos fluxos de N2O com diminuição das altitudes. O fluxo de N2O encontrado na área 

de FN deste estudo está próximo ao observado por Sousa Neto et al. (2011) e por Perry (2011) 
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para altitudes em torno de 400m. Já para altitude 100 m, Sousa Neto et al. (2011) relatam fluxos 

de 3,42 kg N-N2O ha-1 ano-1. Os autores elucidam que esse reflexo nas emissões de N2O em 

relação à altitude pode ser explicado pela taxa de decomposição da serapilheira que, em regiões 

mais altas acabam sendo menores em função da diminuição das temperaturas. Esse 

comportamento foi observado por Schinner (1982) e Perry (2011), ao investigarem a taxa de 

decomposição da serapilheira e a emissão de N2O em diferentes altitudes. Os mesmos relatam 

que a redução da atividade microbiana com o aumento da altitude pode ser causada pela 

diferença do tipo de vegetação, do clima e da composição do solo. 

 

Tabela 11 - Emissões de N2O da interface solo-atmosfera no bioma de Mata Atlântica e a nível 

floresta tropical global. 

Regiões 
Altitude 

(m) 
kg N ha-1 ano-1 Referências 

Mata Atlântica (Belo Oriente, MG) ~290 0,82 Este estudo 

M. Atlântica (Parque Serra do Mar, SP) 100 3,42 Sousa Neto et al. (2011) 

M. Atlântica (Serra dos Órgãos, RJ) 400  0,64 Perry (2011) 

M. Atlântica (Parque Serra do Mar, SP) 400 0,88 Sousa Neto et al. (2011) 

M. Atlântica (Parque Serra do Mar, SP) 886 0,28 Carmo et al. (2012) 

M. Atlântica (Parque Serra do Mar, SP) 1000 0,79 Sousa Neto et al. (2011) 

M. Atlântica (Teresópolis, RJ) 1200  0,32   Perry (2011) 

M. Atlântica (Serra dos Órgãos, RJ) 1100-1200 0,26     Rodrigues e Mello (2012) 

Florestas Tropicais Globais - 0,3 a 6,7 
Davidson et al. (2001) 

Werner et al. (2007) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Na área de TE, o fluxo de emissão médio de N2O foi de 0,55 kg N-N2O ha-1 ano-1, 

aproximadamente 33% inferior ao fluxo médio na FN (Tabela 9). Valores semelhantes de fluxos 

médios de N2O de solos sob plantios de eucaliptos foram registrados em outros trabalhos de 

pesquisa (Tabela 12). Fluxos médios anuais próximo ao do presente estudo foi relatado por 

Coutinho et al. (2010) em um plantio de eucalipto com 36 meses de idade no estado de SP e 

por Silveira (2018) em um plantio de eucalipto com 24 meses de idade no estado de MT (Tabela 

12). 

Em relação as emissões de N2O em função da sazonalidade, no presente estudo 

verificou-se diferença significativa nas emissões das duas áreas avaliadas apenas para o período 

de chuva. Valor de fluxo de N2O semelhante ao encontrado no presente trabalho para o período 

de chuva, foi registrado por Silva (2016) em um plantio de eucalipto com 36 meses de idade 

localizado no estado do MT. O autor relatou fluxos médios de 0,59 kg N-N2O ha-1 ano-1. 
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Fialho (2016) avaliou a emissão de N2O em plantios de eucalipto com 18 meses de idade 

nos estados de MG, RS e MS. O mesmo aplicou uma dose de fertilizante nitrogenado maior 

que o utilizado comercialmente que é de aproximadamente 40 kg N ha-1 (GONÇALVES et al., 

1995). Apesar da elevada dose de fertilizante, os fluxos de N2O foram considerados baixos de 

0,20; 0,67 e 2,29 kg N-N2O ha-1 ano-1 (Tabela 12). Os autores atribuíram as baixas emissões de 

N2O, aos baixos teores iniciais de N no solo e a alta demanda de N pelas plantas e 

microrganismos.  Esse mesmo comportamento foi verificado por Zhang et al. (2014) em plantio 

de eucalipto com 24 meses de idade localizado na China, onde a aplicação de fertilizante nas 

doses de 50 e 100 kg N ha-1 não apresentou diferenças nas emissões de N2O do solo que foram 

de 1,9 e 2,0 kg N-N2O ha-1 ano-1, respectivamente. 

As florestas naturais de eucalipto também apontam baixas emissões de N2O. Valores de 

aproximadamente seis vezes menores de fluxos médios de N2O do presente estudo foi descrito 

por Livesley et al., (2011) em floresta de eucalipto na região de savana no norte da Austrália, 

que apresenta uma precipitação média anual de 1782 mm, média está acima da registrada na 

área de estudo.  Os autores relataram fluxos médios de -0,03 a 0,02 kg N-N2O ha-1 ano-1 para 

os períodos de seca e de chuva respectivamente (Tabela 12). Os autores apontam essa baixa 

emissão devido a características da área, solo pobre com baixa disponibilidade de N mineral, 

textura arenosa com pouca retenção de umidade e ainda a baixa taxa de mineralização devido 

a elevada relação C:N (>60) que a serapilheira de ecossistemas de savana apresenta. 

