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“Carbono,
componente comum em toda matéria orgânica
incluído essencialmente em todo processo vital.
Por conseguinte, as transformações deste elemento,
denominadas ciclo do carbono, constitui um ciclo de energia, que,
com suas variadas ramificações,
poderia ser corretamente designado como “ciclo da vida””

Nyle C. Brady, 1989

RESUMO

O solo, parte integral e estrutural do ecossistema terrestre, contém cerca de
duas vezes mais carbono (C) que a atmosfera. Importante mediador do ciclo do C, o
solo funciona como reservatório temporário de C e como fonte de dióxido de carbono
(CO2) para a atmosfera. A dinâmica do C na interface solo-atmosfera relaciona o
conteúdo de C no solo com o fluxo de CO2 da superfície do solo para a atmosfera
(respiração do solo). No solo, o CO2 é produzido naturalmente através de processo
mediado por microrganismos, durante a decomposição aeróbia da matéria orgânica
e durante a respiração do sistema radicular das plantas e da fauna do solo. O uso e
a cobertura do solo, juntamente com as variáveis ambientais externas e edáficas,
determinam as taxas de incorporação e decomposição da matéria orgânica do solo
(MOS). Neste estudo, foram avaliados e quantificados fluxos médios de CO2 do solo
para a atmosfera das duas principais coberturas do solo do Rio de Janeiro:
pastagens e fragmentos de Floresta Atlântica. As amostragens foram realizadas em
duas localidades, ambas no Estado do Rio de Janeiro: (1)Sítio Deserto, no Sana e
(2)Fazenda Califórnia, em Passa Três. Fluxos de CO 2 de solos foram medidos
utilizando o método de câmaras colocadas sobre o solo associadas com analisador
de gás por infravermelho. Foram determinadas a temperatura do solo e do ar, bem
como a umidade, a densidade, a porosidade, os conteúdos de carbono (C) e
nitrogênio (N) totais do solo e a fração leve livre (FLL) da matéria orgânica do solo.
As pastagens apresentaram os maiores fluxos de CO 2, independente da área de
estudo amostrada. A dinâmica do fluxo de CO 2 do solo mostrou sofrer influência da
sazonalidade, já que a temperatura do solo e o conteúdo de água no solo foram os
principais condicionadores da respiração do solo. Os solos sob cobertura vegetal de
florestas apresentaram maiores conteúdos de C e N no solo e maiores entradas de
FLL da MOS. A maior entrada de FLL e o menor distúrbio no solo sob floresta devem
ser os principais responsáveis pelos maiores estoques de C nesse solo. Os
resultados obtidos sugerem que em solos sob cobertura florestal a ciclagem do
carbono ocorre mais lentamente que na pastagem.

Palavras-chave: Matéria orgânica, uso do solo, ciclo do carbono, temperatura do
solo, umidade do solo.

ABSTRACT

The soil, structural and integral part of the terrestrial ecosystem, contains
approximate more carbon (C) than the atmosphere. Important mediator of the C
cycle, the soil acting like a temporary reservoir of carbon and like a source of CO2 to
the atmosphere. The dynamics of C in soil-atmosphere interface lists the contents of
C in soil with the flow of CO2 from the soil surface to the atmosphere (soil
respiration). In soil, the CO2 is naturally produced through a process mediated by
microorganisms during the aerobic decomposition of organic matter and during
respiration of the root system of plants and soil fauna. The land use and land cover,
with the external environmental variables and soil conditions, determine the relative
rates of incorporation and decomposition of organic matter. In this study, medium
fluxes of CO2 of the soil for the atmosphere were assessed and quantified of the two
principal coverings of the soil of Rio de Janeiro: pastures and fragments of Atlantic
Forest. The samplings were accomplished at two places, located in Rio de Janeiro
State: (1) Sítio Deserto, in Sana and (2) Fazenda Califórnia, in Passa Três. Fluxes of
CO2 of soils were measured using an infrared gas analyser coupled to a vented
dynamic chamber system. Parameters of the soil as the temperature, moisture,
density, contents of carbon (C) and nitrogen (N) totals and the free light fraction (FLL)
from the organic matter of the soil, were adressed. The pastures had greater soil CO2
fluxes than forests, independent of the area of study. Seasonality influences CO2
fluxes from soil to atmosphere in pasture and in forest, and the soil respiration rates
were positively correlated with soil water-filled pore space (WFPS) and with soil
temperature. The soils under forest cover had higher content of C and N and higher
inflows of FLL. Also, in the soil under forest cover, was recorded the largest stocks of
C. The largest input of FLL and the smallest disturbance in the soil under forest
should be the main responsible for the largest stocks of C in this soil. These results
suggest that soils under forest cover in the cycling of carbon occur more slowly than
in the pasture.

Keywords: Organic matter, land use, carbon cycle, soil temperature, soil moisture.
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1

INTRODUÇÃO

A preocupação internacional sobre o efeito estufa e sua incidência sobre as
mudanças climáticas vêm sustentando estudos sistemáticos sobre quantidades,
tipos, distribuições e comportamento do carbono (C) em diferentes sistemas
(MENDONÇA-SANTOS et al., 2003B).
A Floresta Atlântica representa o segundo maior ecossistema tropical da
América do Sul, depois da Floresta Amazônica e um dos biomas mais ameaçados
do mundo (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). No Brasil, a Floresta Atlântica,
reduzida a 12% (METZGER, 2009), encontra-se sobre longa cadeia de montanhas
que ocorre paralela ao Oceano Atlântico, desde o Rio Grande do Norte até o Rio
Grande do Sul (MENDONÇA-SANTOS et al., 2003B). Junto com as pastagens, os
remanescentes de Florestas Atlânticas constituem as principais classes de uso e
cobertura do solo do estado do Rio de Janeiro (JACQUES; SHINZATO, 2000).
Apesar da importância, existem poucos dados e trabalhos relacionando fluxos e
estoque de carbono nesse bioma (SOUZA NETO et al., 2010).
Os solos constituem um dos cinco principais estoques globais de carbono,
juntamente com os oceanos, a atmosfera, a biomassa terrestre e a camada
geológica, que funcionam como sistemas interligados (SCHLESINGER, 1997;
BATJES, 1998). O elemento carbono pode ser encontrado no solo sob duas formas:
carbono orgânico – a matéria orgânica do solo; e carbono inorgânico - na forma de
carbonatos (MACHADO, 2005).
O carbono é componente comum em toda a matéria orgânica e acha-se
incluído essencialmente em todo processo vital. Os processos envolvidos na
formação e transformação da matéria orgânica são referidos como ciclo do carbono

ou ciclo da vida (BRADY, 1989). Mediante processo de fotossíntese, as plantas
assimilam o gás carbônico (CO2) da atmosfera transformando-o, com auxílio da
água e de nutrientes extraídos do solo, em compostos de carbono (LEPSCH, 2002).
No solo, a decomposição do material vegetal morto por fungos e bactérias, e a
respiração das raízes de plantas vivas, devolvem a maior parte do carbono
anteriormente capturado por fotossíntese, à forma de CO2 o qual é emitido à
atmosfera (BRADY, 1989). Dessa forma, a vegetação e o solo agem como
reservatórios temporários de carbono.
A medida de fluxo de CO2 da superfície do solo é provavelmente o método
mais amplamente utilizado para se estimar a taxa de respiração do solo in situ
(DIAS, 2006). Mundialmente uma fonte importante de CO 2 à atmosfera, a respiração
do solo representa a soma total da atividade metabólica do solo (SILVA, 2006). Os
processos biológicos responsáveis por esse fenômeno são a respiração microbiana,
a respiração da fauna do solo, a respiração das raízes do solo e a decomposição da
matéria orgânica do solo (RAICH; SCHLESINGER, 1992).
A produção de CO2 no solo varia espacialmente com fatores climáticos,
principalmente a temperatura do ar e do solo, e o conteúdo de água no solo. Em
geral, o efeito da temperatura do solo é descrito por uma função exponencial e o
efeito da água no solo, por várias equações, incluindo funções lineares, logarítmicas,
quadráticas e parabólicas (DAVIDSON et al., 2000). Apesar da temperatura e da
umidade serem consideradas os principais determinantes das emissões de CO 2 do
solo e suas variações temporais (LONGDOZ et al., 2000; XU; QI,2001), diversos
outros fatores influenciam o padrão das emissões de CO 2 do solo, incluindo:
atributos do solo como porosidade, drenagem, teor de carbono orgânico do solo,
populações de microorganismos e densidade do sistema radicular (LONGDOZ et al.,
2000); e a proporção de frações mais lábeis da matéria orgânica do solo, como a
solúvel em água ou a leve livre (ROSCOE; BURMAN, 2003). Não há um
determinante único desse processo (XU; QI, 2001), mas a magnitude dessas
diferenças,

em

condições

edafoclimáticas

específicas,

depende

direta

ou

indiretamente do manejo do solo (RESCK et al., 2008).
O objetivo geral deste trabalho foi estudar a dinâmica do carbono na interface
solo-atmosfera, relacionando fluxos de CO 2 do solo para a atmosfera com as
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propriedades físicas e químicas do solo, em duas principais coberturas do solo no
Estado do Rio de Janeiro: pastagens e remanescentes de Floresta Atlântica.

1.1

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Quantificar fluxos médios de CO2 do solo sob cobertura de pastagens e

florestas;


Avaliar a influência da temperatura e do conteúdo de água do solo nos fluxos

de CO2;


Avaliar o efeito da mudança no uso e cobertura do solo no fluxo de CO2, no

conteúdo de carbono (C) e nitrogênio (N) do solo, bem como no aporte de fração
leve livre (FLL) da matéria orgânica do solo.

1.2

HIPÓTESES
1- A cobertura do solo pode favorecer o estoque de carbono no solo, já que
influencia diretamente na dinâmica da matéria orgânica e nos atributos físicos
do solo.
2- O fluxo de CO2 é maior com o aumento da temperatura do solo, se
comportando de maneira sazonal.

1.3

JUSTIFICATIVA
Apesar de sua importância global, o ciclo do carbono ainda não está bem

entendido, pois as fontes e sumidouros ainda não estão totalmente quantificados.
Considerando que os solos contêm cerca de duas vezes mais C que a atmosfera
(RAICH; POTTER, 1995), o balanço entre as entradas e saídas de C nesse
compartimento possui uma influência crítica nas concentrações do CO 2 da atmosfera
e, possivelmente, no clima global. Neste aspecto, estudos sobre os fluxos de CO 2 de
solos sob coberturas diversas, têm um papel importante para a compreensão da
dinâmica do carbono no solo.

