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RESUMO 

 

O aumento da concentração de CO2 na atmosfera terrestre foi a principal causa do 

aquecimento global, representando cerca de 60% das emissões totais de gases do 

efeito estufa. Neste trabalho objetivou-se caracterizar os padrões temporais de 

emissão de CO2, temperatura, umidade e captura de O2 do solo, bem como, suas 

relações em áreas de florestas plantadas de Eucalipto, Pinus e Mata ciliar 

reflorestada em um Latossolo Vermelho distrófico, no Bioma Cerrado, na região do 

município de Selvíria – MS. O estudo foi conduzido em três áreas reflorestadas 

localizadas no município de Selvíria–MS. As áreas experimentais consistiam em 

florestas plantadas com eucalipto (EU), mata ciliar (MA), pinus (PI). A emissão de 

CO2 do solo foi registrada por meio do sistema LI-COR (LI-8100) e a determinação 

da absorção de O2 do solo por meio do sistema UV Flux 25%. Os resultados da 

emissão de CO2, temperatura, umidade e captura de O2, foram avaliados por meio 

de medidas repetidas no tempo, por meio de modelos mistos e estatística descritiva. 

Realizou-se comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível 5% de 

probabilidade. Calculou-se a razão entre o CO2 emitido e O2 consumido (RQ). As 

médias de emissão de CO2 do solo nas áreas estudadas EU, MA, PI, foram de 5,61; 

5,53 e de 4,06 μmol m-2 s-1 respectivamente. O EO2 não se diferenciou 

estatisticamente nas três áreas estudadas. A MA teve o maior valor de umidade do 

solo. A maior parte dos valores de RQ foram <1.  A emissão total de CO2, 

contabilizados em 193 dias de avaliação foram de 11,26 Mg ha-1 para EU 10,99 Mg 

ha-1, MA e 7,97 Mg ha-1 PI que se diferiu significativamente (p < 0,05). As 

precipitações e a umidade do solo influenciaram nas variações das emissões de CO2 

do solo. Solos de florestas de Pinus emitem menos CO2. . 

Palavras chave: Quociente respiratório. Eucalipto. Pinus e Mata ciliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The increase in CO2 concentration in the Earth's atmosphere was the main cause of 

global warming, accounting for about 60% of total greenhouse gas emissions. The 

objective of this work was to characterize the temporal patterns of CO2 emission, 

temperature, humidity and soil O2 capture, as well as their relationships in areas of 

Eucalyptus, Pinus and Ciliary forest reforested in a dystrophic Red Latosol in the 

Biome Cerrado, in the region of the municipality of Selvíria - MS. The study was 

conducted in three reforested areas located in the municipality of Selvíria-MS. 

Experimental areas consisted of forests planted with eucalyptus (EU), riparian forest 

(MA), pinus (PI). The CO2 emission from the soil was recorded using the LI-COR 

system (LI-8100) and the determination of soil O2 a uptake by means of the UV Flux 

25% system. The results of CO2 emission, temperature, humidity and O2 capture 

were evaluated by means of repeated measures in time, by means of mixed models 

and descriptive statistics. Tukey's test was performed at a 5% probability level. The 

ratio of emitted CO2 to O2 consumed (RQ) was calculated. The mean CO2 emission 

of the soil in the studied areas EU, MA, PI, was 5.61; 5.53 and 4.06. μmol  m-2 s-1 

respectively. EO2 did not differ statistically in the three areas studied. MA had the 

highest soil moisture value. Most of the RQ values were <1. The total CO2 emissions 

recorded in 193 days of evaluation were 11.26 Mg ha-1 for EU 10.99 Mg ha-1, MA and 

7,97 Mg ha-1 PI, which differed significantly (p <0, 05). Rainfall and soil moisture 

influenced the variations of soil CO2 emissions. Pinus forest soils emit less CO2. 

Keywords: Respiratory quotient .  Eucalyptus. Pinus. Forest ciliary. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, devido às atividades antrópicas, as concentrações dos 

gases de efeito estufa têm aumentado na atmosfera, causando alterações no clima 

do planeta, com a retenção do calor e o aumento da temperatura global. Este fato 

provoca o aumento do nível do mar devido a maior taxa de derretimento das calotas 

polares, impactando nos recursos hídricos, bem como, no regime de chuvas, 

gerando desiquilíbrio dos ecossistemas o que resulta na a extinção de espécies 

animais e vegetais. 

 Aliada ao desmatamento, a agricultura é uma das principais responsáveis 

pela emissão dos gases de efeito estufa (GEE) e em especial o dióxido de carbono 

(CO2).  Segundo o relatório do painel Intergovernamental sobre Mudança do clima - 

(IPCC 2013), a agricultura, o desmatamento e as atividades pecuárias entre outros 

usos da terra, são responsáveis por um quarto de (~10-12 Gt CO2 eq ano-1.) do total 

de emissões, uma vez que, o manejo inadequado do solo pode levar a um rápido 

declínio dos estoques de carbono, colaborando para o aumento das emissões de 

CO2 para atmosfera (LAL, 2005). Segundo Le Quere et al. (2015), o desmatamento 

apresentou 42% das emissões de CO2 no Brasil em 2010. O bioma Cerrado é o 

segundo maior ecossistema da América do Sul, com extensão de 2 milhões de 

km2, perdendo apenas para a Amazônia. Quase metade da área de Cerrado 

(41,2%) foi convertida em pastagens ou áreas agrícolas, e apenas uma pequena 

parcela de (8,2%) é protegida por parques ou reservas indígenas (BRASIL, 2016). 

Segundo Noojipady et al. (2017) os estoques de carbono no solo do 

Cerrado representam uma importante fonte nas emissões de GEE no Brasil. Uma 

das maneiras de auxiliar na mitigação das altas taxas de (GEE) para atmosfera é por 

meio do reflorestamento, dado que, o cultivo de florestas, principalmente nas regiões 

tropicais, tem sido apontado como meio eficiente no sequestro de carbono (C) 

devido ao acúmulo deste na madeira e aumento do estoque no solo (PULROLNIK et 

al., 2009). Segundo Gatto et al. (2011), os ecossistemas florestais representam uma 

das alternativas viáveis para mitigar o aumento da concentração de CO2 na  

atmosfera, via fixação do C pelas árvores e seu armazenamento na biomassa e no 

solo.  
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Fatores como os atributos físicos e químicos do solo, umidade e temperatura 

influenciam na respiração do solo (BROOKES, 1995; LA SCALA et al., 2000; XU; QI  

2001; EPRON et al., 2006; DAVIDSON; JASSENS, 2006; LAL, 2009; GRAF et al., 

2012; SONG et al., 2013), e atuam diretamente na atividade microbiana e alteram a 

qualidade da matéria orgânica (BALL, 2013). No solo, a matéria orgânica, 

serapilheira disponível e os exsudados vegetais são transformados e mineralizados 

através de processos respiratórios, principalmente pelos microrganismos (DILLY, 

2003). A respiração do solo e das raízes é responsável pelo maior fluxo de C dos 

ecossistemas para atmosfera (RAICH; SCHLESINGER, 1992; RYAN; LAW, 2005), 

constituindo-se um importante componente do ciclo global do carbono com uma 

emissão de 100 Pg C ano-1 (BONDLAMBERTY; THOMSON, 2010). Para Kuzyakov 

(2006) e Vargas et al. (2010), a respiração do solo é composta pela respiração 

heterotrófica, a qual se refere à decomposição matéria orgânica do solo por 

bactérias e fungos; pela respiração das raízes, que contribui principalmente para a 

produção de CO2; e respiração da fauna, uma vez que o CO2 é produzido por 

microrganismos do solo por meio de processos metabólicos. A respiração do solo é 

impulsionada principalmente pela decomposição microbiana de matéria orgânica 

do solo e raiz de respiração (ADUAN; VILELA; KLINK, 2003; DAVIDSON; 