Já em floresta de eucalipto sob clima temperado na região sudeste da Austrália onde a 

precipitação média anual é de 986 mm, Fest et al. (2009) encontraram valores de fluxos mais 

elevados, porém, ainda menores ao do presente estudo, uma emissão média de 0,29 kgN-N2O 

ha-1 ano-1. Os autores também associam essa abaixa emissão em virtude das condições locais, 

solos ácidos, textura franco-argilo-arenoso, baixo estoque de N mineral do solo e elevada 

relação C:N do solo (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Emissões de N2O da interface solo-atmosfera em plantações e florestas naturais de 

eucalipto. 
Regiões Altitude (m) kg N ha-1 ano-1 Referência 

Belo Oriente, MG  ~290  0,55 Este estudo 

Darwin, Norte da Austrália  42 -0,03 a 0,02 Livesley et al. (2011) 

São Gabriel, RS** 118 0,67 Fialho (2016) 

Três Lagoas, MS** 319 2,29 Fialho (2016) 

Sinop, MT (Transição Cerrado – AM) 384 0,59 Silva (2016) 

Sinop, MT (Transição Cerrado – AM) 384 0,55 Silveira (2018) 

Cruzeiro, SP* 700  0,42 Coutinho et al. (2010) 

Monte Carmelo, MG** 890 0,20 Fialho (2016) 

Tumbarumba, Sudeste da Austrália  1200 0,29 Fest et al. (2009) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nota: Dose de fertilizante aplicado 53* e 100 kg N / ha**. 

 

Avaliando os valores dos fluxos de N2O relatados neste estudo e dos demais autores, 

observa-se que áreas de florestas nativas tropicais tendem a emitir maiores fluxos de N2O na 

interface solo-atmosfera do que plantios de eucalipto ou até mesmo de florestas naturais de 

eucalipto (Tabela 11 e 12). Como não existe aplicação de fertilizantes em áreas de floresta 

tropical nativa, essa maior emissão está atrelada à combinação de diversos fatores locais como 

o microclima do interior da floresta mais úmido, maior diversidade de resíduos da vegetação, 

maior taxa de decomposição da serapilheira e ciclagem de N devido a menor relação C:N dos 

resíduos atrelado ainda as características físicas do solo (DAVIDSON et al., 2001; MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006; XU et al., 2013; BUTTERBACH-BAHL et al., 2013; RODRIGUES et al., 

2017). Segundo Sanches et al. (2009), florestas tropicais apresentam uma comunidade rica em 

espécies florestais, fornecendo à serapilheira uma composição mais diversificada e uma 

ciclagem de nutrientes mais estável, consequentemente, a comunidade de microrganismos 

decompositores também será maior e mais diversa.  

Já a decomposição da serapilheira em plantios de eucalipto acaba por ser mais lenta em 

função da baixa composição florística e residual, refletindo assim em uma menor diversidade 

de microrganismos decompositores e, ainda pelo fato desse material residual (folha, galho, 

casca) ser mais recalcitrantes, apresentando alta relação C:N e lignina:N (O´CONNELL; 

SANKARAN, 1997; LEITE, 2001; SILVA, 2008). A presença de resíduos no solo com alta 

relação C:N contribui para uma maior imobilização de N pelos microrganismos, logo, pode 

promover a redução dos processos de nitrificação e desnitrificação que são responsáveis pela 

produção do N2O no solo (KHALIL et al., 2002; HUANG et al., 2004; FIALHO 2016). 

Além das características químicas da serapilheira, o teor umidade do solo também está 

entres os principais fatores que podem favorecer os fluxos de N2O do solo. No presente trabalho 



87 
 

como já descrito, é possível observar um comportamento semelhante entre os dias com maiores 

níveis de precipitação com os dias dos maiores fluxos de N2O para ambas as áreas avaliadas. 

Esse comportamento condiz com o resultado da diferença de fluxo de N2O encontrado entre as 

áreas de FN e TE para o período de chuva (Tabela 9; Fig. 14A). Comportamento semelhante 

também foi observado em outros estudos (VERCHOT et al., 1999; FEST et al., 2009; 

LIVESLEY et al., 2011; PERRY, 2011; TÔSTO, 2014; NOGUEIRA et al., 2016; SILVA 2016; 

SILVEIRA, 2018). 

Os microrganismos que realizam os processos de nitrificação e desnitrificação acabam 

tendo sua atividade microbiana alterada em função do nível de umidade no solo (DALAL et al., 

2003). O processo de nitrificação ocorre em condições de solo mais aeróbico enquanto que em 

solos com EPPA entre 60% e 80% de saturação, o processo de desnitrificação acaba sendo 

intensificado (CHAPIN III et al., 2002; KHALIL et al., 2002; MOREIRA; SIQUEIRA 2006; 

RODRIGUES et al., 2017). A atividade microbiana e da taxa de decomposição da matéria 

orgânica do solo tendem a aumentar em maiores níveis de umidade no solo, logo, períodos 

chuvosos acabam por contribuir para o aumento da produção de N2O (ANDERSSON et al., 

2003; CASTALDI et al., 2013; TÔSTO, 2014).  