2

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

FLORESTA ATLÂNTICA E A OCUPAÇÃO DO SOLO NO RIO DE JANEIRO

Originalmente, a Floresta Atlântica ou Mata Atlântica possuía uma área em
torno de 1.100.000 km2, ao longo da costa brasileira, do nordeste até a região sul,
paralela ao Oceano Atlântico avançando em direção ao interior em extensões
variadas (MENDONÇA-SANTOS et al., 2003A). A exploração intensiva dos seus
recursos, desde o descobrimento do Brasil, intercalada em diversos ciclos
econômicos extrativistas e agropecuários, reduziu a Floresta Atlântica em 12 % de
sua área de ocorrência original nos últimos séculos (TANIZAKI, 2000; METZGER,
2009).
De uma maneira geral, a Floresta Atlântica pode ocorrer desde o nível do mar
até quase três mil metros de altitude, perfazendo uma grande variabilidade de
ambientes, de acordo com a variação de clima, altitude e solo, do que resulta uma
grande diversidade de espécies, sendo muitas endêmicas (TANIZAKI, 2000).
Estando associada freqüentemente a outros ecossistemas como manguezais,
restingas, florestas de pinheiros e campos de altitude, a Floresta Atlântica é
considerada como uma das formações naturais de maior biodiversidade do planeta
(MENDONÇA-SANTOS et al., 2003A; TANIZAKI, 2000).
Da Floresta Atlântica que cobria cerca de 97% do Estado do Rio de Janeiro
na época da colonização, hoje restam apenas cerca de 17% (MENDONÇA-SANTOS
et al., 2003A), principalmente sobre as vertentes das suas principais cadeias
montanhosas, Serra do Mar, Serra da Bocaína e Serra do Desengano (DANTAS,
1995; TANIZAKI,2000).

O ciclo do café, uma das lavouras mais promissoras entre o período de 1700
a 1900, foi o maior responsável pela destruição da Floresta Atlântica no Estado do
Rio de Janeiro. O médio vale do rio Paraíba do Sul teve sua floresta original
completamente destruída em meados do século XIX, vitimada pela lavoura cafeeira
e por técnicas agrícolas que necessitavam continuamente do desmatamento de
novas áreas para o plantio (DANTAS, 1995). Na região, as mais antigas lavouras
cafeeiras localizavam-se em Vassouras, Valença, Resende, São João Marcos (atual
distrito de Rio Claro), Bananal e Areias (as duas últimas em território paulista),
formando-se, portanto uma área onde a cultura cafeeira atingiu os seus maiores
índices de produção no século XIX (DANTAS, 1995). A partir de Vassouras, o café
seguiu uma marcha acelerada para o leste, fundando povoados como Carmo,
Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, Trajano de Morais e Santa Maria Madalena, entre
1840 e 1880 (DANTAS, 1995). Já no início do século XX, a cultura cafeeira já teria
se alastrado pelo Norte Fluminense, tendo Itaperuna como a capital do café
fluminense no início do século XX (DANTAS, 1995).
A partir de 1870, com a decadência da economia cafeeira, resultado da
utilização de técnicas inadequadas de plantio e cultivo, aliadas ao mau uso do solo e
o fim do tráfego negreiro, diversas fazendas entraram em falência. As prodigiosas
plantações de café eram derrubadas e queimadas para dar lugar a pastos e
capoeiras (DANTAS, 1995). E assim o Homem transformou, ao longo de 200 anos, o
médio vale do rio Paraíba do Sul, bem como localidades das regiões Serrana e do
Norte Fluminense, de uma paisagem de floresta virgem para uma paisagem de
cafezais e, posteriormente, numa paisagem de pastagens (DANTAS, 1995).

2.2

SOLO, UM RESERVATÓRIO DO CARBONO NA TERRA

2.2.1 Compartimentos e fluxos do carbono na Terra

Os solos constituem um dos cinco principais reservatórios de carbono na
Terra, juntamente com a atmosfera, a hidrosfera (incluindo oceanos, rios e lagos), a
superfície geológica e a biomassa terrestre (PRESS et al., 2006; MACHADO, 2005;
BATJES, 1998; SCHLESINGER, 1997).
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O reservatório de carbono do solo, estimado em 1500 Pg C, é considerado
como o maior nos ecossistemas terrestres. A atmosfera contém aproximadamente
760 Pg C, e estima-se que 560 Pg C estejam estocados na cobertura vegetal
(PRESS et al., 2006 e SCHLESINGER, 1997). O carbono estocado nos oceanos é
estimado em 38.000 Pg C (PRESS et al., 2006; SCHLESINGER, 1997). As rochas
sedimentares calcárias também representam um importante reservatório de carbono
com cerca de 75.000.000 Pg de C, porém os fluxos entre este reservatório e os
demais ocorrem em escala geológica de tempo (SALIMON, 2003).
Fluxos entre compartimentos são observados durante as trocas de CO 2
através da interface ar-oceano, o qual contribui com 90 Gt/ano, regulado tanto pela
atividade fotossintética e respiração da biota marinha, como pelo processo de
dissolução e liberação do CO2 da água. As maiores trocas anuais de C ocorrem
entre a atmosfera e o ecossistema terrestre, estimado em 120Gt/ano, resultado da
circulação atmosférica de CO2 pelos vegetais terrestres, animais e organismos do
solo.(SCHLESINGER, 1997; PRESS et al., 2006).

2.2.2 Solo: a base de sustentação dos ecossistemas terrestres

Por ser parte integral e estrutural dos ecossistemas terrestres, o solo é um
importante componente mediador de processos globais, através dos quais se
integram as várias esferas do planeta (SIQUEIRA et al., 2008). O solo influencia
diversos processos relacionados à vida do planeta, seja como fonte de nutrientes e
base de sustentação para plantas e animais, seja como reservatório de água, ou
ainda como fonte de sedimentos (CARVALHO FILHO et al., 2000).
Formado por partículas físicas bem arranjadas em inúmeros agregados onde
ocorrem interações de natureza química, física e biológica, o solo é um habitat para
uma vasta e diversa comunidade biológica, em sua maioria heterotrófica, com
elevada capacidade de decompor e também produzir substância químicas das mais
variadas origens e formas (SIQUEIRA et al., 2008).
O solo é constituído por três fases fundamentais: a sólida, formada pelos
minerais e pela matéria orgânica; a líquida, que compreende a solução do solo, e a
gasosa, também denominada atmosfera ou ar do solo (LUCHESE et al., 2002). A
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solução e o ar do solo entremeiam-se aos materiais sólidos, ocupando os espaços
porosos. Ao contrário dos sólidos minerais e orgânicos, a solução e o ar podem ter
grandes variações em espaço de tempo relativamente pequeno (LEPSCH, 2002). O
ar do solo, composto principalmente de N2 (cerca de 80%), O2, vapor de água, CO2 e
com traços de outros gases, pode variar em termos de composição e concentração
dependendo da presença de matéria orgânica, das atividades microbianas, da
concentração de raízes, da aeração do solo e das reações químicas (LEPSCH,
2002). O ar do solo está continuamente sujeito a renovação pelas trocas com o ar da
atmosfera, garantido o arejamento para os processos vitais da biota do solo (DIAS,
2006).
No sistema solo-planta, os processos que regulam as transformações, fluxos
e dinâmica dos elementos químicos são interdependentes e bem regulados pelo
estoque e frações de C e das transformações da matéria orgânica. Em razão disso o
declínio nos estoques e na qualidade da matéria orgânica afeta a qualidade do solo,
aumenta a erosão e a compactação, altera o suprimento de água e nutrientes e
reduz a atividade biológica. De todos os atributos do solo, o teor de matéria orgânica
se relaciona positivamente com as características funcionais determinantes da
qualidade do solo e assim, com a produtividade, sustentabilidade e integridade
ambiental dos ecossistemas terrestres (SIQUEIRA et al., 2008).

2.3

CARBONO NO SOLO

2.3.1 Definição e quantificação

O carbono está presente na matéria orgânica do solo (MOS), além de estar
presente na forma inorgânica nos minerais de carbonatos no solo (pouco significante
em solos brasileiros) (MACHADO, 2005). A MOS compreende todo o carbono
orgânico presente no solo na forma de resíduos frescos ou em diversos estágios de
decomposição, compostos humificados e materiais carbonizados (ex.: carvão em
solos do cerrado), associados ou não à fração mineral; assim como a porção viva,
composta por raízes e pela micro, meso e macrofauna (ROSCOE; MACHADO,
2002).
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De acordo com Theng (1987), a MOS pode ser usualmente subdividida em
dois compartimentos: matéria orgânica viva e matéria orgânica morta (PINHEIRO,
2002). O componente vivo, que raramente excede 4% do carbono orgânico total do
solo,

pode

ser

subdividido

em

três

compartimentos:

raízes,

fauna

e

microorganismos; e o componente morto pode ser subdividido em matéria
macroorgânica ou fração leve e húmus (PINHEIRO, 2002). A matéria orgânica do
solo pode também ser dividida em compartimentos lábeis e compartimentos
estáveis. Segundo Kononova (1984), a fração lábil da matéria orgânica (fração leve
ou macrorgânica) compreende não mais que 1/3 da reserva total, ao passo que a
fração estável corresponde a maior parte da MOS, da qual fazem parte as
substâncias húmicas propriamente ditas e outras macromoléculas que estão
fisicamente protegidas pela adsorção com a superfície dos minerais (PINHEIRO,
2002).
Entretanto, esta é uma conceituação teórica e na maioria das vezes o que se
convenciona chamar de MOS compreende somente parte dos componentes citados,
dependendo enormemente do preparo da amostra e da metodologia utilizada na
determinação. Por exemplo, em análises de rotina de fertilidade do solo, as
amostras são destorroadas e tamisadas, eliminando-se todos os resíduos orgânicos
maiores que 2 mm (incluindo-se toda a macro e parte da mesofauna), e analisados
por oxidação em via úmida (ex.: Embrapa, 1997), que é pouco sensível a frações
com alto grau de humificação e a formas carbonizadas (ROSCOE; MACHADO,
2002).
A determinação / quantificação do carbono do solo (matéria orgânica do solo)
no Brasil é feita comumente pelo método da combustão via úmida, baseado na
oxidação da matéria orgânica a CO 2 por íons dicromato em meio fortemente ácido.
Utiliza-se um agente oxidante forte (dicromato de potássio) numa solução ácida,
para a oxidação da matéria orgânica. O teor de carbono é obtido indiretamente pela
diferença entre a quantidade total de redutor (dicromato) utilizada e a quantidade
restante após a oxidação do carbono. Embora simples e de baixo custo, o método
apresenta problemas quanto à acurácia, devido à necessidade de fatores de
correção para compensar a oxidação parcial e, também, quanto à lentidão e ao
grande espaço que ocupa nos laboratórios. Finalmente, a determinação do carbono
por combustão via úmida gera problemas no meio ambiente pela produção de
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rejeitos laboratoriais de difícil descarte (ex. soluções ácidas contendo cromo). A
determinação de carbono total por combustão via seca utilizando- se modernos
equipamentos vem sendo considerada como referência pela precisão analítica (23%) (MACHADO, 2005).
Dentre os métodos de fracionamento e caracterização da MOS destaca-se o
fracionamento físico do solo, o qual enfatiza o papel das frações minerais na
estabilização e transformação da MOS (PINHEIRO, 2002). O fracionamento físico
envolve a separação densimétrica e granulométrica e várias etapas de dispersão do
solo. O método densimétrico baseia-se na diferença de densidade entre a fração
orgânica e a mineral (MACHADO, 2002). A amostra de solo é submersa em
soluções orgânicas ou soluções de sais inorgânicos com uma densidade específica,
geralmente entre 1,6 a 2,0 g cm-3. A flotação em líquidos com alta densidade
específica permite, portanto, a separação da MOS em compostos com densidades
mais baixas e mais altas do que a da solução utilizada. Tais frações orgânicas são
denominadas, respectivamente, leves (livres e oclusas) e pesadas (PINHEIRO,
2002).