JANSSESNS, 2006), exsudados radiculares e serapilheira (RODEGHIERO et al., 

2013). O aumento da oxidação da atividade microbiana tem o potencial de liberar 

carbono orgânico adicional para atmosfera, contribuindo para a emissão de gases 

do efeito estufa (MOCHAMED; TAYLOR; INUBUSHI, 2006). Na respiração aeróbia 

do solo, o CO2 é produzido e o O2 é consumido. Segundo Bookes (1995), a medida 

da respiração do solo é bastante variável e dependente, principalmente da 

disponibilidade do substrato, umidade e temperatura. 

Diante do exposto a determinação da entrada (captura e ou absorção) de 

oxigênio nos solos (EO2) é importante, pois pode ajudar na compreensão da relação 

entre as emissões de CO2 do solo (FCO2), especialmente em ambiente onde isso é 

impulsionado pela atividade microbiana aeróbia (STERN; BAISDEN; AMUNDSON, 

1999). O conhecimento de como respiração do solo responde a deposição de 

serapilheira e fatores ambientais, principalmente em florestal tropical, é limitado 

(HAN, 2015) e existem poucas informações sobre as emissões de GEE provenientes 

de solos cultivados no Cerrado (CRUVINELA et al., 2011). 
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O objetivo desse trabalho foi caracterizar os padrões temporais de emissão 

de CO2, temperatura, umidade e absorção de O2 do solo bem como, suas relações, 

em áreas de florestas plantadas de eucalipto, pinus e mata ciliar reflorestada em um 

Latossolo Vermelho distrófico, no Bioma Cerrado.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 EMISSÃO DE CO2 DO SOLO EM ÁREAS DE FLORESTA 

 

O solo atua como uma fonte de gases de efeito estufa (GEE), tais como o 

metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e óxido nitroso (N2O) os quais 

desempenham um papel importante no aquecimento global (POURBAKHTIAR et al., 

2017). Representa um compartimento chave no processo de emissão e sequestro 

de carbono no reflorestamento e, sobretudo na adoção de boas práticas agrícolas 

como o plantio direto.  

O desmatamento é a maior fonte de emissão de gases de efeito estufa 

(HOUGHTON, 1995) e as florestas tropicais, especialmente a Amazônica, têm sido 

consideradas um grande sumidouro de carbono com base no sequestro de CO2 

atmosférico (FEARSINDE, 2003; GALFORD et al., 2010). Aproximadamente um 

terço do carbono orgânico global do solo encontra - se sob florestas (RODEGHEIRO 

et al., 2009). Segundo Bernoux et al. (2002), as florestas tropicais são essenciais no 

ciclo do carbono global porque elas estocam 20–25% do carbono terrestre global. 

Para Bertani et al. (2015),  a degradação das florestas liberam CO2 para a 

atmosfera, enquanto a regeneração florestal devido ao acúmulo C na  biomassa 

remove o CO2 da atmosfera. Os autores relataram que em áreas de Cerrado no 

período entre os anos de 1997 a 2010 ocorreram à conversão de 1.587.626 hectares 

de áreas de floresta desmatadas para pasto limpo.  

O reflorestamento corresponde a um importante processo de transferência 

de CO2 da atmosfera para a biosfera, fixando-o (MATHEUS, 2012). O CO2 do ar 

atmosférico absorvido durante o processo de fotossíntese é armazenado pelas 

plantas arborizadas na forma de carbono na madeira e outros tecidos até sua morte 

e decomposição, e posteriormente liberado como CO2, CH4, ou mesmo pode ser 

incorporado no solo como substâncias orgânicas (OKUMURAA et al., 2015). Assim, 

os solos de florestas tropicais são considerados um grande reservatório de C, 

porém, podem tornar-se uma grande fonte de C para a atmosfera, contribuindo para 

aumentar o efeito estufa (DENARDIN et al., 2014). Na Indonésia  Mochamed, Taylor 

e Inubushi (2006) avaliaram o fluxo de CO2 em três tipos de florestas tropicais (turfa), 

sob condições de desmatamento e queimadas, por um período de seis meses. Foi 
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constatado que área de floresta desmatada obteve uma maior emissão (5,58 ± 1,34 

μmol de CO2 m-2 s-1), quando comparada com área de floresta queimada (4,44 ± 

1,146 μmol de CO2 m
-2 s-1). Segundo os autores a conversão de florestas em áreas 

agrícolas aumentam as emissões de CO2 na área de estudada.  

O tipo de floresta influencia fortemente as propriedades físicas e químicas do 

solo, respiração basal, teor de carbono orgânico, nitrogênio, pH, e quantidade de 

serapilheira (GRAAE et al., 2004; ZHOU et al., 2015). Estudos realizados por Epron 

et al. (2004), no Congo em  uma plantação de  eucalipto sobre Neossolos 

Quartzarênicos, com o objetivo de investigar as variações temporal e espacial da 

respiração do solo do ecossistema, constataram que a respiração do solo 

correlacionou-se positivamente com a serapilheira e concluíram que a respiração 

microbiana associada à decomposição da serapilheira é provavelmente um 

componente importante da respiração do solo. Ttree et al. (2008), estudaram a 

emissão de CO2 e a sua relação com adubação nitrogenada e fosfatada em área de 

clones de Pinus taeda no Sudoeste do Estados Unidos. Nas áreas fertilizadas as 

emissões foram de 1.15 ± 0.04 μmol de CO2 m
-2s-1e na área sem adubação de 0.97 

± 0.04 μmol de CO2 m
-2s -1. Houve uma diminuição da respiração do solo depois das 

adubações.  