No presente estudo o teste de correlação de Pearson para as áreas de FN e TE 

apresentaram um coeficiente linear positivo (Fig. 15). No entanto, a faixa de EPPA encontrada 

para as áreas avaliadas (24% a 48%) está abaixo do nível de saturação do solo necessário para 

a produção e emissão de N2O via nitrificação ou desnitrificação (Fig. 14B). Segundo o modelo 

de produção de formas gasosas de N do solo em função do EPPA proposto por Davidson et al. 

(2000), o principal gás produzido para nesta faixa de EPPA é o NO. Logo, o EPPA do solo para 

ambas as áreas avaliadas não é o principal fator responsável pela emissão de N2O do solo e o 

mesmo pode ainda estar limitando a produção de N2O, visto que as emissões de ambas as áreas 

são consideradas baixas e o principal gás sendo produzido a partir dessa faixa de EPPA é o NO. 

Outro importante fator que pode influenciar na produção de N2O do solo é o pH. Essa 

característica química do solo é um importante fator condicionador do processo de 

mineralização da matéria orgânica do solo. Segundo Vieira (2017), a faixa de pH em torno de 

6 a 7 contribui para a atividade de mineralização do material orgânico pelos microrganismos 

do solo. Além do processo de mineralização, os processos de nitrificação e desnitrificação 

também pode ser influenciado pelo o pH do solo. Segundo Moreira e Siqueira (2006), os 

processos de nitrificação e desnitrificação são reduzidos em solos com pH muito ácido. Em 

solos com pH abaixo de 4,5 a atividades dos microrganismos acaba sendo mais lenta. O pH do 

solo de ambas as áreas de estudo está abaixo de 4,5 (Tabela 6), logo, essa característica química 
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pode estar limitando a atividade dos microrganismos nitrificadores e desnitrificadores. Na 

análise de solo realizada para as duas áreas também se observou elevados níveis de alumino 

trocável do solo. Avaliando solo de ambas as áreas se detecta uma alta acidez e elevado níveis 

de alumínio, relatando ser um solo de baixa fertilidade, logo, as baixas emissões de N2O 

relatadas para as duas áreas também podem ser justificadas por essas características químicas 

que promovem a redução da atividade microbiana do solo (MIGUEL et a., 2010). 

A partir de todos os resultados obtidos nesse estudo, foi possível perceber que a 

dinâmica do N no ecossistema é bastante complexa e a sua disponibilidade para as plantas e 

microrganismos depende de vários fatores físicos e químicos envolvendo o meio ambiente. O 

processo de transprecipitação tem grande relevância para a ciclagem de nutrientes como N 

(BALIEIRO et al., 2007) e, a partir desse processo a quantidade de N depositada no solo pode 

contribuir ou não para a ocorrência dos processos de nitrificação ou desnitrificação do solo e, 

consequentemente, retornar o N para atmosfera na forma de N2O ou N2. Avaliando as emissões 

de N2O em função do aporte de N via transprecipitação, constatou-se que para a área de FN, o 

fluxo de N2O representou 4,0% do N aportado via transpreciptação e para a área de TE, o fluxo 

de N2O correspondeu a 4,6% do N aportado ao solo via transpreciptação. A partir disso, 

verifica-se que o tipo de vegetação pode influenciar no aporte N ao solo e que o processo de 

transprecipitação poder ser um possível propulsor para a produção de N2O. 

 

4.5 Conclusão 

 

 A área de floresta nativa apresentou a maior deposição atmosférica de N via 

transprecipitação, como também a maior emissão de N2O na interface solo-atmosfera. Esse 

resultado mostra que nessa área houve maior ciclagem de N e possivelmente o maior 

incremento de compostos nitrogenados durante o processo de transprecipitação tenha 

colaborado para as maiores emissões de N2O nessa área e ainda, segundo a literatura, o processo 

de decomposição da serapilheira em áreas de floresta nativa tropical é mais acelerado quando 

comparado a decomposição do material residual de plantas de eucalipto, que acabam 

apresentando características mais recalcitrantes. 

 Neste trabalho, observou-se baixos fluxos de N2O da interface solo-atmosfera da área 

de plantio de eucalipto. Esse resultado indica que apesar de ser uma cultura florestal que 

submete o solo a práticas de manejo para seu desenvolvimento, a sua produção não resulta em 

grandes impactos relacionados a perdas de N via emissão de N2O sob regiões de clima tropical. 
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 Esse resultado contribui para reforçar o uso do eucalipto como uma alternativa 

sustentável para suprir a demanda de produtos madeireiro e não madeireiros pela população, 

colaborando para a redução da pressão sobre áreas de floresta nativa, especialmente para ser 

cultivado sob solos marginais de baixa fertilidade e ainda colaborando com o sequestro de 

carbono da atmosfera. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Os resultados encontrados neste estudo contribuíram para ampliar os conhecimentos 

referentes à dinâmica de N em plantação de eucalipto sobre região de clima tropical e sobre a 

influência desse uso do solo na emissão de N2O da interface solo-atmosfera. As principais 

conclusões foram:  

• Os fluxos médios de N2O foram superiores na área de floresta nativa quando 

comparados ao plantio de eucalipto de idade mais avançada (36 a 84 meses), ambos sob 

região do bioma da Mata Atlântica. 