2.3.2 Seqüestro e estoque de carbono

Mediante o processo de fotossíntese, o CO2 é assimilado pelas plantas que
transformam esse gás, na presença de água e sais minerais, em biomassa vegetal
(BRADY, 1989). Durante o ciclo de vida, os vegetais armazenam carbono e seus
resíduos constituem os precursores da MOS. No solo, a decomposição do material
vegetal morto, por fungos e bactérias, e a respiração das raízes de plantas vivas,
devolvem a maior parte do carbono anteriormente fixado por fotossíntese, à forma
de CO2 o qual é emitido à atmosfera. Nesse processo parte do carbono orgânico é
incorporado à biomassa microbiana do solo, e parte é convertida em húmus estável.
Em conseqüência, o conteúdo total de MOS é mantido em estado de equilíbrio
característico do solo e do sistema de manejo aplicado (RESCK et al., 2008). Dessa
forma, a vegetação e o solo agem como reservatórios temporários de carbono
(GUO; GIFFORD, 2002).

24

O estoque de carbono de um solo sob vegetação natural representa o
balanço dinâmico entre a adição de material vegetal morto e a perda, deste material,
pela decomposição ou mineralização (GUO; GIFFORD, 2002). A estabilização do C
no solo depende de vários fatores incluindo o clima (principalmente temperatura do
ar e chuvas), a quantidade e a qualidade de resíduos de plantas (a relação C/N e a
relação lignina/N, por exemplo), a fertilidade do solo (solos férteis resultam em
plantas maiores que contêm, por sua vez, mais carbono a ser depositado no solo),
atributos do solo que protegem a MOS contra ataques dos microorganismos
(estrutura, textura e composição mineralógica do solo) e a atividade microbiana do
solo (MACHADO, 2005; RESCK et al., 2008).
A mudança do uso do solo causado pela conversão de florestas em
pastagens ou em áreas agrícolas modifica a cobertura e o uso do solo e
conseqüentemente o conteúdo de carbono no solo. O equilíbrio entre o carbono
retido e o perdido no solo é afetado pela mudança do uso do solo até que um novo
“equilíbrio” seja retomado (GUO; GIFFORD, 2002).

2.3.3 Fluxo de CO2 do solo para a atmosfera

A medida do fluxo de CO2 da superfície do solo é provavelmente o método
mais utilizado para se estimar a taxa de respiração do solo (DIAS, 2006). Na
superfície do solo, o CO2 é produzido naturalmente através de processo mediado
por microrganismos, durante a decomposição aeróbia da matéria orgânica e
respiração do sistema radicular das plantas. O fluxo de CO 2 proveniente da
respiração do solo é um dos principais componentes do ciclo global do carbono
(RAICH, 2002).
Os fluxos de CO2 do solo são extremamente variáveis no espaço e no tempo,
devido à heterogeneidade do sistema e da dinâmica dos fatores que os controlam,
dentre eles a taxa de produção de CO 2 no solo, gradientes de temperatura e as
propriedades físicas do solo (DIAS, 2006).
Os mecanismos da respiração do solo estão associados com as condições de
temperatura e de umidade do solo, que exercem forte influência na atividade
microbiana. A água presente no solo pode tanto inibir a produção de CO 2, tanto no
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que tange a atividade radicular como da microbiota. Há, eventualmente, um
conteúdo de água que maximiza a respiração microbiana do solo, acima da qual
haverá limitação à difusão de O2 pelos poros; por outro lado na condição de seca, há
restrição da solubilidade de substratos de carbono orgânico que constituem a fonte
de energia para os microorganismos heterotróficos (RESCK et al., 2008).
Ecossistemas onde a respiração total excede a assimilação pelos produtores
primários são considerados fontes de carbono para a atmosfera. Entretanto, em
ecossistemas onde a produção de matéria orgânica supera a atividade dos
decompositores ocorre o acúmulo de material orgânico no solo e o ecossistema é
considerado um depósito de carbono ou seqüestrador de CO 2 atmosférico (SILVA,
2006).
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3

MATERIAL E MÉTODOS

3.1

ÁREAS DE ESTUDO

O presente estudo foi realizado em dois sítios: Sítio Deserto em Sana –
distrito de Macaé e Fazenda Califórnia em Passa Três – distrito de Rio Claro (Figura
1). Localizados no Estado do Rio de Janeiro apresentam solos representativos
dentre as classes de solos dominantes do estado, Cambissolo e Latossolo
Vermelho–Amarelo e possuem florestas e pastagens como classes principais de uso
e cobertura dos solos.
De grande expressão geográfica, os Latossolo Vermelho–Amarelo distribuemse por todo o estado do Rio de Janeiro, em condições climáticas bastante distintas,
desde as áreas mais secas e quentes do Norte Fluminense às de temperaturas
amenas e chuvosas das regiões serranas (DANTAS et al., 2000). Cambissolo são os
solos dominantes das regiões serranas do estado, desde a terminação norte da
Serra do Mar, quase às margens do rio Paraíba, ao extremo sul, na divisa com São
Paulo, e ainda na porção da Serra da Mantiqueira, a norte de Resende (DANTAS et
al., 2000).
Segundo o estudo Geoambiental feito no Estado do Rio de Janeiro
(JACQUES; SHINZATO, 2000), as pastagens e florestas ocupam respectivamente
56% e 28% da área total do Estado do Rio de Janeiro (44.085 Km2), constituindo
junto com a área urbana (4%) as principais classes de uso e cobertura do solo do
estado.

N

Sana
SANA
PASSA TRÊS

Passaa Três

CLASSES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Figura 1: Localização das áreas de estudos (Sana e Passa Três). Mapa de uso e
ocupação do solo do estado do Rio de Janeiro (CPRM, 2000).

3.2

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE ESTUDO

Mendonça-Santos

et

al.

(2005),

caracterizando

paisagens

e

solos

representativos do Estado do Rio de Janeiro, estudaram perfis dos solos do Sítio
Deserto (Sana) e da Fazenda Califórnia (Passa Três). No Anexo A encontram-se as
descrições dos perfis desses solos sob pastagens e florestas.
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3.2.1 Sítio Deserto – SANA

Sana, situado a 165 km da cidade do Rio de Janeiro, é um distrito de Macaé e
está localizado próximo a divisa com Casimiro de Abreu (BOCHNER, 2007). Faz
parte da Serra do Mar, possui relevo forte ondulado a montanhoso de vertentes
retas e/ou côncavas de altitudes variando de 190m acima do nível do mar até 1800m
(BOCHNER, 2007). Na área predominam as associações de Cambissolos Háplicos
e Latossolos Vermelho-Amarelos bem drenados (MENDONÇA-SANTOS et al.,
2005). Atualmente, a área é ocupada principalmente por fragmentos de Floresta
Atlântica em regeneração e pastagens. Com verões quentes e sem estação seca, a
precipitação média anual variando de 1.300 a 2.900 mm, sendo o período de maior
precipitação compreendido entre outubro a março e menor precipitação, julho a
agosto (MENDONÇA-SANTOS et al., 2005; BOCHNER, 2007).
O local estudado no Sana foi o Sítio Deserto, propriedade do Sr. Edgar
Gomes (Figura 2), localizado a 23 km de Casimiro de Abreu. A área do Sítio
estudada era ocupada por cafezal que foi substituída há aproximadamente 50 anos
por: pastagens (braquiária), hoje degradadas; e floresta regenerada naturalmente
(comunicação pessoal com o proprietário). Os solos e fluxos de CO2 foram
amostrados no terço médio das encostas, a 340m de altitude na floresta e 260m na
pastagem.

Floresta

Pastagem

Figura 2: Sítio Deserto, em Sana - Macaé (MENDONÇA-SANTOS et al., 2005). Em
destaque os ambientes amostrados: floresta e pastagem.
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3.2.2 Fazenda Califórnia - PASSA TRÊS

Passa Três é um distrito de Rio Claro, localizado no médio vale do Rio
Paraíba do Sul. Possui área de relevo forte ondulado, morros baixos, com vertentes
convexas e topos arredondados, onde predominam os Latossolos VermelhoAmarelos e os Argissolos Vermelho-Amarelos e em menores proporções, os
Cambissolos Háplicos (MENDONÇA-SANTOS et al., 2005). A vegetação original
compunha-se de Floresta Tropical substituída por pastagens e agricultura, restando
poucos fragmentos de floresta em regeneração. Possui clima mesotérmico, com
verões quentes e estação chuvosa no verão, precipitação pluviométrica média anual
variando de 900 a 1.300mm. (MENDONÇA-SANTOS et al., 2005).
Nesse ambiente foram estudados solos sob fragmento de Floresta Atlântica
preservada (regenerada naturalmente após cultura de café) e solos sob pastagem
degradada de braquiária (antigo cafezal), na Fazenda Califórnia, propriedade do Sr.
Jacir Correa (Figura 3). Os solos e os fluxos de CO2 foram a mostrados a 480m de
altitude na floresta e 520m na pastagem.

Pastagem
Florest
a

Figura 3: Fazenda Califórnia, em Passa Três. Imagem de Satélite obtida com o
software GoogleEarth. Em destaque os ambientes amostrados: floresta e pastagem.
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3.3

MEDIDAS DE FLUXO DE CO2 DO SOLO PARA A ATMOSFERA

Os fluxos de CO2 do solo para a atmosfera foram medidos (de dezembro de
2008 à novembro de 2009), totalizando sete (7) medidas em cada área/ambiente de
estudo. As medidas foram realizadas em diferentes horas do dia entre 9h00 e
15h00, sob condições de solo molhado (após ou durante chuvas) e solo seco. Para
cada área/ambiente de estudo foram selecionados aleatoriamente 4 pontos
amostrais em média, onde foram fixadas câmaras a uma profundidade média de 1 a
2 cm no solo .
Os fluxos foram medidos utilizando um analisador de gás por infravermelho
portátil (IRGA) modelo LI-820 (LICOR In.), acoplado a um sistema de câmara
ventilada, o qual se baseia na variação da concentração do gás no seu interior em
função do tempo. Para isso foram utilizadas câmaras de polivinilcarbono – PVC, de
formato cilíndrico, com 15,2 cm de altura e 30 cm de diâmetro (Figura 4).
A câmara foi fixada na superfície do solo, através de movimentos rotacionais,
de forma a minimizar alterações na serrapilheira ou no material orgânico da
superfície do solo nas florestas, bem como nas pastagens onde as folhas das
pastagens não foram retiradas. Para o cálculo do fluxo de CO2 do solo foi necessário
conhecer o volume da câmara, dessa forma medidas da altura do topo da câmara
até o solo foram realizadas em quatro pontos diferentes.
Uma bomba de aquário foi utilizada para manter a pressão interna da câmara
igualada à atmosférica. Os fluxos de CO2 provenientes da respiração do solo foram
medidos em intervalos de 5 minutos, e a cada 3 segundos a alteração na
concentração de CO2 (ppm) era monitorada e armazenada em tempo real utilizando
um computador portátil, este conectado ao IRGA.
O fluxo de CO2 do solo para a atmosfera foi calculado a partir do coeficiente
angular da reta obtida pela regressão linear entre a concentração de CO 2 e o tempo.
Os primeiros segundos eram descartados para evitar qualquer influência do ajuste
da câmara no solo.
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3.4

MEDIDAS DA TEMPERATURA DO SOLO E DO AR

Em cada ponto de amostragem de fluxo de CO2 do solo, foram determinadas
as temperaturas do ar e do solo, utilizando termômetro digital. A temperatura do solo
foi obtida colocando o termômetro a uma profundidade de cerca de 5 cm ao lado da
câmara, logo após a fixação desta no solo (Figura 4). A medida da temperatura do ar
foi estimada utilizando o mesmo termômetro, a uma altura do topo da câmara de
aproximadamente 1 metro acima da superfície do solo.
B
C

A

Figura 4: Analisador de gás por infravermelho (LI-820) acoplado a câmara e a
bomba de aquário (A). O termômetro digital (B) utilizado para medir a temperatura do
solo e a régua (C) usada para estimar o volume da câmara.