Estudo sobre as emissões de GEE em solos florestas tem sido conduzido 

por vários autores no decorrer dos anos em diferentes continentes: americano 

(FANG et al., 1998; BOWDEN, 1999); europeu (BREUER et al., 2000; KIESE et al., 

2002; GRAND; RUBIN, 2016) e asiático (TANG et al., 2006; YANG et al., 2007; 

IQBAL et al., 2009; WANG et al., 2010; 2015; KUMAR et al., 2011; CHEN et al., 

2012; ZHOU et al., 2013; ZHAO et al., 2015) e no Brasil (KELLER et al, 2005; 

SOTTA et al., 2006; PINTO JUNIOR et al., 2009; 

Sousa Neto et al. (2011), Silva, (2014); Valentini et al. (2008), estudaram a 

emissão de CO2 do solo e suas relações com temperatura, umidade e serapilheira 

em uma área de Floresta de transição no Mato Grosso, Brasil, Os autores 

concluíram que a umidade foi a variável que mais influenciou no fluxo de CO2 . 

Zanchi et al. (2009), avaliaram a variabilidade temporal da respiração do solo, 

temperatura e umidade, em áreas de floresta tropical em Rondônia sob um 

Latossolo. A média da emissão foi de 8,0 ± 3,4 μmol CO2 m-2s -1. Segundo os 

autores, a respiração do solo variou sazonalmente e a menor emissão ocorreu na 

estação seca e a maior na estação úmida. 
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Silva Júnior et al. (2013), na Floresta Amazônica do Pará, investigaram os 

efeitos do estresse hídrico sobre a respiração do solo. Os autores concluíram que o 

impedimento da penetração da água da chuva no solo provocou uma redução de 

7,23% nos fluxos de CO2 no solo durante a condução do estudo. As médias dos 

fluxos de CO2 no solo foram de 3,46±0,44 em condições naturais e 3,21±0,84 μmol 

CO2 m-2s1 na área de estresse hídrico. Schindlbacher et al. (2007), mediram a 

respiração do solo em uma floresta na montanha da província do Tyrol, na Áustria.  

No início do inverno o fluxo de CO2 foi de 0,64 ± 0,05 μmol de CO2-C m2 s-1 e diminui 

sob condições de baixas temperaturas.  

 

2.2 EMISSÃO DE CO2 E A SUA RELAÇÃO COM A TEMPERATURA E 

UMIDADE DO SOLO  

  

Fatores ambientais como a temperatura e a umidade influenciam 

diretamente o processo de respiração do solo (DAVISON; TRUMBORE; AMUDSON, 

2000.). A temperatura, umidade do solo e a interação entre ambos são as 

principais varáveis que influenciam na emissão do CO2, constituindo se 

controladores da variabilidade da respiração do solo (KANG et al., 2003). Segundo 

Savage, Phillips e Davidson (2014), a variação da umidade do solo e um dos fatores 

dominantes que controlam a emissão dos gases CO2, CH4 e N2O.  Segundo Silva, 

Olaya et al. (2013), a temperatura do solo afeta diretamente a atividade microbiana e 

a respiração das raízes.  

A respiração do solo apresenta alta variabilidade espacial e temporal, e a 

temperatura e a umidade explicam as variações de CO2 ao longo do tempo (FANG 

et al., 1998; XU; QI, 2001; EPRON et al., 2004; EPRON et al., 2006; KOSUGI et al., 

2007; USSIRI; LAL, 2009; PANOSSO et al., 2009; BRITO et al., 2009; SCHWARTZ 

et al., 2010; SILVA-OLAYA et al., 2013).   

Diversos trabalhos relatam os efeitos da temperatura e umidade nos solos 

de diferentes florestas pelo mundo. No Canadá, Peng e Thomas (2006), em uma 

área de reserva floresta constataram que a emissão de CO2 foi fortemente 

correlacionada com a temperatura do solo. Para IQBAL et al. (2009), a temperatura 

do solo foi a variável mais importante para controlar a variabilidade do fluxo de CO2 

em floretas de coníferas, na região subtropical no Sul da China. Também, em área 
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de floresta de coníferas, bem como floresta nativa, no norte da China a temperatura 

do solo foi a variável que mais influenciou no processo de respiração (ZHOU et al., 

2015).  

No Brasil, Gallon, Sanches e Paulo (2006) avaliaram um dossel da floresta 

de transição Amazônia Cerrado sob Neossolo quartzarênico, a variação diurna do 

fluxo de CO2 nas estações úmida e seca. Os maiores valores de fluxo de CO2 

ocorreram entre as 11:00 e 13:00 horas. Os valores de FCO2 foram de 8 μmol m-2 s-1 

e 6 μmol m-2 s-1 para as estações úmida e seca, respectivamente.  

Darenova, Pavelka e Macalkova (2016), avaliaram a heterogeneidade do 

fluxo espacial de CO2 em quatro ecossistemas comuns na Europa central: florestas 

de faias (Fagus sylvatica) solo Cambisol Eutric, abetos (Picea abies) pertencentes a 

família dos pinheiros, áreas de pastagens (Festuca rubra agg.), (Nardus stricta), 

(Veronica officinalis ), ( Hieracium laevigatum ) (Potentilla erecta ), sob solo 

Gleissolos e o pântano em Organossolos. Os valores de emissões variaram entre 

1,37 e 3,57 μmol CO2 m
-2s-1na temperatura de 10oC. A floresta de abetos possuiu os 

maiores valores de emissão observados, enquanto na área de pântano ocorreram os 

menores valores. Segundo os autores, a presença da água nessas áreas de 

pântano reduziu a respiração do solo.  

No sudoeste da Austrália (LIVESLEY et al., 2008), mediram as emissões de 

CO2, NO2 e CH4 em áreas de florestas de eucalipto nativo e comercial, plantações de 

pinus e pastagem. A emissão do CO2 do solo aumentou após a ocorrência das 

chuvas nas áreas de pastagens. Porém, não houve influência da água no solo dos 

sistemas florestais. 

Para Murphya et al. (2008), no Panamá avaliaram a emissão de CO2 em 

floresta nativa com seis espécies arbóreas diferentes. Os autores constataram que a 

respiração do solo diminuiu com as estações chuvosas de 7,2 ± 3,5 μmol CO2 m
2 s-

1, para uma baixa de 2,3 ± 1,9 μmol CO2 m2 s-1. A menor taxa de emissão na 

estação mais seca com valor de 1,0 ± 0,7 μmol CO2  m
2 s-1.  

Mande et al. (2014), na Malásia observaram a influência dos fatores 

ambientais no fluxo de CO2 do solo e sua relação com a idade da floresta e 

densidades de povoamentos, em  quatro diferentes ecossistemas (floresta primária 

Dipterocarp, floresta Dipterocarp secundária com 50 anos de recuperação, floresta 

de extração de borracha e de dendê). Embora a taxa média do fluxo de CO2 no solo 

não tenha variado significativamente nas quatro áreas, as diferenças foram 
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evidentes nos fatores ambientais como a temperatura do solo e a umidade. A 

floresta de palmeira apresentou a menor taxa de emissão 3,29 μmolCO2 m
-2 s-1 e a 

floresta secundária a maior taxa 5,37 μmolCO2 m
-2 s-1. Segundo Zhang, Beicheng e 

Lin (2016); a idade da floresta desempenha um papel importante nas estruturas das 

biomassas das plantas e da formação das serapilheiras. 