• Verificou-se que a sazonalidade da região influenciou nas emissões de N2O do solo. As 

emissões de N2O da área de floreta nativa e do plantio de eucalipto apresentaram 

diferenças significativas durante o período de chuva. 

• A maior complexidade do dossel da floresta nativa possivelmente influenciou na maior 

entrada das formas nitrogenadas (NO3
-, NH4

+, NOD, N total) via transprecipitação ao 

solo, visto que a floresta nativa apresentou valor de 42% maior de fluxo acumulado de 

N total em relação à área de plantio de eucalipto. 

• O maior aporte de N via transprecipitação, atrelado à composição química dos resíduos 

vegetais, possivelmente tenha influenciado nos teores de N mineral do solo, 

principalmente sob a área de floresta nativa, visto que a mesma apresentou os maiores 

teores de NO3
- e NH4

+ do solo.  

• Como já relatado, o maior fluxo médio de N2O ocorreu sob área de floresta nativa, essa 

maior emissão possivelmente está associada ao maior aporte de N via transprecipitação 

e maiores teores de N mineral que foram verificados nessa área. 

• Verificou-se que a baixa saturação dos poros do solo por água controla e limita a 

produção de N2O do solo tanto na área de floresta nativa quanto nos talhões de eucalipto 

avaliados. 

• A dose de fertilizante nitrogenado (18 kg N ha-1 ano-1) aplicado no plantio do eucalipto 

(talhão T3M) não apresenta influência significativa nos fluxos de N2O do solo. 

• A dose de fertilizante nitrogenado (44 kg N ha-1 ano-1) aplicado no primeiro ano do 

plantio do eucalipto (dividido em 3 etapas) não apresenta influência significativa nas 

emissões de N2O do solo.  

Os resultados deste estudo possibilitaram verificar a importância da entrada de N via 

deposição atmosférica e seu aporte para o solo por meio da transprecipitação e ainda, verificar 
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o efeito da fertilização nitrogenada nas emissões de N2O em áreas de plantio comercial de 

eucalipto. 

 Verificou-se também, que as emissões de N2O em todas as áreas avaliadas, foram 

influenciadas pela constituição química e física do solo. A alta acidez do solo, o elevado nível 

de alumínio e a baixa saturação dos poros do solo por água influenciou na produção de N2O 

resultando em baixos fluxos. A partir disso, observa-se que ao avaliar a emissão de N2O do solo 

com plantios de eucalipto sob clima tropical e que recebem a aplicação de fertilizante 

nitrogenado, é de extrema importância analisar em conjunto as condições edafoclimáticas da 

área, visto que as mesmas podem reduzir a atividade de microrganismos do solo e 

consequentemente, na produção desse gás. 

Faltam estudos que contabilizem a entrada de N atmosférico em plantações comerciais 

eucalipto sob região de clima tropical. É de suma importância também, investigar outras 

possíveis formas de perda de N em áreas de plantio de eucalipto tais como, via escoamento 

superficial, lixiviação e emissão gasosa de NO e N2. Essas informações são de grande valia para 

poder fechar um balanço mais preciso de quanto de N entra e quanto se perde via colheita da 

madeira e emissão de formas gasosas de N do solo.  

A partir destas pesquisas que contabilizem todas essas etapas de ciclagem do N, empresas 

florestais conseguiram elaborar planos de manejos mais sustentáveis, utilizando quantidades 

adequadas de fertilizantes nitrogenados e, atrelado a isso, será possível gerar um fator de 

emissão para N2O em plantação de eucalipto para países de clima tropical, dado esse não 

existente na literatura.  
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7 APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A - Base e câmara estática para avaliação dos fluxos de N2O do solo. 

 

             
Base próxima a coveta da planta                                         Câmara estática 
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APÊNCIDE B – Bases fertilizadas e controle para avalição nas emissões de N2O do solo. 
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APÊNDICE C – Aplicação do fertilizante dentro da base instalada na coveta da planta. 

Fertilização correspondente a primeira aplicação do fertilizante do talhão T15M. 
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APÊNDICE D – Sistema de bomba à vácuo elétrico e cromatógrafo GC 2014 (Shimadzu) para 

determinação dos fluxos de N2O. 
 