3.5

COLETA E PREPARO DE AMOSTRAS DE SOLO

As coletas de solo foram feitas nas ocasiões as quais eram realizadas
medidas de fluxos de CO2 do solo, de dezembro de 2008 a novembro de 2009, nas
duas áreas de estudo: Sítio Deserto (Sana) e Fazenda Califórnia (Passa Três).
Dessa forma, foram amostrados solos de 2 áreas sob pastagens e 2 áreas sob
florestas. Amostras indeformadas de solo foram coletadas próximo aos locais das
medidas do fluxo de CO2, na profundidade de 0-5 cm, utilizando cilindro (anel
volumétrico) de Kopecky de aproximadamente 5 cm de diâmetro e de altura e
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volume de 100 cm3 (Figura 5). Os anéis contendo amostras de solo foram
embalados em plástico filme e papel alumínio para evitar perda da umidade e de
solo, e levados ao laboratório.

Figura 5: Coleta de amostras indeformadas de solo utilizando anel de Kopecky.

Após a coleta, todas as amostras, excetuando-se as destinadas para análise
de umidade e densidade do solo, foram secas em estufa com ventilação forçada de
ar, a 40oC, destorroadas, homogeneizadas e passadas em peneira de 2 mm de
malha (EMBRAPA, 1997). Recolheu-se a fração dos solos não retidos na peneira,
constituindo-se assim a terra fina seca ao ar (TFSA). Nestas, foram realizadas
análises de carbono orgânico, carbono total, nitrogênio total, textura do solo e
fracionamento físico do solo para estudo dos compartimentos da matéria orgânica.
No Anexo B está apresentado o resumo das análises físicas e químicas do solo e as
respectivas épocas de coleta das amostras.

3.6

ANÁLISE FÍSICA DO SOLO

3.6.1 Determinação da umidade gravimétrica, umidade volumétrica e
densidade aparente
A umidade e a densidade aparente do solo foram determinadas em duplicatas
para cada dia de coleta, com procedimentos e cálculos de acordo com o Manual de
Métodos de Análise de Solos (EMBRAPA, 1997). As amostras de solo foram
retiradas do cilindro Kopecky com volume de 100 cm3, pesadas úmidas em balança
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analítica, secas em estufa a 105˚C durante 48 horas e repesadas, obtendo o peso
seco. As equações utilizadas para a determinação das densidades gravimétrica e
umidade volumétrica foram as seguintes:

Umidade gravimétrica do solo:
UGS = PU - PS x 100
PS
Onde:
UGS= Umidade gravimétrica do solo (%)
PU= Peso úmido da amostra de solo (g)
PS= Peso seco da amostra de solo (g)

Umidade volumétrica do solo:
UVS = PU - PS
VT
Onde:
UVS= Umidade gravimétrica do solo (g/cm3)
PU= Peso úmido da amostra de solo (g)
VT= Volume total do anel (cm3)

A densidade aparente é definida como sendo a relação existente entre a
massa de uma amostra de solo seca a 1050C e a soma dos volumes ocupados pelas
partículas e pelos poros (KIEHL, 1979). A densidade aparente do solo (DAS) foi
obtida dividindo a massa (g) do solo no anel volumétrico pelo volume interno do anel
(100 cm3) após a secagem da amostra a 1050C até peso constante, pela seguinte
equação:

DAS = PS .
VT
Onde:
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DAS= Densidade aparente do solo (g/cm 3)
PS= Peso seco da amostra de solo (g)
VT= Volume total do anel de Kopecky (cm3)

3.6.2 Determinação da densidade de partícula (real), porosidade e % de
saturação

A densidade de partícula refere-se ao volume de sólidos de uma amostra de
terra, sem considerar a porosidade. Sendo assim, é a relação existente entre a
massa de uma amostra de solo e o volume ocupado por suas partículas sólidas
(KIEHL, 1979).
A densidade de partícula do solo foi determinada utilizando álcool etílico e
picnômetro como um recipiente que permite obter volume exato com ausência de
bolhas de ar. Do solo seco em estufa a 105 oC totalmente triturado, separou-se
subamostras de cerca de 10 g, de mesma composição da amostra inteira do solo. A
subamostra de solo foi transferida para um picnômetro. Adicionou-se álcool etílico
até o volume do picnômetro ser completado. O volume de solo foi determinado pela
diferença entre o volume de álcool utilizado. A densidade de partícula do solo foi
então calculada pela seguinte equação:

DPS =

PSp
.
Vp (PA/DA)

Onde:
DPS= Densidade de partícula do solo (g/cm 3)
PSp= Peso do solo no picnômetro (g)
Vp= Volume do picnômetro (cm3)
PA= Peso de álcool etílico(g)
DA= Densidade de álcool etílico (g/cm 3)
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A porosidade total do solo determina o volume de poros totais do solo
ocupado por água e/ou ar (EMBRAPA, 1997). Esta foi determinada com os
resultados obtidos nos cálculos das densidades aparente e de partícula (real) do
solo, conforme a fórmula a seguir:

POS = DPS – DAS
DPS

x 100

Onde:
POS= Porosidade total do solo (%)
DPS= Densidade de partícula do solo (g/cm 3)
DAS= Densidade aparente do solo (g/cm3)

A porcentagem de saturação é a porcentagem da porosidade que está
preenchida por água e é medida pela relação entre a umidade volumétrica do solo e
a porosidade do solo, ou seja:

% de Saturação =

UVS
POS

x100

3.6.3 Determinação da granulometria (textura)

A determinação da textura ou composição granulométrica do solo foi realizada
no Laboratório de Solos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ,
segundo o método da pipeta (EMBRAPA, 1997). Para tanto, foram coletadas 3
amostras de solo por área/ambiente (com repetição) utilizando anel de Kopecky, na
profundidade de 0-5 cm em 3 diferentes níveis, totalizando 6 amostras por
área/ambiente de estudo.
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3.7

ESTUDO DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO

3.7.1 Análise de carbono e nitrogênio totais do solo

A análise de carbono e nitrogênio totais do solo foi realizada em analisador
Perkin Elmer, modelo 2.400 Series II CHN/O. Para tanto amostras de solo (TFSA)
foram finamente moídas em moinho de rolagem. Cerca de 7 mg de cada amostra de
solo foram acondicionadas em cápsula de estanho e injetadas no analisador
elementar.

3.7.2 Determinação do carbono orgânico do solo

O conteúdo de carbono orgânico contido nos primeiros 5 cm do solo foi
determinado por oxidação da matéria orgânica via úmida com dicromato de potássio
em meio sulfúrico (EMBRAPA, 1997). A análise foi realizada pelo Laboratório de
Fertilidade do Solo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ.

3.7.3 Determinação da fração leve do solo

A fração leve livre da matéria orgânica (FLL) é constituída por materiais
orgânicos derivados principalmente de restos vegetais, mas contendo quantidades
razoáveis de resíduos microbianos e da microfauna, inclusive hifas fúngicas,
esporos, esqueletos, peletes fecais, fragmentos de raízes e sementes. A
composição química da FLL é comparável àquela de materiais vegetais e da liteira
(ROSCOE & MACHADO, 2002).
As frações leves livres da matéria orgânica foram determinadas no
Laboratório de Física do Solo, UFRRJ. Foi utilizada a metodologia proposta por Sohi
et al. (1998), na qual as frações leves são extraídas do solo por meio de uma
solução de NaI a uma densidade de 1,80 g cm-3 (PINHEIRO, 2002).
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3.8

CÁLCULO DO ESTOQUE DE CARBONO NO SOLO

Os estoques de C dos solos (Mg C ha -1) foram obtidos multiplicando a
concentração de carbono (%), densidade aparente do solo (g cm-3) e profundidade
do solo estudada (5 cm):
EC = C x DAP x p.
Onde:
EC: estoque de carbono
C: teor de carbono no solo
DAP: densidade aparente do solo.
p: profundidade (5 cm)

Para comparação dos estoques de carbono entre as diferentes coberturas de
solo (pastagens e florestas) na mesma área de estudo, foi realizado um ajuste de
massa de solo seguindo a diferença entre as densidades aparentes do solo,
segundo Jantalia (2005).

3.9

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Na análise estatística dos dados foi utilizado o software STATISTICA for
Windows 5.5 (STATSOFT, 1999) para aplicar o teste de normalidade e correlação
dos dados. Utilizando o EXCEL foram feitas análises de variância, aplicando-se o
teste F para testar a significância (com dois fatores); testes de média: ANOVA, tStudent e teste de Tukey; e para análises das relações do solo com fluxo de CO 2
foram utilizadas regressão linear e correlação de Pearson.
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4

RESULTADO E DISCUSSÃO

4.1

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO

Os dados referentes à análise granulométrica das áreas estão apresentados
na Tabela 1. Os solos amostrados no Sítio Deserto, em Sana, apresentam textura
franco argila arenosa e solos amostrados na Fazenda Califórnia, em Passa Três,
apresentam textura argila arenosa sob floresta e argilosa sob pastagem.

Tabela 1: Distribuição granulométrica dos solos sob floresta e pastagem no Sítio
Deserto (Sana) e na Fazenda Califórnia (Passa Três).
Ambiente
Sana - Floresta
Sana - Pastagem
Passa Três Floresta
Passa Três Pastagem

Areia
Silte
Argila
--------------------%------------------60
13
20
52
13
35

Classe Textural
Franco Argila Arenoso
Franco Argila Arenoso

45

11

43

Argila Arenosa

44

7

49

Argiloso

Os solos nas pastagens apresentaram teor de argila maior do que os solos
sob florestas. Salimon (2003) encontrou ocorrência semelhante no Acre. Uma
possível explicação para esse fato pode ser à perda das camadas superficiais, uma
vez que solos sob pastagens são mais expostos e mais sujeitos a erosão.
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Dessa forma os solos sob pastagens possuem maior porcentagem de
material fino e conseqüentemente maior capacidade de retenção de água, ilustrado
nos valores de umidade volumétrica e saturação de água do solo.

4.2

DENSIDADE APARENTE, DENSIDADE DE PARTÍCULA E
POROSIDADE DO SOLO
No presente estudo, os solos sob florestas apresentaram valores de

densidade aparente inferior aos solos sob pastagem nas duas áreas de estudo,
indicando menor compactação do solo sob floresta e verificado nos altos valores de
porosidade total do solo. Os resultados da análise de densidade aparente,
densidade de partícula e porosidade dos solos encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2: Média e desvio padrão das densidades e porosidade de solos sob
florestas e pastagens amostrados no Sítio Deserto (Sana) e na Fazenda Califórnia
(Passa Três), na profundidade de 0-5 cm.