 

2.3 SERAPILHEIRA NOS SISTEMAS FLORESTAIS  

 

A degradação da serapilheira e um dos principais mecanismos responsáveis 

pela ciclagem de nutrientes nos sistemas florestais e agroflorestais (ANDRADE; 

TAVARES; COUTINHO, 2003), no solo constitui um reservatório de matéria orgânica 

e sua degradação influencia e regula muitos processos funcionais dos ecossistemas 

(LOPES et al., 1990), e funciona como um bom indicador da qualidade ambiental 

(MACHADO et al., 2008). Segundo Caldeira et al. (1997), o acúmulo de serapilheira 

varia em função da procedência, da espécie, da cobertura florestal, do estágio 

sucessional, da idade, da época da coleta, do tipo de floresta, local e dos fatores 

climáticos. 

Estudos conduzidos por Zinn et al. (2002), em áreas de Pinus, Eucalipto e 

Cerrado nativo sob Latossolo e argiloso, constataram que as áreas de Pinus 

acumularam grande quantidade de serapilheira (37,7 Mg ha-1), enquanto que nas 

áreas de Eucalipto e de Cerrado controle, os valores foram bem inferiores (7,6 Mg 

ha-1) e (10,9 Mg ha-1) respectivamente. Segundo os autores, o Pinus possui maior 

concentração de carbono em relação ao nitrogênio (razão C/N) quando comparado 

com o Eucalipto e vegetação de Cerrado Nativa. Para Roberts (2000), a razão da 

decomposição da serapilheira e a matéria orgânica do solo, dependem do conteúdo 

de lignina do material e do teor de nitrogênio. Chaves e Corrêa (2005), afirmam que 

Florestas de Pinus podem produzir quantidade significativas de serapilheira, no 

entanto, trabalhos têm demonstrado que o teor de matéria orgânica não é maior no 

sob-reflorestamento, quando este é comparado à vegetação natural, em áreas de 

Cerrado (LILIENFEIN et al., 2000; LEPSCH, 1980). Ribeiro et al. (2007), 

compararam a decomposição de acículas do pinus e do eucalipto no Mediterrâneo e 

observaram que na fase inicial, as folhas de eucalipto decompõem-se mais 

rapidamente do que as acículas do pinheiro. Carvalho et al., (2008), estudaram um 
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povoamento de Pinus elliottii e Terminalia  ivorensis. Os autores constataram maior 

acúmulo de serapilheira em área Pinus, acontece devido à presença de compostos 

fenólicos e ligninas nas suas acículas que retardam sua degradação. Segundo 

Rovira e Vallejo (2002), alhos e acículas de pinus possuem grandes quantidades de 

compostos orgânicos e dificulta seu processo de decomposição. O que pode alterar 

diretamente a degradação do o carbono e a ação dos microrganismos no solo  

(GAMA-RODRIGUES et al., 2005). 

Bertan (2014) comparou a produção, taxa de decomposição de serapilheira 

e teor de matéria orgânica em áreas de floresta Nativa, Eucalyptus grandis e Pinnus  

elliottii no Sul do Brasil. A área de Pinus apresentou o maior tempo de 

decomposição da serapilheira (2,83 anos), enquanto as áreas de Eucalipto e 

Floresta Nativa apresentaram maior coeficiente de decomposição (0,58 e 0,95, 

respectivamente). 

 

2.4 RELAÇÃO ENTRE EMISSÃO DE CO2 E ABSORÇÃO O2. 

 

No solo o principal gás consumido é o O2 no processo respiratório das raízes 

das plantas e pela atividade dos microrganismos aeróbicos, ao passo que o principal 

gás produzido é o CO2 nos processos metabólicos que ocorrem no solo (JONG 

VANLIER, 2001; FERREIRA, 2010), por isso, seu teor em geral é mais alto. A 

maioria da microbiota do solo e aeróbia e utiliza O2 como receptor final de elétrons, 

ele é o mais forte oxidante utilizado por sistemas biológicos, pois atua fortemente no 

potencial de oxi – redução e nos processos bioquímicos do solo (SIQUEIRA et al., 

1994). O oxigênio disponível no solo depende da sua troca rápida e contínua com 

atmosfera (CHEN et al., 2011).  

Segundo Brady e Weill (2009), quanto mais rapidamente às raízes e os 

microrganismos consumirem O2 e liberarem o CO2, maior será a necessidade de 

trocas gasosas entre o solo e a atmosfera. Embora processos como infiltração de 

água, vento e convecção de ar do solo possam contribuir com o fluxo de ar entre 

solo e atmosfera, são principalmente através da difusão e fluxo de massa que os 

gases são trocados (JURY et al., 1991; KLEIN et al., 2008; BRADY; WEILL, 2009). 

Em solos bem drenados, o oxigênio difunde através do solo até as raízes, 

que o utilizam para a respiração. No entanto, em ambientes alagados os processos 
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microbianos dependentes do O2 são intensamente inibidos, e substâncias tóxicas 

oriundas do metabolismo anaeróbio das bactérias começam a se acumular 

(GUREVITCH; SCHEINER; GORDON, 2009), uma vez que, sua difusão através dos 

poros saturados é muito lenta (BERTOLINI, 2016). Na planta, a ausência de O2, no 

sistema radicular promove a quebra de moléculas de carboidrato anaerobicamente, 

o que resulta em uma baixa produção de energia por mol de glicose e 

conseqüentemente, redução do crescimento (LOBO; JOLY, 2000). Segundo Lepsch 

(2011), o ar do solo é tão importante quanto a água, tanto do ponto de vista 

ecológico, quanto nos processos pedogenéticos. Reichardt e Timm (2004) relataram 

que a dinâmica dos gases no solo ainda é pouco estudada, pois, o estudo físico-

analítico dos processos de transferência dos mesmos no solo é bastante complexo. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA EXPERIMENTAL 

 

O estudo foi conduzido no período de novembro de 2015 a maio de 2016, 

em três áreas de florestas plantadas sendo estas: eucalipto, pinus e mata ciliar 

reflorestada, situadas na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da Faculdade de 

Engenharia Câmpus de Ilha Solteira (UNESP), localizada no município de Selvíria- 

MS, à margem direita do rio Paraná, com coordenadas 20º 21’. 02. ―64‖ de latitude 

Sul e 51º 23’. 56 64’’ de longitude Oeste, com 331 m acima do nível do mar.  

Figura 1- Localização das áreas estudadas no município de Selvíria -MS obtida via 
satélite 

 

Fonte: Google (2016). 
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O clima da região e classificado de acordo com o sistema internacional de 

Köppen, tropical úmido (Aw), com estações chuvosas no verão e seca no inverno, 

com médias anuais de precipitação de 1370 mm, temperatura de 23,5º C e umidade 

relativa do ar entre 70 e 80 %. (Figura1). O solo das áreas experimentais fora 

classificados como Latossolo Vermelho distrófico típico argiloso, A moderado 

(EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA- EMBRAPA, 2013), com declive de 

0,0 25 mm-1. O relevo foi caracterizado como moderadamente plano e ondulado. 