        
Bomba à vácuo                                  Cromatógrafo. 
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APÊNDICE E – Coletores de precipitação. 
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8 ANEXOS 

 

 

8.1 - Planilha de fluxos médios diários de N-N2O referente ao talhão de eucalipto T3M - capítulo 

3. Médias diárias n= 8 câmaras (T3M). 

 

Data da coleta 
µgN-N2O m-2 h-1 

T3MEC T3MEF T3MECA T3MEFA 

04/04/2019 8,54 12,87 17,95 35,47 

05/04/2019 8,05 19,10 18,47 17,82 

08/04/2019 8,54 13,37 11,50 10,15 

09/04/2019 4,59 12,20 22,65 13,15 

10/04/2019 18,85 24,37 26,26 36,98 

11/04/2019 9,08 11,59 13,26 19,47 

12/04/2019 14,00 14,98 16,41 34,64 

22/04/2019 5,05 8,61 13,30 16,98 

23/04/2019 3,19 3,31 22,78 12,08 

24/04/2019 5,89 4,63 7,72 13,20 

25/04/2019 2,85 12,00 4,15 24,40 

26/04/2019 0,31 18,84 4,12 15,12 

Média total 

ugN-N2O m2 h-1 

7,41 12,99 14,88 20,79 

Média total 

kgN-N2O ha-1 ano-1 

0,65 1,14 1,30 1,82 

 
 
 
 

8.2 - Planilha de fluxos médios diários de N-N2O referente ao talhão de eucalipto T15M - 

capítulo 3. Médias média diária n= 12 câmaras. 

 

Data de coleta 
µgN-N2O m-2 h-1 

Fertilizado Controle 

20/03/2017 73,98 48,26 

21/03/2017 5,11 5,67 

22/03/2017 7,29 5,77 

23/03/2017 3,49 0,95 

24/03/2017 8,62 4,92 

27/03/2017 6,32 4,27 

28/03/2017 40,26 25,47 

29/03/2017 4,50 6,27 

30/03/2017 13,86 7,52 

02/05/2017 7,64 18,44 

03/05/2017 12,60 16,22 

04/05/2017 16,25 9,49 

05/05/2017 11,52 4,86 

30/05/2017 6,15 8,93 

31/05/2017 15,18 5,79 

01/06/2017 6,02 5,41 

02/06/2017 14,62 11,23 

05/06/2017 18,98 27,88 

06/06/2017 11,02 14,59 

07/06/2017 10,34 11,71 

08/06/2017 14,64 12,99 

09/06/2017 9,36 9,42 

05/07/2017 7,28 13,96 
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06/07/2017 17,74 30,83 

07/07/2017 20,33 5,53 

14/08/2017 1,99 1,03 

15/08/2017 16,99 14,44 

16/08/2017 6,50 6,21 

17/08/2017 1,67 11,08 

18/08/2017 21,23 5,23 

11/09/2017 1,46 3,77 

12/09/2017 17,19 8,04 

13/09/2017 -1,05 -2,23 

14/09/2017 11,51 20,37 

16/10/2017 3,24 6,14 

17/10/2017 32,20 15,46 

18/10/2017 40,44 26,45 

19/10/2017 14,30 14,74 

20/10/2017 35,24 27,58 

22/11/2017 3,35 14,55 

05/12/2017 12,78 6,91 

06/12/2017 6,68 3,56 

07/12/2017 1,85 2,23 

08/12/2017 2,51 3,90 

22/01/2018 2,60 4,87 

23/01/2018 6,19 7,29 

24/01/2018 6,88 5,11 

25/01/2018 6,64 6,68 

26/01/2018 5,81 5,85 

20/02/2018 10,23 13,11 

21/02/2018 7,91 11,71 

22/02/2018 7,01 10,80 

23/02/2018 9,34 12,51 

12/03/2018 12,45 28,57 

13/03/2018 3,87 7,74 

14/03/2018 8,56 14,58 

15/03/2018 4,26 11,67 

16/03/2018 -1,51 5,27 

19/03/2018 7,31 8,24 

20/03/2018 15,24 14,65 

21/03/2018 15,98 17,92 

22/03/2018 6,89 -1,70 

23/04/2018 17,10 10,99 

25/04/2018 10,68 13,47 

26/04/2018 13,31 17,46 

21/05/2018 5,96 6,44 

22/05/2018 5,98 5,52 

23/05/2018 7,42 8,59 

25/05/2018 2,94 4,03 

Média total 

ugN-N2O m-2 h-1 

11,48 10,97 

Média total 

kgN-N2O ha-1 ano-1 

0,99 0,96 
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8.3 - Planilha de EPPA do solo do talhão de eucalipto T15M - capítulo 3.  

 
Coleta EPPA (%) Coleta  EPPA (%) 

15/03/2017 39,10 21/11/2017 28,80 

29/05/2017 44,21 24/11/2017 37,65 

05/06/2017 40,48 05/12/2017 37,10 

09/06/2017 35,34 08/12/2017 45,12 

07/07/2017 40,90 16/01/2018 30,79 

15/08/2017 30,53 19/01/2018 31,58 

18/08/2017 29,75 20/02/2018 38,66 

11/09/2017 25,83 19/03/2018 42,76 

14/09/2017 23,75 23/03/2018 43,82 

18/10/2017 24,21 22/05/2018 40,10 

20/10/2017 16,01 25/05/2018 43,87 
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8.4 Planilhas de deposição atmosférica de N – capítulo 4.  