Densidade Aparente
do solo
(g/cm3)

Densidade da
Partícula do solo
(g/cm3)

Porosidade do
solo
(%)

Média

0,98

2,38 A

59,1 A

Desvio Padrão

0,08

0,08

3,33

Área de
estudo/
Ambiente
Sana /
Floresta
Sana /
Pastagem
Passa Três /
Floresta
Passa Três /
Pastagem

Média
Desvio Padrão

1,31

B

0,08

Média

1,10

Desvio Padrão

0,08

Média
Desvio Padrão

1,32

B

0,06

2,48

A

0,03
2,50

A

0,09
2,52

A

0,04

47,0 B
3,32
56,0 A
3,18
47,5

B

2,31

*Letras iguais na mesma coluna significam não haver diferença estatística entre os valores pelo teste
de Tukey a 5% (n=12)

Os valores médios de densidade aparente nas áreas de florestas foram 0,98
g/cm3 no Sana e 1,10 g/cm3 em Passa Três, já nas áreas de pastagens os valores
foram 1,31 g/cm3 e 1,32 g/cm3 em Sana e Passa Três, respectivamente.
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Resultados semelhantes foram encontrados por Bochner (2007), nas
camadas superficiais (0-10cm) de solos sob diferentes coberturas no Sana-RJ, que
constatou valores de densidade do solo em área sob floresta igual a 1,08 g/cm3 e
sob pastagem e agricultura iguais a 1,33 e 1,31 g/cm3 respectivamente.Nesse
mesmo estudo o autor encontrou maiores valores de porosidade total nos solos sob
florestas.
Campos et al. (2004) também encontraram menores valores de densidade
aparente de solo sob mata, quando estudou solos sob Floresta Atlântica, plantio de
cana e pastagem na profundidade de 0-5 cm no Espírito Santo.
Souza Neto et al. (2010) mostraram valores de densidade aparente no solo
sob Floresta Atlântica variando de 0,8 a 1,0, na profundidade de 0-5 cm.
Em Londrina (PR), Barreto (2005) mostrou que solos sob cultivo de plantio
direto e convencional apresentam maiores valores de densidade aparente do que
solos sob floresta.
No Acre, Salimon (2003) observou aumento da densidade aparente do solo
nas camadas superficiais após a conversão de florestas em pastagens e Melo
(2003) encontrou valores médios de densidade aparente do solo de 1,1 g/cm 3 na
áreas de floresta e 1,3 g/cm3 nas pastagens.
Os valores de densidade aparente e de porosidade dos solos sob pastagens
podem ser atribuídos a compactação dos solos decorrente do maior teor de argila e
menor teor de matéria orgânica (KIHEL, 1979), do pastejo intensivo de gados e da
exposição mais intensa do solo à ação da chuva devido a baixa proteção da
cobertura vegetal (MELO, 2003; BOCHNER, 2007; SALIMON, 2003).
Os baixos valores de densidade aparente encontrados nos solos sob florestas
podem ser explicados pela espessa camada de serrapilheira que promove elevação
do teor de matéria orgânica, ocasionando melhor agregação do solo e maior
conteúdo de poros.
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4.3

VARIAÇÃO TEMPORAL DO FLUXO DE CO2 DO SOLO PARA A

ATMOSFERA

Nos apêndices VI, VII, VIII e IX encontram-se os valores de todos os fluxos de
emissão de CO2 pelos solos que foram medidos durante este estudo.
Os valores médios dos fluxos de CO2 do solo medidos, no Sítio Deserto
(Sana) e Fazenda Califórnia (Passa Três) estão apresentados nas Tabelas 3 e 4,
respectivamente. A sazonalidade da temperatura atmosférica e da precipitação em
estações meteorológicas próximas as áreas de estudo estão ilustradas na Figura 6
para o Sana e Figura 7 para Passa Três. Os meses mais quentes correspondem
também aos mais chuvosos e aos de maiores fluxos de CO2 do solo para a
atmosfera.
Os fluxos de CO2 do solo para a atmosfera no Sítio Deserto (Sana) variaram
entre 3,26 a 9,00 µmol m-2 s-1 na área de floresta, com os maiores fluxos observados
nos meses mais quentes e de maior precipitação (Figura 6).
Os menores fluxos, no Sana, ocorreram nos meses mais frios e secos: maio e
junho. Na pastagem os fluxos variaram entre 5,81 a 10,1 µmol m-2 s-1, também
apresentando os menores fluxos nos meses mais frios e secos, maio e junho.
Apesar de agosto ser um mês que apresenta baixas temperaturas e precipitação, o
solo sob pastagem apresentou um fluxo bem alto de 9,28 µmol m-2 s-1 na coleta
desse mês possivelmente devido à chuva recente no local Medidas de fluxos de CO2
no mês de dezembro de 2008 foram realizadas apenas no solo sob floresta.
Similar ao observado em Sana, os menores fluxos de CO 2 do solo da floresta
em Passa Três foram observados nos meses mais secos e frios do ano, junho e
agosto (Figura 7), e o maior foi registrado em janeiro (7,78 µmol m-2 s-1), dentre os
meses amostrados o de maior precipitação. No pasto os fluxos também se
relacionaram positivamente com a taxa de precipitação, o menor fluxo foi em junho
(2,93 µmol m-2 s-1) e os maiores registrados em março, outubro e janeiro. No mês de
março de 2009 apenas no solo sob pastagem foi realizada medidas de fluxos de
CO2.
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Tabela 3: Fluxos médios e desvios padrões de fluxos de CO2 do solo (µmol m-2 s-1),
no Sítio Deserto (Sana), na floresta e na pastagem.

Fluxo de CO2 (µmol m-2 s-1)
Coleta

Floresta

Pasto

dez/2008

9,00 ± 1,46A

-

fev/2009

7,10 ± 1,14 A a

8,51 ± 0,17C a

mai/2009

3,50 ± 1,30B a

6,20 ± 0,83D b

jun/2009

3,26 ± 0,77B a

5,81 ± 2,01D a

ago/2009

4,05 ± 0,59B a

9,28 ± 1,10C b

out/2009

5,26 ± 1,05A/B a

7,88 ± 1,80C b

nov/2009

6,60 ± 1,85A a

10,1 ± 0,51C b

*Letras Maiusculas iguais numa mesma coluna representam igualdade estatística entre os fluxos
médios de diferentes coletas em um mesmo ambiente, enquanto letras minúsculas iguais numa
mesma linha significam não haver diferença significativa entre os fluxos médios de diferentes
ambientes no mesmo dia de coleta. (Teste de Tukey; p<0,05).

Figura 6: Variação pluviométrica e de temperatura de 2007 a 2009. Estação
meteorológica do INMET (Macaé, RJ). (Distância da área de estudo em torno de 60
km).
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Tabela 4: Fluxos médios e desvio padrão de CO 2 do solo (µmol m-2 s-1) na floresta e
no pasto, na Fazenda Califórnia (Passa Três).

Fluxo de CO2 (µmol m-2 s-1)
Coleta
jan/2009

Floresta
7,78 ± 0,90 F a

mar/2009

Pasto
6,20 ± 1,77 D a
9,64 ± 2,20 C

mai/2009

3,43 ± 0,10 B a

4,45 ± 0,90 D a

jun/2009

2,78 ± 0,20 B a

2,93 ± 0,60 E/D a

ago/2009

3,13 ± 0,25 B a

5,00 ± 0,85 D b

set/2009

4,90 ± 0,83 A a

5,01 ± 0,58 D a

out/2009

4,87 ± 0,52 A a

7,52 ± 0,71 C b

*Letras Maiusculas iguais numa mesma coluna representam igualdade estatística entre os fluxos
médios de diferentes coletas em um mesmo ambiente, enquanto letras minúsculas iguais numa
mesma linha significam não haver diferença significativa entre os fluxos médios de diferentes
ambientes no mesmo dia de coleta. (Teste de Tukey; p<0,05;).

Figura 7: Variação pluviométrica e de temperatura de 2007 a 2009. Estação
meteorológica do INMET. (Resende, RJ) (distância da área de estudo em torno de
70 km).
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Portanto, solos sob pastagens e florestas no presente estudo apresentaram
uma variação sazonal no fluxo de CO 2 do solo. O mesmo padrão foi observado por
Salimon (2003), Fernandes et al. (2002) e Davidson (2000), em solos sob pastagens
e florestas no sudoeste da Amazônia.
A variação sazonal de fluxo de CO2 foi observada por Maddock et al. (2004)
em Floresta Atlântica (RJ), com valores de fluxo menores nos meses mais secos e
frios (maio a outubro), variando entre 6,60 até 4,00 µmol m-2 s-1; e valores mais altos
nos meses mais úmidos e quentes (novembro a abril) variando 14,8 até 11,0 µmol
m-2 s-1.
Os fluxos de CO2 também demonstraram variação sazonal nos estudos de De
Mello e Goreau (1998), em remanescentes de Floresta Atlântica (RJ) e de Dias
(2006) em florestas nativas na Amazônia.
Apesar dos registros de pluviosidade e temperatura serem de estações
próximas as áreas de estudo, observa-se, de maneira geral, que a variação dos
fluxos de CO2 do solo ao longo do ano acompanha a sazonalidade da pluviosidade e
da temperatura do ar, que por sua vez influenciam a umidade e a temperatura do
solo.

4.4

RELAÇÃO ENTRE FLUXO DE CO 2 E COBERTURA DO SOLO

A tabela 5 compara coberturas do solo e fluxos anuais (média de todas as
coletas) de CO2 do solo para a atmosfera. Pastagens apresentaram maiores fluxos
anuais de CO2 do solo para a atmosfera do que as florestas, nas duas áreas de
estudo (p<0,5, teste de Tukey).
Resultados semelhantes foram observados na Amazônia Sul-Ocidental por
Salimon (2003) e Fernandes et al. (2002), onde pastagens apresentaram maiores
fluxos do que florestas. No leste da Amazônia, Davidson et al. (2000) encontraram
em florestas primárias e secundárias fluxos de CO 2 maiores que pastagens
degradadas e ativas.
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Tabela 5: Média anual e desvio padrão dos fluxos de CO 2 do solo, na floresta e no
pasto do Sana e de Passa Três.

-2

Área de estudo/ Ambiente

Média
Anual

Sana / Floresta

5,70A

2,33

B

2,00
1,81
2,41

Sana / Pasto
Passa Três / Floresta
Passa Três / Pasto

7,91
4,50C
6,07A

-1

Fluxo de CO2 do solo(µmol m s )
Desvio
Faixa de
N° de
Padrão
variação
amostras
2,30 a 10,6
4,01 a 10,8

30
22

2,05 a 8,83
2,24 a 11,6

24
28

*Letras iguais significam não haver diferença estatística entre os valores (Anova; p<0,05;).