Figura 2- Precipitação pluvial (mm), e temperaturas (°C) máxima, média e mínima, 
durante os 193 dias de condução do experimento.  Selviria – MS, 2015 e 2016 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

As áreas experimentais foram denominadas: (EU) corresponde a uma área 

de três hectares constituída por uma população base de Eucalyptus camadulensis, 

implantada em abril de 1986, sob o espaçamento de 4 × 4 m;  (MA) formada pela 

Mata ciliar  instalada desde março de 1986, sendo constituída por espécies de: 

Albizia lebeck, Chorisia speciosa, Cydonia oblonga, Enterolobium contortisiliguun, 

Eugenia jambolaria, Ficus clusiaefolia, Holocalyx glaziovii, Hovenia dulcis, Jacaranda 

semisenata, Koelrenteria paniculata, Moquilea fomentosa, Morus nigra, Myroxylon 

balsamun, Peltophorum dubium, Psidium guajava, Pterocarpus quercinus, 

Pelophorum vogelianum, Spondias venulosa, Tabebuia chrysotricha, Tabebuia 

impetiginosa e Tabebuia odontodiscus.  Distribuídas de forma cazualisadas sob o 
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espaçamento de 3 × 2 m entre plantas;  (PI) formada por três hectares de Pinus 

caribae var hondurensis, implantado em junho de 1986 no espaçamento de 3 × 3 m 

(metros) . 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CO2. 

 

Nas três áreas avaliadas a determinação da emissão de CO2 (FCO2), 

temperatura (Ts), umidade (Us) e captura de O2 do solo (EO2), foram realizadas no 

período de novembro de 2015 a maio de 2016, totalizando 20 avaliações por área 

estudada. As avaliações ocorreram uma vez por semana sempre no período da 

manhã e todas as áreas eram avaliadas no mesmo dia. A emissão de CO2 do solo 

(FCO2) foi registrada por meio de câmera de fluxo LI-8100 (LI-COR Bioscience, 

Nebraska, EUA). A câmera é um sistema fechado com volume interno de 991 cm3, 

com área de contato com o solo de 78,5 cm2. Ela se constitui de um sistema de 

análise de fotossíntese, que verifica a concentração de CO2 em seu interior, por 

meio de espectroscopia de absorção óptica na região espectral do infravermelho. 

Em cada área foram estabelecidos 25 pontos de amostragens formados por colares 

de PVC (cloreto de polivinilo) constituídos de 10 cm de diâmetro e 8,5 cm de altura 

que permaneceram fixos no local durante todo decorrer do experimento. O 

equipamento era acoplado a esses colares e por ponto realizou-se a leitura de FCO2 

por 120 segundos.  

Figura 3- Sistema LI-8100 interligado à câmara de solos (a), e câmara para solo 
inserida sobre o colar de PVC (b), colar de PVC inseridos no solo na área de pinus 

(c) 

 

Fonte: Próprio autor (2016).  
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3.3 TEMPERATURA E UMIDADE DO SOLO 

 

A temperatura do solo (Ts) e a umidade do solo (Us) foram avaliadas em 

todos os pontos estudados, com auxílio do sensor de temperatura do sistema ao LI-

8100 e de umidade determinada por meio de um equipamento de TDR (Time 

Domain Reflectometry Hydrosense TM, Campbell Scientific, Austrália); duas hastes 

metálicas com 0,2 m inseridas perpendicularmente no solo, próximo dos pontos 

amostrados de avaliação de emissão de CO2. 

 

3.4 ABSORÇÃO DE O2 

 

Para a determinação da absorção e ou (captura) de O2 do solo foram 

selecionados dez pontos aleatórios em cada área, sedo a determinação de EO2 

realizada por meio de um sensor portátil UV Flux no ambiente no âmbito de 0-25%. 

(CO2Meter, Inc.). Tal sistema é constituído de um sensor portátil que utiliza o 

princípio da fluorescência com a luz ultravioleta (UV) para determinar a 

concentração do oxigênio no ambiente. O mesmo é adaptado ao computador e 

utiliza o software GasLab® para configuração, calibração e registro dos dados em 

tempo real. A taxa de captura do O2 do solo (dO2/dt) foi calculada por interpolação 

linear dos valores de concentração do gás no interior da câmera durante os 

primeiros 300 segundos de amostragem. 

Figura 4-  Sistema UV Flux 25% (a), utilizado para a determinação das taxas de 
captura de oxigênio e monitoramento da concentração de O2 em área de Pinus (b) 

 

Fonte: ManualSensor UV Flux 25% Oxygen (a) Próprio autor  (b) (2016). 
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3.5 CÁLCULO DA ABSORÇÃO DE O2.  

 

A absorção do EO2 foi calculada pela equação (1) levando em consideração 

a pressão atmosférica, a temperatura do ar e o volume da câmera de aviação. 

Adt
dO

tEO


 2
2 )(

  
Eq(1) 

Em que EO2(t) é a quantidade de O2 medida no tempo;  dO2 é a alteração da 

concentração em relação a unidade de tempo (dt) na área de superfície do colar (A) 

(JASSAL et al., 2012, GIACOMO et al., 2014). As concentrações iniciais das leituras 

estiveram em parte por milhão (ppm). O volume da câmera de PVC foi 0,00066 m3 

com área de 0,008 m2. O volume medido pelo sensor (ppm) foi convertido em mol de 

O2 utilizando a equação da lei dos gases ideais:  

P(V) = (n)RT  Eq(2) 

Em que o valor de V é o volume de captura / absorção de O2  dado em (ppm);  P 

corresponde à pressão atmosférica (Pa) , T a temperatura do ar atmosférico (K)  e R 

a constante dos gases pefeitos (J mol−1 K−1). 

 

3.6 CÁLCULO DO RQ  

 

O quociente respiratório é a razão entre o volume de CO2 produzido e o 

volume de O2 absorvido na respiração ao longo de um período de tempo. Seu valor 

pode ser um, zero, maior ou menor que um. Com os resultados das emissões de 

CO2 e valores de absorção de O2 foi calculado RQ expresso (mol mol-1).  