 
  

Coletor de precipitação total (mm) 
DEPOSIÇÃO TOTAL (kg N ha-1) 

AMOSTRAS N-NO3
-  N-NH4

+ NOD N-TOTAL 

Junho/2017 40,82 0,0515 0,0158 0,0892 0,1565 

Julho/2017 3,47 0,0004 0,0013 0,0283 0,0300 

Agosto/2017 1,43 0,0002 0,0006 0,0145 0,0154 

Setembro/2017 0,00 0,0004 0,0040 0,0707 0,0751 

Outubro/2017 8,78 0,0314 0,0034 0,0614 0,0963 

Novembro/2017 138,16 0,0170 0,0270 0,0523 0,0963 

Dezembro/2017 118,37 0,0027 0,0524 0,0360 0,0910 

Janeiro/2018 113,27 0,0038 0,0440 0,0444 0,0922 

Fevereiro/2018 206,12 0,0144 0,0816 0,0780 0,1740 

Março/2018 204,08 0,0294 0,0792 0,0003 0,1089 

Abril/2018 71,63 0,0016 0,0278 0,1021 0,1315 

Maio/2018 28,57 0,0006 0,0310 0,0565 0,0882  
ACUMULATIVO 0,15 0,36 0,63 1,15 

 
   

Coletor de precipitação total (mm) 

MATA (kg N ha-1) 

AMOSTRAS N-NO3
- N-NH4+ NOD N-TOTAL 

Junho/2017 40,82 0,0458 0,0326 1,8439 1,9223 

Julho/2017 3,47 0,0022 0,0275 0,4104 0,4400 

Agosto/2017 1,43 0,0004 0,0012 0,2181 0,2197 

Setembro/2017 0,00 0,0002 0,0040 0,4483 0,4525 

Outubro/2017 8,78 0,0007 0,1563 1,3739 1,5309 

Novembro/2017 138,16 0,2669 0,7100 0,7410 1,7179 

Dezembro/2017 118,37 0,0329 1,1457 0,5392 1,7179 

Janeiro/2018 113,27 0,0174 0,0410 1,7726 1,8309 

Fevereiro/2018 206,12 0,1386 0,0872 2,8838 3,1096 

Março/2018 204,08 0,0113 0,0775 2,6069 2,6956 

Abril/2018 71,63 0,0414 0,5800 3,5784 4,1998 

Maio/2018 28,57 0,0027 0,0376 0,7370 0,7773 

 ACUMULATIVO 0,56 2,90 17,15 20,61 

 
   

Coletor de precipitação total (mm) 

                     EUCALIPTO (kg N ha-1)  
AMOSTRAS N-NO3

- N-NH4
+ NOD N-TOTAL 

Junho/2017 40,82 0,0041 0,0169 0,5954 0,6164 

Julho/2017 3,47 0,0005 0,0026 0,1600 0,1631 

Agosto/2017 1,43 0,0016 0,0014 0,3195 0,3225 

Setembro/2017 0,00 0,0002 0,0040 0,4207 0,4248 

Outubro/2017 8,78 0,0004 0,0045 0,7863 0,7912 

Novembro/2017 138,16 0,0298 0,0513 1,6725 1,7535 

Dezembro/2017 118,37 0,0334 0,0719 1,0227 1,1281 

Janeiro/2018 113,27 0,0137 0,0538 1,0332 1,1007 

Fevereiro/2018 206,12 0,0232 0,0767 2,2405 2,3404 

Março/2018 204,08 0,0381 0,0791 0,9835 1,1007 

Abril/2018 71,63 0,0017 0,0297 1,6131 1,6446 

Maio/2018 28,57 0,0064 0,0125 0,6043 0,6233 

 ACUMULATIVO 0,15 0,40 11,45 12,00 

 

 

 

 

 

 



118 
 

8.5 – Planilha de teores de N mineral no solo referente as áreas de talhão de eucalipto e floresta 

nativa – capítulo 4. 