Os valores apresentados por De Mello e Goreau (1998) de fluxos médios de
CO2 em solo sob cobertura de Floresta Atlântica na Serra da Coroa Grande em
Mangaratiba, variando de 1,4 a 6,5 µmol m-2 s-1, são similares aos encontrados no
presente estudo. Bem como os resultados de fluxo de CO2 encontrados em solos
sob Floresta Atlântica, por Carmo et al. (2008), os quais variaram de 1,72 a 4,23
µmol m-2 s-1 nos meses de agosto a setembro de 2006 , em São Paulo – Parque
Serra do Mar – Picinguaba.
Silva (2006) apresentou fluxos menores que os apresentados nesse trabalho,
2,80 µmol m-2 s-1 no mês de agosto (inverno) e 3,84 µmol m-2 s-1 no mês de fevereiro
(verão) para uma Floresta Atlântica em Paraty-RJ.
Estudando respiração do solo em florestas e pastagens na Amazônia
Ocidental-Acre, Salimon (2003) encontrou valores similares ao presente estudo:
entre 2,80 até 12,0 µmol m-2 s-1 no pasto; entre 2,31 até 5,79 µmol m-2 s-1 na floresta
secundária e 2,55 até 6,25 µmol m-2 s-1 na floresta intacta.
Dias (2006), estudando áreas de floresta nativa na Amazônia, também
observou variação sazonal dos fluxos em resposta às mudanças de temperatura e
precipitação; semelhante ao presente estudo, os valores variaram de 2,9 µmol m-2s-1
a 6,09 µmol m-2 s-1, com maiores fluxos encontrados na estação chuvosa.
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Comparando valores de pastagens, Fernandes et al. (2002) apresentam
valores similares em Rondônia, com fluxos em torno de 2,31 µmol m-2 s-1 na estação
seca e entre 4,62 e 8,1 µmol m-2 s-1 na estação chuvosa. Daividson et al. (2000)
obtiveram valores menores que 2,31 µmol m-2 s-1 na seca e entre 4,62 até 9,25 µmol
m-2 s-1 na chuvosa em pastagens no Pará.

4.5

RELAÇÃO ENTRE FLUXO DE CO 2 E TEMPERATURA DO SOLO
Os valores das médias e desvios padrões da temperatura do solo medidos a

5 cm de profundidade nas áreas de estudo, estão apresentados na Tabela 6. Não foi
encontrada diferença estatística das médias da temperatura do solo entre áreas de
estudos comparando os ambientes – floresta e pastagem, ou seja, a média de
temperatura do solo foi igual entre as florestas do Sana e de Passa três, o mesmo
acontecendo entre os solos sob pastagens.
Sendo as amostragens realizadas durante o dia, os solos sob florestas
apresentaram pouca variação da temperatura entre dias ensolarados e dias
nublados devido à cobertura vegetal, justificando os valores de temperatura do solo
menos dispersos que nos solos sob pastagens.

Tabela 6: Médias e desvios padrões das temperaturas do solo, na floresta e no
pasto do Sana e de Passa Três.

Área de estudo/ Ambiente
Sana / Floresta
Sana / Pasto
Passa Três / Floresta
Passa Três / Pasto

Temperatura do solo (°C)
Média Desvio Padrão Faixa de variação
19 a 24
21A
1,8
B
21 a 33
26
4,3
19A
23B

2,8
3,5

18 a 24
19 a 33

*Letras iguais significam não haver diferença estatística entre os valores (Anova; p<0,05).
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Observa-se que a dispersão dos valores em torno da média de temperatura
do solo foi maior nos pastos nas duas áreas estudadas, 4,3°C no Sana e 3,5°C em
Passa Três, mostrando que a temperatura do solo de pastos varia mais que a de
florestas. Além disso, os valores médios da temperatura do solo nos pastos foram
maiores do que nas florestas nas duas áreas de estudo. As maiores e menores
temperaturas do solo foram encontradas durante os meses de verão e inverno
respectivamente, como mostram as Tabela 7 em Sana e Tabela 8 em Passa Três.

Tabela 7: Temperaturas médias do solo e do ar registradas na floresta e no pasto
em Sana.

SANA
Coleta
Dez/2008
Fev/2009
Mai/2009
Jun/2009
Ago/2009
Out/2009
Nov/2009

Temperatura do solo
(°C)
Floresta
Pasto
24
33
20
24
20
21
21
24
19
25
22
29

Tabela 8: Temperaturas médias do solo e do ar registradas na floresta e no pasto
em Passa Três.

PASSA
TRÊS
Coleta
Jan/2009
Mar/2009
Mai/2009
Jun/2009
Ago/2009
Set/2009
Out/2009

Temperatura do solo
(°C)
Floresta
Pasto
24
27
30
18
23
16
19
18
26
19
24
21
23
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Davidson et al. (2000), observaram mesmo comportamento nos solos no leste
do Pará, onde as temperaturas do solo variaram na floresta de 22°C até 24°C e na
pastagem de 23°C até 31°C. O mesmo padrão de variação da temperatura do solo
foi observado no estudo de Maddock et al. (2004) em solos sob Floresta Atlântica, o
qual apresentou valores dentro da mesma ordem de magnitude do presente estudo,
entre 19 a 24°C.
Assim como os fluxos de CO2, as temperaturas no pasto foram maiores que
nas florestas em todas as coletas no Sana e em Passa Três. Observa-se, portanto
comportamento semelhante entre as temperaturas e os fluxos de CO 2, podendo
então a temperatura do solo ser um dos condicionadores da respiração do solo.
As correlações entre o fluxo de CO2 e a temperatura do solo, foram evidentes
nas duas coberturas de solo estudas (floresta e pastagem), e resultaram em uma
relação linear significativa para um nível de significância de 5%, apresentadas nas
Figuras 8 e 9 abaixo. A temperatura do solo teve forte influência na emissão de CO 2
do solo para a atmosfera no presente estudo.

Figura 8: Relação entre fluxo de CO2 do solo com as temperaturas do solo nas
florestas (Sana e Passa Três)
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Figura 9: Relação entre fluxo de CO2 do solo com as temperaturas do solo nas
pastagens (Sana e Passa Três)

Considerando as diferentes áreas de estudo, no Sana a variação do fluxo de
CO2 com a temperatura do solo mostrou uma relação positiva mais significativa na
floresta (A) (R2=0,54) do que no pasto(B) (R2=0,37), conforme Figura 10.

Figura 10: Relação do fluxo de CO2 do solo com as temperaturas do solo em Sana
na floresta (A) e no pasto(B).
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Em Passa Três a variação do fluxo de CO 2 e da temperatura do solo
apresentaram uma relação positiva e significativa na floresta (A) (R2= 0,92) e no
pasto (B) (R2= 0,70), como mostra a Figura 11.

Figura 11: Relação do fluxo de CO2 do solo com as temperaturas do solo em Passa
Três na floresta (A) e no pasto(B).

A relação entre taxa de respiração do solo e medidas de temperatura foi
descrita por Meier et al. (1996) como função linear com R 2= 0,88 a 0,76 para
florestas Amazônicas e 0,62 para cerrado (RESCK et al., 2008)
Dias (2006) e Sotta (2004) também encontraram relação linear significativa
entre fluxo e temperatura de solos sob florestas na Amazônia. Maddock et al. (2003)
encontraram, em solo sob Floresta Atlântica, relação significativa entre temperatura
e fluxo mensal de CO2. Entretanto Davidson et al.(2000), não encontraram
correlação entre essas variáveis nas pastagens e florestas no Pará - Amazônia
Oriental.
O fluxo de CO2 do solo foi maior em solos que apresentaram maior
temperatura. Temperaturas elevadas favorecem a atividade da biota do solo mineralização e respiração autotrófica, contribuindo para um aumento na taxa de
respiração do solo (DIAS, 2003).
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4.6

CONTEÚDO DE ÁGUA NO SOLO: UMIDADE GRAVIMÉTRICA, UMIDADE
VOLUMÉTRICA E % DE SATURAÇÃO.
No Sana e em Passa Três os solos sob pastagens apresentaram maior

retenção de água do que solos sob florestas, observado nos valores de % de
saturação com água. Os resultados da análise da umidade gravimétrica, umidade
volumétrica e % de saturação de água do solo em Sana e em Passa Três estão nas
Tabelas 9 e 10, respectivamente.
No Sana os valores mais altos de % de saturação com água em solos sob
florestas foram nos meses de fevereiro e novembro, meses que também
apresentaram elevado fluxo de CO2 do solo. Nas pastagens, os meses que
apresentaram maiores fluxos de CO 2 do solo foram os meses com maiores % de
saturação com água (fevereiro, agosto e novembro).

Tabela 9: Umidade gravimétrica, umidade volumétrica e % de saturação de água
dos solos, na floresta e no pasto do Sana. (profundidade do solo 0-5 cm)

SANA
Coleta

Umidade Gravimétrica

Umidade volumétrica

% de Saturação

(%)

(%)

(%)

Floresta

Pasto

Floresta

Pasto

Floresta

Pasto

Fev/2009

35,4

30,6

33,9

41,0

56,5

89,4

Mai/2009

17,7

16,4

18,6

23,0

33,2

53,2

Jun/2009

29,1

26,3

27,5

34,6

45,6

73,7

Ago/2009

24,0

30,9

21,7

39,5

34,7

81,8

Out/2009

22,6

34,4

20,5

40,2

33,2

76,3

Nov/2009

30,0

27,7

33,4

37,9

62,9

84,8

Em Passa Três, o solo sob pastagem apresentou em junho valor mais baixo
de % de saturação (25,2%) do que o solo sob floresta. Ainda em junho, a pastagens
mostrou a menor temperatura do solo (19°C) e o menor fluxo de CO2 do solo (2,93
µmol m-2 s-1). Os meses de maior fluxo de CO2 do solo sob pastagem foram os
meses que apresentaram os maiores valores de % de saturação em água, março e
outubro. Na área sob floresta, em Passa Três não foi observado uma relação entre
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fluxo de CO2 e % de saturação de água do solo. O mês de setembro na floresta foi o
que mostrou o valor mais baixo de % de saturação (33,1 %) e janeiro, março e
outubro os meses que mostraram os maiores valores.

Tabela 10: Umidade gravimétrica, umidade volumétrica e % de saturação de água
dos solos, na floresta e no pasto de Passa Três. (profundidade do solo 0-5 cm).

PASSA TRÊS

Umidade Gravimétrica

Umidade volumétrica

Coleta

Floresta

Pasto

Floresta

Pasto

Floresta

Pasto

Jan/2009

23,5

17,3

27,5

24,0

51,7

53,5

Mar/2009

22,8

21,5

26,6

30,4

50,1

68,9

Mai/2009

19,1

17,6

21,4

23,0

38,9

47,9

Jun/2009

24,8

9,1

23,8

12,0

38,6

25,2

Ago/2009

18,6

16,3

21,0

21,6

38,4

45,3

Set/2009

19,2

21,8

19,6

27,6

33,1

55,7

Out/2009

30,5

31,2

34,4

39,0

62,8

77,4

(%)

% de Saturação

(%)

(%)

A diferença entre os valores de % de saturação de água nos solos sob
florestas e pastagens nas duas áreas, pode ser justificada pelas taxas de infiltração
de água nos solos. Apesar de não ter sido medido a permeabilidade desses solos,
os resultados obtidos nesse estudo sugerem que solos sob pastagens são mais
compactados o que dificulta a infiltração da água, fornecendo valores de % de
saturação maiores que solos sob florestas. Solos sob florestas apresentam maior
conteúdo de matéria orgânica e menor densidade aparente, fatores que influenciam
a porosidade e conseqüentemente facilita a infiltração de água nesses solos.
De acordo com Best et al. (2003) os solos sob floresta tendem a apresentar
capacidade de infiltração de água mais expressiva quando comparada às pastagens
e culturas agrícolas em função da maior porosidade, proporcionada por raízes
mortas e cavidades criadas por organismos. Bochner (2007) e Centurion et al.
(2001) encontraram valores de infiltração de água no solo superiores na área
coberta por floresta, seguida por áreas cobertas por agricultura e pastagem,
respectivamente.
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4.7

RELAÇÃO ENTRE FLUXO DE CO 2 E CONTEÚDO DE ÁGUA NO SOLO
A relação entre o fluxo de CO2 e o percentual de água do solo sob pastagens

resultou em uma relação linear significativa (R2= 0,73) (p<0,05), apresentada na
Figura 12. Já nas florestas a correlação não se mostrou tão significativa (R 2= 0,37)
(p<0,05), como pode ser observado na Figura 13.