RQ = FCO2 / EO2          Eq(3) 

 

3.7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados foram analisados, inicialmente, por meio da estatística descritiva 

(média, erro-padrão da média, desvio-padrão, máximo, mínimo e coeficiente de 

variação, assimetria e curtose). Foi realizado o teste de Teste de Shapiro-Wilk, 

verificar a normalidade dos dados. As variáveis foram analisadas por medidas 

repetidas no tempo, por meio de modelos mistos. Os dados foram avaliados pelo 

procedimento PROC MIXED do SAS (SAS versão 9.3, SAS instituto, Cary, NC, 

EUA). As análises da variância e de correlação linear entre as variáveis foram 
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realizadas, utilizando o sistema SAS (SAS versão 9.1, SAS instituto, Cary, NC, 

EUA). A comparação de médias foi realizada por meio do teste de Tukey, ao nível 

de significância de 5% de probabilidade utilizando o software R (R Development 

Core Team, 2011). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias de emissão de CO2 do solo, ao longo do período dos 193 dias 

nas áreas estudadas EU, MA, PI, foram de 5,61; 5,53 e de 4,06 μmol m-2 s-1 

respectivamente. A emissão do CO2 em PI foi menor (p<0,05) e diferenciou-se 

estatisticamente das demais (Tabela 1), (Figura 5a). Os valores do FCO2 

encontrados nas três áreas foram semelhantes aos encontrados por diversos 

autores em áreas de florestas tropicais da Amazônia (SOTTA et al., 2004); floresta 

de Transição Amazônica Cerrado (PINTO JUNIOR et al., 2009), florestas coníferas e 

áreas de pastagens localizadas em Taiwan (KAO; CHANG, 2009), florestas de 

bambu na China (LIU et al., 2016) e mesmo em áreas de rotação com culturas 

energéticas na Alemanha como salgueiro (Salix spp.) e alámo (Populus spp.) 

(ZURBA, 2016). 

O EO2 não se diferenciou estatisticamente nas três áreas estudadas (Figura 

5d), em virtude de os dados apresentarem alta variabilidade (Tabela1). O ocorrido 

impossibilitou a observação de diferenças significativas entres as áreas estudadas. 

Todavia, no decorrer dos 193 dias de avaliação percebe-se que os valores de EO2 

tendem a se aproximarem.  

Os valores de coeficiente de variação (CV) de FCO2 em EU, MA e PI foram 

de 37,80%; 33,43% e 38,25%, respectivamente, sendo considerados altos 

(CV>24%), segundo os critérios de classificação proposto por Warrick e Nielsen 

(1980) (Tabela 1). Valores de CV altos foram observados por diversos autores em 

diferentes culturas (PANOSSO, et al., 2008; SIQUEIRA NETO, 2009; D’ANDRÉA et 

al., 2011; SILVA et al., 2014; FIGUEIREDO et al., 2016; TAVARES et al., 2016). Em 

áreas agrícolas, FCO2 é a resultante da interação de diversos fatores químicos, 

físicos e biológicos, sendo alterado por práticas de manejos do solo e das culturas, 

além das condições edafoclimáticas locais (SILVA et al., 2014), como: teor de 

matéria orgânica (LAL, 2009), densidade do solo (BRITO et al., 2009), temperatura 
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do solo (USSIRI; LAL, 2009; SILVA-OLAYA et al., 2013), umidade (LA SCALA et al., 

2006) e pH (Xu; Qi 2001).  

 

Tabela 1- Estatística descritiva da emissão de CO2 do solo, absorção de O2 do solo, 
temperatura e umidade, nas três áreas de experimento em Selviria- MS.  
 

Área 
Média Mediana DP CV(%) Coef. Ass. Coef. Curt. 

Emissão de CO2 (µmol m-2 s-1) 

Eucalipto  5,606 a 5,365 2,121 37,809 0,71 0,001 

Mata Ciliar 5,526 a 5,140 1,848 33,438 0,876 0,002 

Pinus 4,059 b 3,850 1,553 38,255 0,837 0,002 

  Temperatura do solo (oC) 

Eucalipto  26,52? a 26,5 1,018 3,839 -1,073 0,005 

Mata Ciliar 25,765 a 25,9 1,322 5,13 -1,628 0,007 

Pinus 26,0 a 26,3 1,297 4,988 -1,321 0,003 

  Umidade do solo (%) 

Eucalipto  10,669 a 10 4,397 41,216 0,993 
0,002 

 

Mata Ciliar 15,62 b 15 5,221 33,427 0,416 -0,001 

Pinus 11,566 a 11 3,811 32,949 0,231 0 

  Absorção de EO2 do solo (mg m-2 s-1) 

Eucalipto  0,366 a 0,266 0,315 86,013 0,833 0 

Mata Ciliar 0,344 a 0,254 0,32 93,254 1,049 0,003 

Pinus 0,370 a 0,259 0,325 87,818 0,726 -0,001 
1Desvio Padrão (DP); Coeficiente de Variação (CV); Coeficiente de Assimetria (Coef. 
Ass.); Coeficiente de Curtose (Coef. Curt). 
Fonte: Próprio autor. 
 

O CV de EO2 (Tabela 1), para EU, MA e PI também, foi elevado com valores 

de 86,01%; 93,25% e 87,81% respectivamente. Segundo Gill (1987), estudos nas 

áreas de biológicas, CV menores que 1% são raros, sendo que muitas variáveis 

apresentam coeficientes de variação na faixa de 5% a 50%. Os coeficientes de 

assimetria e curtose indicam se a distribuição dos dados de uma variável está 

próxima à distribuição normal (coeficientes iguais à zero) (PANOSSO et al., 2009). 

Na (Tabela 1), os coeficientes de assimetrias para EU, MA e PI, foram de: 0, 83, 

1,049 e 0,77, respectivamente. Assim, indicaram que a distribuição está próxima da 

normalidade. Então, não houve necessidade de transformação de seus valores 

previamente a condução das análises estatísticas. 

Na MA foi observado o maior valor de média de umidade do solo (Us) 

(15,62%) que se diferenciou estatisticamente (p< 0,05) das demais medidas Us 
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verificada em  Pi e EU de  11,56%  e 10,66% respectivamente (Tabela 1). 

Provavelmente, o fato de a MA estar muito próxima ao rio ocorreu à formação de um 

microclima na área, o que proporcionou manutenção da Us. No entanto, Almeida e 

Soares (2003), no Espírito Santo – Brasil expõem que o balanço hídrico entre áreas 

de eucalipto e mata atlântica observada por um período de sete anos de estudo são 

similares quanto à evapotranspiração anual e ao uso de água do solo. Em relação 

aos valores de temperatura do solo (Ts) as médias não diferenciaram entre MA, PI e 

EU e apresentaram os seguintes valores, respectivamente: 25,76 ºC, 25,99 ºC e 

26,52 ºC. (Tabela1) (Figura 5b). 

Figura 5- Emissão de CO2 do solo (Figura a), Temperatura do solo oC (Figura b), 
umidade do solo (Figura c), Absorção de O2 do solo  (mg O2 m-2 s-1) (Figura d). 

 
Fonte: Próprio autor. 
 