Data de coleta 
Floresta nativa Eucalipto 

NH4
+ NO3

- NH4
+ NO3

- 

21/10/2014 27,85 12,32 26,36 5,79 

24/10/2014 23,55 8,94 27,84 4,44 

17/11/2014 26,59 9,22 29,16 4,66 

21/11/2014 25,07 8,40 26,28 4,84 

16/12/2014 31,16 7,38 30,87 1,46 

19/12/2014 25,82 6,07 27,10 2,57 

26/01/2015 22,86 11,06 5,09 4,36 

29/01/2015 8,53 9,10 9,11 0,78 

09/03/2015 29,37 12,83 25,92 4,69 

13/03/2015 29,96 10,41 29,26 4,43 

22/04/2015 25,20 12,38 26,19 5,31 

25/04/2015 25,01 9,96 24,92 3,63 

26/05/2015 27,76 8,14 27,24 3,76 

29/05/2015 25,24 6,22 27,37 2,16 

27/07/2015 27,80 8,12 26,69 5,16 

31/07/2015 22,49 8,37 24,60 3,36 

31/08/2015 24,84 12,45 28,68 8,20 

04/09/2015 23,92 10,69 27,03 5,81 

26/10/2015 24,44 19,25 23,87 8,57 

30/10/2015 27,83 18,63 28,69 8,05 

15/12/2015 30,87 14,95 30,19 9,69 

18/12/2015 28,24 5,97 27,08 4,39 

25/01/2016 20,48 13,22 24,68 7,34 

29/01/2016 26,17 9,74 24,98 3,93 

01/03/2016 22,35 10,17 25,83 5,73 

04/03/2016 22,38 22,38 24,89 1,72 

04/07/2016 29,12 2,00 29,69 4,72 

08/07/2016 25,18 6,39 30,85 3,78 

15/08/2016 26,16 14,15 28,95 6,87 

19/08/2016 26,77 11,74 30,45 5,28 

24/10/2016 5,83 15,21 5,35 11,41 

28/10/2016 4,29 11,52 4,15 8,36 

22/11/2016 32,82 6,97 33,80 4,70 

25/11/2016 32,49 6,80 36,72 2,85 

12/12/2016 36,19 12,95 32,41 6,82 

16/12/2016 32,71 6,40 24,48 3,89 

14/03/2017 27,30 4,77 27,76 4,29 

17/03/2017 26,19 3,88 27,05 2,81 

02/05/2017 26,04 7,07 2,17 3,80 

05/05/2017 26,39 6,81 28,03 3,48 

29/05/2017 37,88 30,82 39,53 23,05 

07/07/2017 10,13 17,07 11,61 7,72 

18/08/2017 19,79 26,57 32,13 18,73 

11/09/2017 47,31 17,81 46,95 7,68 

14/09/2017 68,35 15,84 2,64 6,44 

16/10/2017 25,99 3,37 25,40 8,21 

20/10/2017 43,03 15,77 31,61 13,04 

05/12/2017 38,36 11,99 41,51 7,34 

08/12/2017 36,65 5,96 41,55 4,04 

19/01/2018 29,29 62,56 28,99 36,23 

Média geral 

mg N kg-1 

27,40 12,22 26,07 6,61 

 



119 
 

8.6 - Planilha de EPPA do solo - capítulo 4.  

 

Data de coleta 
EPPA (%) 

Floresta Nativa Talhão de eucalipto 

21/10/2014 36,84 39,63 

24/10/2014 34,45 39,57 

26/01/2015 25,16 29,34 

29/01/2015 27,92 31,21 

09/03/2015 25,86 29,72 

13/03/2015 26,98 32,36 

22/04/2015 26,86 32,13 

25/04/2015 34,04 38,41 

26/05/2015 32,90 36,13 

29/05/2015 33,33 34,54 

27/07/2015 29,15 34,04 

31/07/2015 27,66 33,77 

31/08/2015 24,34 30,91 

04/09/2015 24,32 30,06 

26/10/2015 29,18 34,08 

30/10/2015 33,22 35,55 

15/12/2015 32,41 36,55 

18/12/2015 30,64 34,95 

25/01/2016 42,74 47,84 

29/01/2016 41,29 47,74 

01/03/2016 26,41 33,47 

04/03/2016 28,30 31,81 

04/07/2016 27,14 32,10 

08/07/2016 26,84 33,06 

15/08/2016 24,00 29,58 

19/08/2016 26,23 31,70 

24/10/2016 26,86 30,22 

28/10/2016 26,26 32,97 

22/11/2016 37,66 46,31 

25/11/2016 38,45 42,52 

12/12/2016 39,34 41,36 

16/12/2016 40,44 46,29 

14/03/2017 29,58 32,79 

17/03/2017 30,31 33,00 

02/05/2017 27,54 33,56 

05/05/2017 35,03 35,69 

29/05/2017 27,03 32,68 

07/07/2017 26,46 33,82 

15/08/2017 25,87 32,64 

18/08/2017 25,24 29,89 

11/09/2017 25,28 32,79 
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14/09/2017 25,16 31,24 

16/10/2017 24,37 30,17 

20/10/2017 26,01 33,92 

21/11/2017 29,76 34,52 

24/11/2017 33,80 37,84 

05/12/2017 38,22 45,19 

08/12/2017 39,88 44,61 

16/01/2018 25,93 31,22 

19/01/2018 25,53 34,33 

20/02/2018 31,07 37,06 

Média (%) 30,18 35,23 

 

 

8.7- Planilha de fluxos médios diários de N-N2O referente as áreas de floresta nativa e talhão 

de eucalipto - capítulo 4. Médias diárias n= 12 câmaras. 