Figura 12: Relação entre fluxo de CO 2 do solo com o percentual de saturação de
água do solo nas pastagens (Sana e Passa Três).

Figura 13: Relação entre fluxo de CO 2 do solo com o percentual de saturação de
água do solo nas florestas (Sana e Passa Três).
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No presente estudo, assim como a temperatura do solo, o conteúdo de água
foi um fator responsável pelo controle da respiração do solo. Principalmente nas
pastagens, observa-se que a respiração do solo geralmente aumentou com o
aumento da temperatura e o percentual de saturação de água do solo. Diferente do
resultado encontrado neste trabalho, Davidson et al. (2000) e Dias (2006), avaliando
a relação entre fluxo e umidade do solo sob cobertura de floresta na Amazônia,
encontraram correlação significativa negativa, ou seja, respiração do solo
geralmente aumenta com o decréscimo do conteúdo de água no solo.
Nas Figuras 14, 15, 16 e 17 estão apresentadas as correlações entre
respiração, umidade e saturação de água do solo em Sana e Passa Três, para um
nível de significância de 5%.
Em Sana, as correlações entre a umidade do solo e a % de saturação em
água com o fluxo de CO2 do solo sob floresta (Figura 14A e 15A) apresentaram
relação positiva entre as variáveis (R2= 0,57) e (R2= 0,47) respectivamente. Nos
solos sob pastagens a % de saturação correlacionou melhor com o fluxo de CO2
(R2= 0,53) (Figura: 15B), do que a umidade gravimétrica do solo (R2= 0,28) (Figura
14B).

Figura 14: Relação do fluxo de CO2 do solo com a umidade gravimétrica do solo em
Sana na floresta (A) e no pasto(B).
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Figura 15: Relação do fluxo de CO2 do solo com o percentual de saturação de água
do solo em Sana na floresta (A) e no pasto(B).

Em Passa três a relação entre umidade gravimétrica e fluxo de CO 2 foi
significativa (R2= 0,37) somente na pastagem (Figura 16B), onde a variação do fluxo
de CO2 com a % de saturação também mostrou uma relação significativa (R2= 0,67)
(Figura17B). A floresta apesar de apresentar correlação positiva entre fluxo de CO 2
do solo e umidade e entre fluxo e % de saturação em água do solo, estas não se
mostraram significativas (Figuras 16A e 17A).

Figura 16: Relação do fluxo de CO2 do solo com a umidade gravimétrica do solo em
Passa Três na floresta (A) e no pasto(B).
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Figura 17: Relação do fluxo de CO2 do solo com o percentual de saturação de água
do solo em Passa Três na floresta (A) e no pasto(B).

Exceto para a floresta no Sana, o fluxo de CO2 do solo é melhor
correlacionado com % saturação do que com a umidade gravimétrica. Isto pode ser
explicado pelo fato da umidade gravimétrica ser apenas uma medida da quantidade
de água no solo, já a % saturação é uma medida da provável disponibilidade desta
água, que pode estar limitada por sucção capilar em solo com baixa % saturação e
por outros fatores, como a difusão de oxigênio e do CO 2.

4.8

ESTUDO DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO.

Na tabela 11 são apresentados os valores de carbono orgânico e total,
nitrogênio total e a relação C:N nos diferentes tipos de uso do solo, 0-5 cm de
profundidade, das duas áreas de estudo. Verifica-se que para ambas as áreas, o
conteúdo de carbono nos solos sob floresta é superior aos solos sob pastagens. O
mesmo comportamento foi verificado por Bochner (2007) e Campos et al. (2004) e
Maddock et al. (2004).
A diferença entre os valores de C total e C orgânico nos solos sob pastagem
é maior que a diferença entre valores dos solos sob floresta, possivelmente devido à
presença de carvão causada pela prática de queimadas em pastagens.
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Tabela 11: Conteúdo de carbono total (%C), carbono orgânico (%C org), nitrogênio
total (%N), relação C:N do solo e fração leve livre (FLL) da MOS (profundidade 0-5
cm), sob florestas e pastagens no Sítio Deserto (Sana) e na Fazenda Califórnia
(Passa Três).

% Total

SANA
floresta

%C

3,14

a

1,82

Ba

2,31

% C org

3,07

Aa

1,64

Ba

2,91

%N

0,27

A

0,14

B

0,21

C:N

11,4

% FLL

25,4

SANA
pasto

13,0
A

10,2

PASSA TRÊS
floresta
a

1,89

Ba

Aa

1,36

Ba

A

0,14

B

11,0
A

18,1

PASSA TRÊS
pasto

13,5
B

12,1 B

* Letras maiusculas iguais na mesma linha e letras minusculas iguais na mesma coluna, significam que
não há diferenças significativas entre ambientes (ANOVA e Teste t Student; p<0,05)

O preparo da amostra de solo pode justificar a grande diferença entre o teor
de carbono orgânico e total no solo sob floresta em Passa Três, já que as amostras
de solo utilizadas na determinação do C total estavam mais homogêneas do que a
amostra utilizada na determinação do carbono orgânico (TFSA). Assim, a relação
C:N foi obtida através do teor de carbono total.
Ao compararmos resultados obtidos neste estudo com outros autores (Tabela
12) que fizeram trabalhos semelhantes, mas em locais e anos diferentes, podemos
observar a variação de conteúdo de carbono entre diferentes ambientes. Os
resultados de carbono orgânico observados no presente estudo são semelhantes
aos encontrados por Cerri et al. (2008), Maddock et al., (2004) e Bochner (2007).
Salimon (2003) e Cerri et al. (2008) encontram nos solos sob pastagens
maiores porcentagens de C do que solos sob florestas. No estudo de Cerri et al.
(2008), em Rondônia, as florestas apresentaram valores de relação C:N menores
que em pastagens, com valores semelhantes aos encontrados neste estudo.
Os maiores valores de C e N na área de cobertura florestal podem estar
relacionados a maior entrada de matéria orgânica, evidenciado pela maior entrada
de FLL da MOS. Os teores de C e N mais baixos nos pastos permitem inferir que a
qualidade química da palhada aportada nessas áreas intensifica a decomposição e
as saídas de C, via respiração ou lixiviação dos resíduos. Além da qualidade/tipo da
cobertura do solo, as características do solo sob pastagem podem favorecer a maior
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ciclagem da matéria orgânica. Em ecossistemas de vegetação rasteira, com as
pastagens, a morte das raízes representa a principal fonte de carbono para o solo
(Cerri et al. 2008).
Os maiores valores de C e N na área sob cobertura florestal podem estar
relacionados a maior entrada de matéria orgânica. Isso pode ser evidenciado pela
maior entrada de FLL da MOS. A transformação da matéria orgânica é influenciada
por qualquer fator que modifique ou influencie de alguma forma a atividade dos
organismos do solo Kihel (1979). Pinheiro (2002) observou que a fração leve têm se
apresentado como indicador sensível às alterações resultantes do manejo e uso do
solo, comparando solos sob diversas coberturas e preparo de solo.
As variações no conteúdo das frações leves entre os ambientes, mostradas
na Tabela 11, podem ser explicadas pela diferença na quantidade e qualidade dos
resíduos vegetais adicionados ao solo (PINHEIRO et al., 2004). Apesar de não
haver diferença estatística entre ambientes numa mesma área de estudo em relação
ao conteúdo da fração leve livre (FLL) do solo, os solos sob florestas apresentaram
os maiores valores das frações leves.
Pastagens cultivadas tendem a manter as quantidades de FL-livre, enquanto
áreas com culturas anuais sofrem reduções acentuadas em comparação a áreas
nativas, os teores tendem a ser mais elevados para solos sob vegetação nativa,
sobretudo florestas (ROSCOE; MACHADO, 2002).
Os maiores resultados de FLL na floresta sugerem haver maior proteção
física da fração leve na cobertura florestal, ou simplesmente maior aporte de
material orgânico na floresta.

59

Tabela 12: Médias comparativas do conteúdo de carbono e nitrogênio no solo, em diversas coberturas e regiões do Brasil.

Autor

Local

Profundidade

Tipo de cobertura

Teor de C

Teor de N

g Kg-1

g Kg-1
-

BOCHNER (2007)

Sana, RJ

0-5 cm

Floresta
Pastagem
Agricultura

*37
*22
*13

BARRETO (2005)

Londrina, PR

0-5 cm

Floresta

#

MADDOCK et al. (2004 )

Rio de Janeiro, RJ

0-10 cm

Floresta
Pastagem
Agricultura

CERRI, et. al. (2008)

Fazenda Nova Vida, RO

0-10 cm

Floresta
Pastagem de 10 anos
Pastagem de 15 anos

0-5 cm

Pastagem
Floresta Primaária
Floresta Secundária
#

SALIMON (2003)

Amazônia Sul-Ocidental, AC

#

65

9,28

*20,0
*12,0
*21

**2,10
**1,20
**0,91

9,52
10,0
23,1

12,8
17,5
15,5

1,09
1,33
1,16

11,7
13,2
13,4

36
26
#
24

-

-

13,3
5,5
#
5,6

-

-

2,70
1,40

11,4
13,0

#
#

CAMPOS et al. (2004)

Conceição da Barra, ES

0-5 cm

Presente estudo

Sana, RJ

0-5 cm
0-5 cm

Floresta Atlântica
Pastagem

#

#

#

#

Presente estudo

Passa Três, RJ

0,5 cm
0,5 cm

Floresta Atlântica
Pastagem

#

#

#

#

#

Combustão seca.

-

7

Floresta
Cana-de-açucar
Pastagem

Metodologia usada: *Combustão úmida; ** Kjedahl digestion;

C:N

#

30,9
18,2
23,1
18,9

2,10
1,40

11,0
13,5

Bochner et al., (2008), relacionando valores FLL em florestas secundárias
com teores de suberina e polifenóis, verificaram que maiores teores de suberina e
polifenóis na serrapilheira reduziram a velocidade de decomposição dos resíduos do
solo, acarretando em maiores teores de FLL e maiores conteúdos de carbono
orgânico nos solos. No mesmo trabalho os autores encontraram maiores conteúdos
de carbono em solos com alto índice de agregação. De acordo com Christensen
(1992), o acúmulo de fração leve é influenciado pelo uso da terra, tipo de vegetação
e outros fatores que alteram o balanço entre a produção e decomposição da matéria
orgânica, por exemplo: clima, propriedades do solo e atividade da fauna (PINHEIRO,
2002).

4.9

ESTOQUE DE CARBONO NO SOLO
Utilizando o teor de C determinado por oxidação via seca para o cálculo de

estoque de C, os solos sob floresta no Sana apresentaram maiores estoques de C
do que solos sob pastagens, como mostra a Tabela 13. Em Passa Três apesar do
maior conteúdo de C no solo da floresta, os resultados de estoque de C não
mostraram diferença entre as coberturas do solo.