Nos primeiros 15 dias de estudo que correspondem às três primeiras 

avaliações do FCO2 nas áreas EU e MA ocorreu um aumento do fluxo nesse 

período. O valor médio da precipitação nesse intervalo avaliado foi de 7,11mm 

(Figura 2), sendo que no 15° dia ocorreu uma precipitação de 0,5mm. A Us possuía 

o valor médio de 9,06% no EU e 12,44% e na MA (Figura 5c), que contribuiu para 

elevação das emissões. 

Aos 20 dias o FCO2 diminuiu nas áreas de EU e MA (Figura 5a), contudo, 

obteve os maiores valores de Us, nas proporções de 14,44% e 20,68% em EU e MA 
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respectivamente (Figura 5c). Provavelmente, o aumento do teor de água no solo 

impediu as trocas gasosas de CO2 e O2 com a atmosfera devido à dificuldade dos 

gases se difundirem pelos poros do solo. Consequentemente, criou-se um ambiente 

com condições anaeróbicas no solo (LUO; ZHOU, 2006), que consequentemente, 

comprometeu a mineralização da matéria orgânica.   

A variação temporal do FCO2 de até os primeiros 55 dias, compreendida 

entre a 6o até a 17o avaliação, obteve valores de fluxos sempre superiores ao valor 

do fluxo inicial observado na 1o avaliação em EU e MA. A Us para a MA nesse 

intervalo permaneceu igual ou superior ao valor inicial avaliado de 13,6%, 

possivelmente, devido a sua proximidade do rio e composição diversificada de 

serapilheira que atuou como barreira física e contribuiu para a redução da 

evaporação e manutenção da umidade do solo.  No entanto, o mesmo não foi 

observado para EU que oscilou os valores de Us com máxima 18,52% e mínima de 

6,84%.  A temperatura nesse período apresentou valores médios de 260C nas duas 

áreas. Segundo Straaten et al. (2009), a umidade do solo pode tanto favorecer ou 

inibir o fluxo do gás.  

Inicialmente, o FCO2 em PI teve um comportamento parecido com EU e MA. 

Da 1o para a 2o avaliação ocorreu um intervalo de cinco dias, e o fluxo aumentou 

(Figura 5a), o valor médio da Us diminuiu de 11,4% para 8,88% (Figura 5c). No 

entanto, em PI no período entre 13 (3º avaliação) até 35 dias (6º avaliação) (Figura 

5a) o FCO2 decresceu e o valor médio de Us elevou-se de 9,92% para 17,8%. Foi o 

valor mais alto observado desde o dia 01. Nesse período, a precipitação foi de 190,4 

mm com uma média diária de 8,27mm (Figura 2), possivelmente, o que favoreceu o 

aumento das emissões de CO2 no solo, dado que, a umidade aliada aos atributos 

físicos do solo tais como: textura, porosidade e densidade influenciam na 

concentração do gás no solo e no regime de suas trocas gasosas (SOTTA et al., 

1998). Diversos autores relatam a interferência das precipitações no FCO2 e a Us 

(DUIKER; LAL, 2000; LA SCALA et al., 2001; LA SCALA et al., 2006; SCHWARTZ et 

al., 2010; PANOSSO et a., 2009; PANOSSO et al., 2011; LEON et al., 2014; 

SIGNOR et al., 2014; MOITINHO et al., 2015).  

Aos 85 dias (9º avaliação), no final do mês de janeiro de 2015, o valor de Us 

estava em 15,8% (Figura 5 a e c), e ocorreu a menor emissão de PI observada ao 

longo dos 193 dias. (Figura 5a). No dia anterior a avaliação ocorreu uma 

precipitação com 26,4mm (Figura 2). Ao que tudo indica, devido à chuva, ocorreu 
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uma rápida expulsão de quantidades significativas do gás nos macroporos do solo 

(SMART; PEÑUELAS, 2005), e posteriormente uma redução do fluxo (KIM et al., 

2010). Segundo os estudos de Schwendenmann et al. (2003), em áreas de floresta 

tropical na Costa Rica onde se estudou a variabilidade espacial e temporal do CO2  

sob dois solos distintos, constatou-se que o fluxo diminuía nos períodos em que o 

solo apresentava elevada umidade. Até esse período, em nenhuma das três áreas a 

temperatura do solo (Ts) apresentou grandes variações.  

Nas três áreas, no período entre os 120 dias e 180 dias, o FCO2 decresceu 

(Figura 5a). Esse intervalo compreende a 13ª a 18ª avaliação, realizadas nos meses 

de março e abril de 2016, onde a precipitação média foi de 243mm e 94,8mm 

respectivamente. No intervalo dos 180 a 193 dias a precipitação média foi de 

5,74mm. Nota-se que a Ts diminui (Figura 5b) e as três áreas tiveram uma queda 

nos valores do FCO2 principalmente em PI. Nesse dia ocorreu a menor média de Ts 

observado durante todo o experimento, com valor de 23º C para as três áreas. No 

entanto, mesmo com a observação desse fato, não podemos atribuir essa redução 

do FCO2 ao efeito da temperatura, uma vez que aos 193 dias, mesmo com a menor 

Ts, a emissão de CO2 do solo nas três áreas se elevaram (Figura 5c). 

Possivelmente, a baixa precipitação nesse período (Figura 1), colaborou para a 

estabilidade do CO2 nos macroporos do solo uma vez que, expulsão de quantidades 

significativas de CO2 do interior do solo ocorre devido à infiltração de água nos 

espaços porosos (LAL, 2009). A PI foi à única área onde ao longo dos 180 dias de 

estudo os valores de emissão ficaram abaixo de 5,5 μmol m-2 s-1.  (Figura 5a). Nota-

se que aos 193 dias (20ª avaliação), os valores de emissão começaram a se 

assemelhar nas três áreas. Segundo Silva et al. (2016), o FCO2 nos sistemas 

agroflorestais é sensível a sazonalidade das precipitações.  

 

4.1 RELAÇÃO ENTRE A EMISSÃO DE CO2 DO SOLO E ABSORÇÃO DE O2 

 

No decorrer dos 193 dias de estudo, os valores de RQ permaneceram em 

sua maioria abaixo do valor 1 (RQ <1) (Figura 6). Este fato sugere que o consumo 

de O2 foi maior que a emissão de CO2. O mesmo foi observado por Dilly (2003) e 

Dilly (2011) no norte da Alemanha, que avaliou o solo de diferentes ecossistemas 

agrícolas e floresta e frequentemente encontrava valores de RQ < 1. Segundo o 
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autor consumo de O2 e a emissão CO2 no solo e na serapilheira possuem correlação 

alta.  No entanto, no presente estudo a alta variabilidade dos dados impossibilitou 

altas correlações entre todas as variáveis. EU, MA e PI por se tratarem de sistemas 

florestais com mais de 30 anos de idade, encontram-se estabilizados, 

provavelmente, devido à intensa atividade biológica no solo, principalmente devido à 

espessa camada de serapilheira. Segundo Primavesi (2002), Cook et al. (2007) e 

Lespch (2011), solos com maior atividade biológica os microrganismos consomem 

mais O2 do que liberam CO2.  