 
Data de coleta µgN-N2O m2 h-1 

Talhão de eucalipto Floresta nativa 

21/10/2014 0,80 0,73 

22/10/2014 2,62 10,71 

23/10/2014 2,13 4,12 

24/10/2014 0,96 2,65 

18/11/2014 9,14 11,87 

19/11/2014 11,64 18,30 

20/11/2014 -0,71 1,03 

21/11/2014 2,81 3,54 

15/12/2014 4,93 5,10 

16/12/2014 2,92 4,92 

17/12/2014 2,17 9,14 

18/12/2014 3,38 5,11 

19/12/2014 3,38 1,97 

26/01/2015 1,60 1,56 

27/01/2015 0,94 5,42 

28/01/2015 0,98 4,69 

29/01/2015 0,74 3,97 

09/03/2015 2,12 2,79 

10/03/2015 0,33 0,78 

11/03/2015 0,43 1,76 

12/03/2015 1,34 2,43 

13/03/2015 1,99 1,72 

22/04/2015 2,16 3,19 

23/04/2015 0,65 5,19 

24/04/2015 1,90 3,20 

25/04/2015 3,94 5,57 

26/05/2015 0,38 0,73 

28/05/2015 2,61 4,16 

29/05/2015 0,59 4,59 

27/07/2015 0,76 2,85 

28/07/2015 -0,03 2,04 

30/07/2015 -0,10 0,28 

31/07/2015 -0,72 0,94 

31/08/2015 0,54 1,97 

01/09/2015 3,26 3,05 

02/09/2015 4,12 4,43 
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03/09/2015 2,82 2,39 

04/09/2015 3,83 3,64 

26/10/2015 1,35 7,43 

27/10/2015 2,69 6,37 

28/10/2015 5,85 38,52 

29/10/2015 5,47 21,62 

30/10/2015 11,30 29,17 

15/12/2015 3,25 3,55 

16/12/2015 4,95 5,30 

17/12/2015 3,35 4,32 

18/12/2015 3,20 5,95 

25/01/2016 5,16 11,53 

26/01/2016 8,69 18,53 

27/01/2016 3,16 7,34 

28/01/2016 5,95 11,01 

01/03/2016 0,00 2,89 

02/03/2016 0,41 0,00 

03/03/2016 0,19 1,22 

04/03/2016 1,59 3,27 

09/05/2016 5,11 8,79 

11/05/2016 6,97 3,98 

12/05/2016 13,25 19,24 

13/05/2016 5,42 4,43 

04/07/2016 10,74 12,21 

06/07/2016 6,62 8,31 

07/07/2016 6,44 7,17 

08/07/2016 4,48 6,64 

15/08/2016 1,62 2,30 

16/08/2016 1,74 2,51 

17/08/2016 2,06 4,51 

18/08/2016 1,86 3,09 

26/10/2016 8,92 7,81 

27/10/2016 6,49 3,67 

28/10/2016 5,24 6,14 

29/10/2016 9,63 7,82 

30/10/2016 8,41 6,37 

12/12/2016 11,46 19,85 

13/12/2016 15,03 30,48 

14/12/2016 18,95 18,77 

15/12/2016 14,71 25,11 

16/12/2016 12,84 17,07 

14/03/2017 2,19 3,26 

15/03/2017 1,64 3,63 

16/03/2017 3,13 4,63 

17/03/2017 7,29 3,90 

02/05/2017 22,39 27,34 

03/05/2017 25,93 17,34 

04/05/2017 37,25 29,93 

05/05/2017 28,88 35,54 

29/05/2017 4,81 16,54 

30/05/2017 4,44 1,36 

01/06/2017 2,24 0,38 

02/06/2017 0,56 -0,77 

04/07/2017 14,00 19,37 

05/07/2017 13,55 17,05 

06/07/2017 10,37 16,64 

07/07/2017 13,26 16,84 

14/08/2017 10,40 12,21 
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15/08/2017 10,88 11,91 

16/08/2017 12,81 4,14 

17/08/2017 12,28 6,64 

18/08/2017 12,22 6,17 

11/09/2017 -0,74 3,10 

12/09/2017 -1,96 0,12 

13/09/2017 -0,70 0,76 

14/09/2017 -0,42 2,09 

16/10/2017 0,04 0,03 

17/10/2017 0,10 3,23 

18/10/2017 -0,73 3,91 

19/10/2017 0,51 -3,82 

20/10/2017 -0,38 -0,43 

20/11/2017 4,83 11,70 

21/11/2017 0,05 5,73 

22/11/2017 5,84 13,44 

23/11/2017 3,25 15,90 

24/11/2017 6,38 21,62 

05/12/2017 27,49 29,50 

06/12/2017 29,16 44,96 

07/12/2017 43,22 50,12 

08/12/2017 8,64 39,95 

15/01/2018 0,62 2,30 

16/01/2018 -2,71 5,57 

17/01/2018 0,88 4,45 

18/01/2018 0,24 4,48 

19/01/2018 1,50 3,08 

20/02/2018 5,18 13,24 

21/02/2018 1,97 7,38 

22/02/2018 4,28 9,79 

23/04/2018 -0,02 3,75 

24/04/2018 -0,29 5,51 

25/04/2018 2,48 12,36 

Média total 

µgN-N2O m2 h-1 

6,26 9,34 

Média total 

kgN-N2O ha-1 ano-1 

0,55 0,82 

 

 

 

 

 