Tabela 13: Densidade aparente do solo (DAP), conteúdo de carbono (determinado
por oxidação via seca - CHN) e estoque de carbono no solo.

Área de estudo / Ambiente

DAP
%

%C (CHN)
g/cm3

ESTOQUE
MgC/ha

Sana / Floresta
Sana / Pasto
Passa Três / Floresta
Passa Três / Pasto

0,97
1,31
1,10
1,32

3,14
1,82
2,31
1,89

15,4
11,9
12,6
12,5

SALIMON (2003) comparando solos sob florestas e pastagens no Acre,
encontrou em pastagens valores de estoque de C maiores do que em florestas nas
profundidades 0-5 e 5 -10 cm. As possíveis causas justificada pelo autor são: (1)
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inclusão de raízes muito finas no processo de análise do solo. (2) presença de
micro-carvões devido a queimadas. Os valores na floresta (14,3% – floresta
secundária e 11,7% floresta primária) e 16,9% em pastagens foram calculados a
partir do teor de C obtido por oxidação via seca.
Também no Acre, MELO (2003) observou, em áreas sobre Argissolo,
decréscimo no estoque de C na camada 0-5 cm devido a conversão de floresta em
pastagem. O estoque decresceu de 18,0 ± 1,6 Mg C ha-1 em floresta para 11,0 ± 0,7
Mg C ha-1no pasto de 15 anos e 9,8 ± 0,9 Mg C ha-1 no pasto de 20 anos. Já em
Luvissolos, houve aumento no estoque de C de floresta (21,4 ± 3,1 Mg C há -1) para
o pasto de 12 anos (26,3 ± 1,6 Mg C ha-1), decrescendo no pasto de 20 anos (17,0 ±
1,9 Mg C ha-1). O autor também utilizou o teor de C obtido por oxidação via seca.
Quando o cálculo de estoque de carbono foi feito a partir de valores de C
obtido via oxidação úmida, as florestas das duas áreas de estudo mostraram
maiores estoque de C do que pastagens (Tabela 14).

Tabela 14: Densidade aparente do solo, Porcentagem de carbono (determinado por
oxidação via úmida – “dicromato”) e estoque de carbono no solo.

Área de Estudo / Ambiente

DAP
%

%C (via úmida)
g/cm3

ESTOQUE
MgC/ha

Sana / Floresta
Sana / Pasto

0,97
1,31

3,07
1,64

15,043
10,742

Passa Três / Floresta
Passa Três / Pasto

1,10
1,32

2,91
1,36

16,005
8,976

Os dados apresentados neste estudo mostraram que o uso do solo influencia
no conteúdo e estoque de carbono no solo, possivelmente devido as propriedades
do solo e qualidade da cobertura do solo que iram proporcionar diferentes
velocidades na ciclagem da matéria orgânica, observados nos fluxos de CO 2 do solo
para atmosfera.
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5

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados no presente estudo demonstraram que as
pastagens apresentaram os maiores fluxos de CO 2 do solo para a atmosfera,
independente da área de estudo amostrada.
Temperatura do solo e conteúdo de água no solo, fatores ambientas que
influenciam diretamente a atividade microbiológica do solo e a decomposição da
matéria orgânica do solo, se mostraram fatores condicionadores da respiração do
solo nas florestas e pastagens.
A cobertura florestal demonstrou maior estoque de carbono no solo
comparada com as áreas de pastagens degradadas. Adicionalmente, também foi
verificado uma maior entrada de fração leve livre da MOS na área sob floresta. O
menor distúrbio do solo e a maior entrada de MOS, na forma de FLL, devem ser os
principais responsáveis.
Os solos sob florestas apresentaram menores valores de densidade aparente,
maiores valores de carbono e nitrogênio nos solos e menor fluxo anual de CO 2 do
solo. Sendo assim, nas áreas de florestas, a ciclagem do carbono ocorre mais
lentamente que nas pastagens, o que favorece a maior retenção de carbono no solo.
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7.1

APÊNDICE I:

Análise Físicas e Químicas do perfil do solo sob floresta,

coletado no Sítio Deserto-Sana, por Mendonça et al. (2005).

7.2

APÊNDICE II:

Análise Físicas e Químicas do perfil do solo sob

pastagem, coletado no Sítio Deserto-Sana, por Mendonça et al. (2005).
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APÊNDICE III:

Análise Físicas e Químicas do perfil do solo sob floresta,

coletado na Fazenda Califórnia - Passa Três, por Mendonça et al. (2005).
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7.4

APÊNDICE IV:

Análise Físicas e Químicas do perfil do solo sob

pastagem, coletado na Fazenda Califórnia - Passa Três, por Mendonça et al. (2005).
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7.5

APÊNDICE V:

Resumo das análises físicas e químicas do solo e as respectivas épocas de coleta das amostras.
Sana

Análises do solo

Floresta

Passa três
Pastagem

Floresta

Pastagem

Umidade Gravimétrica

Dez (2008) e Fev, Mai, Jun,
Ago, Out e Nov

Fev, Maio, Jun, Ago, Out
e Nov

Jan, Mar, Maio, Jun, Ago,
Set e Out

Jan, Mar, Maio, Jun, Ago,
Set e Out

Umidade Volumétrica

Dez (2008) e Fev, Mai, Jun,
Ago, Out e Nov

Fev, Maio, Jun, Ago, Out
e Nov

Jan, Mar, Maio, Jun, Ago,
Set e Out

Jan, Mar, Maio, Jun, Ago,
Set e Out

Densidade Aparente

Dez (2008) e Fev, Mai, Jun,
Ago, Out e Nov

Fev, Maio, Jun, Ago, Out
e Nov

Jan, Mar, Maio, Jun, Ago,
Set e Out

Jan, Mar, Maio, Jun, Ago,
Set e Out

Densidade Real

Mai, Ago e Out

Mai, Ago e Out

Mai, Ago e Out

Mai, Ago e Out

Porosidade

Dez (2008) e Fev, Mai, Jun,
Ago, Out e Nov

Fev, Mai, Jun, Ago, Out e
Nov

Jan, Mar, Mai, Jun, Ago,
Set e Out

Jan, Mar, Maio, Jun, Ago,
Set e Out

% de Saturação

Dez (2008) e Fev, Mai, Jun,
Ago, Out e Nov

Fev, Mai, Jun, Ago, Out e
Nov

Jan, Mar, Mai, Jun, Ago,
Set e Out

Jan, Mar, Mai, Jun, Ago,
Set e Out

Textura

Nov

Nov

Out

Out

C e N totais

Mai, Ago e Out

Mai, Ago, Out

Jan, Maio, Ago, Out

Jan, Maio, Ago, Out

C orgânico

Fev, Jun, Ago e Out

Mai, Jun, Ago, Out

Jan, Maio, Ago, Set

Jan, Maio, Ago, Set

Fracionamento Físico

Mai, Ago e Out

Mai, Ago, Out (2009)

Jan, Maio, Ago, Out

Jan, Maio, Ago, Out
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7.6

APÊNDICE VI:

Medidas do fluxos de CO2 do solo e temperatura do solo

e do ar, na floresta do Sítio Deserto - Sana, relacionando horário e dias das coletas.

COLETA
Sana Floresta
Data
Ponto

16/12/2008

02/02/2009

20/05/2009

10/06/2009

05/08/2009

02/10/2009

04/11/2009

1
2
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Horário

14:00

12:00

13:40

14:00

13:00

11:00

11:00

Temperatura
do solo

Temperatura
do ar

Fluxo de
CO2 do solo

°C

°C
21
21
21
21
21
28
28
28
28
28
28
26
24
24
26
26
25
26
29
29
28
28
23
24
25
24
30
31
30
31

µmolC.m-2.s-1

23
24
24
25
24
21
20
20
20
20
19
19
20
21
21
21
20
19
20
19
20
22
22
22
23

10,6
10,5
7,58
7,70
8,65
5,55
7,26
8,23
8,09
6,38
5,16
3,88
2,64
2,30
3,07
3,40
2,36
4,22
4,25
4,16
4,60
3,21
4,67
6,44
4,12
5,79
9,22
6,26
5,60
4,91
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7.7

APÊNDICE VII:

Medidas do fluxos de CO2 do solo e temperatura do solo

e do ar, na pastagem do Sítio Deserto - Sana, relacionando horário e dias das
coletas.

COLETA
Sana Pasto

Data
02/02/2009

20/05/2009

10/06/2009

05/08/2009

02/10/2009

04/11/2009

Horário Temperatura Temperatura
Fluxo de
do solo
do ar
CO2 do solo
Ponto
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

16:00

15:00

11:00

11:00

12:30

12:30

-2

-1

°C

°C

µmolC.m .s

33
32
23
25
24
23
21
21
22
22
23
26
24
23
25
26
24
25
28
30
29
28

30
30
24
24
25
23
30
30
32
29
30
29
28
28
32
31
30
30
34
35
34
32

8,63
8,40
5,47
7,37
5,82
6,15
4,09
7,33
7,76
4,06
9,17
8,44
10,9
8,66
9,92
8,20
7,87
5,54
9,67
10,8
9,72
10,1
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APÊNDICE VIII:

Medidas do fluxos de CO2 do solo e temperatura do solo

e do ar, na floresta da Fazenda Califórnia – Passa Três, relacionando horário e dias
das coletas.

COLETA
Passa Três Floresta
Data

14/01/2009

19/05/2009

22/06/2009

19/08/2009

22/09/2009

30/10/2009

Horário

Temperatura
do solo

Temperatura Fluxo de CO2
do ar
do solo
-2

-1

Ponto

°C

°C

µmolC.m .s

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
5

23
23
23
23
18
18
18
18
18
16
16
16
18
19
18
19
21
21
21
21
21
21
21
21

30
30
30
30
21
21
21
21
21
17
17
17
21
23
22
22
19
19
19
20
23
25
24
24

8,83
7,72
7,91
6,65
2,05
3,55
4,82
3,60
3,14
2,61
3,00
2,72
2,94
3,31
3,38
2,91
3,87
5,57
5,57
4,60
4,36
4,48
5,32
5,32

15:00

12:30

11:00

15:40

16:00

11:30
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APÊNDICE IX:

Medidas do fluxos de CO2 do solo e temperatura do solo

e do ar, na pastagem da Fazenda Califórnia – Passa Três, relacionando horário e
dias das coletas.

Coleta Passa
Três Pasto
Data

14/01/2009

12/03/2009

19/05/2009

22/06/2009

19/08/2009

22/09/2009

30/10/2009

Horário

Temperatura
do solo

Temperatura Fluxo de CO2
do ar
do solo
-2

-1

Ponto

°C

°C

µmolC.m .s

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
5

27
27
27
27
30
30
30
30
30
23
23
23
23
18
19
20
25
26
26
26
24
23
24
23
23
23
23
23

31
31
31
31
33
33
33
33
33
26
26
26
26
15
16
17
30
29
29
26
25
27
26
24
28
28
26
29

6,06
4,80
5,21
8,73
11,6
5,94
10,8
10,4
9,46
3,65
5,17
5,28
3,70
3,37
2,24
3,18
4,46
5,86
5,57
4,10
5,89
4,48
4,99
5,00
6,67
7,23
7,87
8,29

11:00

11:20

15:00

09:30

13:00

14:00

09:30