Figura 6- Razão entre a emissão de CO2 e a absorção O2 do solo ao longo dos 193 
dias de experimento 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

 

Aos 102 dias somente a área de EU teve valor de RQ acima de 1, com RQ = 

1,22 (Figura 6). Este fato é compreendido de forma que no mesmo período os 

valores de EO2 foram baixos e de FCO2 foram altos (Figura 5 d e a). Valores de RQ 

>1 também foram observados aos 153 dias com valores de 1,32, 1,23 e 1,02 para 

EU, MA e PI respectivamente (Figura 6). Nessas duas avaliações, as médias das 

precipitações foram muito baixa ou nula (Figura 5c), o que provavelmente, 

comprometeu as atividades dos microrganismos no solo, e reduziu a absorção de 

O2. A água é responsável por transportar as moléculas de O2 da atmosfera para o 

solo. Segundo Smith et al. (2003), a umidade do solo melhora as atividades dos 
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microrganismos e das raízes. Possivelmente, devido à baixa umidade do solo houve 

uma redução das atividades biológicas dos microrganismos e consequentemente, o 

menor consumo de O2. No entanto, esse fato não inibiu o processo de respiração 

das raízes que continuaram a contribuir com respiração de solo resultando na 

emissão do CO2.  

 

4.2 EMISSÃO TOTAL DE CO2 E ABSORÇÃO DE O2 DO SOLO NO 

PERÍODO DE ESTUDO 

 

Não houve diferença significativa para o acúmulo total da absorção de O2. 

Os valores obtidos da emissão total de CO2, contabilizados durante as 20 avaliações 

nos 193 dias de estudo, nas três áreas avaliadas, demonstram que PI resultou na 

menor emissão total de CO2 do solo (7,97 Mg ha-1) diferindo significativamente (p < 

0,05) das áreas de EU (11,26 Mg ha-1) e MA (10,99 Mg ha-1), (Figura 7).  Assim, 

área de PI emitiu 27,48% menos CO2 quando comprado à área de MA e 29,23% e 

com EU. Essa menor emissão deve-se ao fato, da constituição físico química da 

serapilheira, uma vez que, a presença de compostos inibidores à atividade 

microbiana, como compostos fenólicos e resinas (ROVIRA; VALLEJO, 2002; BRAGA 

et al., 2016). Melo e Resck (2002), compararam a procedência de Pinus caribaea 

quanto à queda de serapilheira no Cerrado sob um Latossolo. Os autores 

observaram que a serapilheira foi constituída principalmente por acículas e que a 

velocidade de decomposição do material foi baixa, provavelmente devido presença 

de resina. Em adição, os autores ressaltaram que a taxa de decomposição pode 

variar até 629 anos, dependendo da região e do material. Segundo Bianchi et al. 

(2016), a dinâmica da serapilheira no ambiente florestal através do aporte, 

deposição e decomposição, mostram-se fortemente influenciadas pela precipitação 

e temperatura. Também, a espessa camada de serapilheira possivelmente, atuou 

como uma barreira física e conteve a emissão do CO2. Segundo Darenova, Pavelka, 

Macalkova (2016), a serapilheira pode influenciar na troca de água e energia entre o 

solo e o ar e atuar como barreira física na interceptação da radiação solar impedindo 

o aquecimento do solo, e consequentemente contribuir para a redução da sua 

respiração. 
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Figura 7- Acúmulo de CO2 e absorção de O2 no solo no decorrer de 193 dias de 

experimento (Mg ha-1) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

O cultivo de pinus ao longo de 30 anos na área supostamente, pode ter 

contribuído para uma acidificação nos solos, (GIDDENS et al. 1997; LILIENFEIN et 

al., 2000; ROVIRA; VALLEJO, 2002; BRUN et al., 2009) o que consequentemente 

pode ter afetado de forma negativa nas populações de actinomicetos a biomassa 

microbiana nessa área (CRAWFORD et al. ,1993). Braga et al (2016), avaliou a 

fertilidade, biomassa e atividade microbiológica do solo sob coberturas florestais de 

eucalipto e pinus com 40 anos de idade em um fragmento de Floresta Estacional 

Semidecidual em Minas Gerais. Os resultados mostraram que o solo sob pinus 

apresentou os menores índices microbiológicos, e o nível de fertilidade foi 

extremamente baixo sob todos os tipos de cobertura vegetal avaliada. Segundo 

Oertel et al. (2016), as condições do solo ácido levam a uma redução das emissões 

CO2 do solo. 
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4.3 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR SIMPLES  

 

Na análise de correlação linear de Pearson, os atributos estudados 

indicaram que em EU a variável FCO2 apresentou correlações significativas com 

EO2 (r = 0, 12, p < 0,05) e Us (r=0,31, p < 0,05), consideradas fracas.  

Valores semelhantes de correlação de FCO2 com os Us foram encontrados 

em áreas de florestas de transição entre Amazônica e Cerrado e em áreas de 

pastagens (PINTO JUNIOR et al., 2009). Diversos trabalhos conduzidos sob 

diferentes condições de clima, solo, vegetação e manejo também, constataram 

correlações baixas ou não significativas entre FCO2 e atributos como Ts e Us. (LA 

SCALA; BOLONHEZI; PEREIRA, 2006; COSTA et al., 2008; REICOSKY;  ARCHER, 

2007; METCALFE et al., 2007; IAMAGUTI et al., 2015).   

Em MA não foi observada correlação significativa entre FCO2 e EO2 

(p>0,05), no entanto, FCO2 apresentou correlação moderada com as variáveis Us e 

Ts, (r=0,44 p= < 0,05) e (0,63, p= < 0,05) respectivamente.  

Em PI foi observado valores de correlações significativas e moderadas 

somente entre FCO2 e os atributos Ts (r=0,40; p= < 0,05), positiva e Us (r= -0,42; p= 

< 0,05), negativa. O mesmo foi observado por D´Andréa et al. (2011), em um 

povoamento de eucalipto na região Sudeste do Brasil, verificaram correlação 

positiva com FCO2, temperatura e negativa com a umidade e densidade de solo. 

Para Gritsch et al. (2015), que  avaliaram as emissões de CO2, em diversos solos 

europeus  com diferentes tipos de uso da terra e sob condições de clima, o CO2 

respondeu fortemente às variações de temperatura e grau de umidade.  
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5 CONCLUSÃO 

 

A floresta de pinus no Cerrado apresentou os menores valores de emissão 

total de CO2 (7,97 Mg ha-1) ao longo dos 193 dias de estudo.  Floresta de eucalipto 

teve uma emissão de (11,26 Mg ha-1) e área de mata ciliar (10,99 Mg ha-1).  

A absorção de oxigênio foi semelhante nos três sistemas florestais. Os solos 

da área de pinus consomem mais O2 do que liberaram CO2.  

A precipitação e a umidade do solo influenciaram nas variações das emissões de 

CO2 do solo.  
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