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RESUMO 

 

O efluxo de carbono no solo é a liberação de CO2 por meio da respiração edáfica, que envolve 

atividades físico-químicas da decomposição de matéria orgânica, responsável por emitir gás dos 

ecossistemas à atmosfera terrestre. Assim, alguns fatores podem influenciar na emissão de CO2 na 

natureza, tanto sazonalmente (a exemplo das variações microclimáticas, essenciais às condições 

de umidade e temperatura do solo) quanto espacialmente (caracterizados pelos aspectos do 

ambiente, como a tipologia do solo, a cobertura vegetal, os métodos de uso e ocupação do terreno 

etc). Para tanto, esse estudo teve como objetivo analisar a dinâmica temporal e espacial do efluxo 

de CO2 no solo, em resposta as variações de precipitação, umidade e temperatura do solo, bem 

como o conteúdo de serapilheira presente em 1 hectare de floresta primária de terra firme na 

Amazônia Ocidental, entre os anos de 2017 e 2018. Em vista disto, foram realizadas coletas 

mensais de efluxo de CO2, umidade e temperatura do solo, além de dados de umidade e 

temperatura obtidos por sensores instalados na torre Micrometeorológica do Programa de Larga 

Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia. Com base nos resultados, constatou-se que nos 

períodos de 2017 e 2018 a média de produção de CO2 foi de 3,88 ± 0,92 µmol m-2 s-1. De acordo 

com os testes de correlação, os índices estatísticos apontaram uma correlação positiva, moderada  

e significativa do efluxo com a umidade do solo (51,89%, p-valor = 0,02). A chuva também 

demonstrou uma correlação positiva e moderada com o efluxo de CO2 do solo (61,28%, p-valor = 

0,003), indicando que no decorrer da pesquisa a produtividade sazonal do efluxo de CO2 do solo 

foi favorecido pela chuva. Todavia, apesar de contribuir positivamente com o processo de 

respiração do solo, observou-se que espacialmente a umidade não é um fator determinante, pois a 

correlação entre os dados foi fraca e não-significativa (R=0,34, p-valor = 0,09). Portanto, as 

respostas fornecidas pelas análises deste trabalho são de suma importância para o entendimento 

do carbono sob a ótica local, regional e global, além de servir de instrumento de apoio às políticas 

públicas que visam a conservação e manutenção dos ecossistemas da Amazônia.  

 

Palavras-chave: Ciclo Biogeoquímico; Ecologia Florestal; Unidade de Conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The carbon efflux in the soil is the release of CO2 through edaficative respiration, which involves 

physical-chemical activities of the decomposition of organic matter, in charge for emitting gas 

from ecosystems to the earth's atmosphere. Thus, some factors can influence the emission of CO2 

in nature, both seasonally (such as microclimatic variations, essentials to the humidity conditions 

and soil temperature) and spatially (characterized by aspects of the environment, such as soil 

typology, vegetation cover, methods of use and occupation of land, etc). For this purpose, this 

study aimed to analyze the temporal and spatial dynamics of CO2 efflux in the soil, in response to 

variations in precipitation, humidity and soil temperature, as well as litter content present in 1 

hectare of primary solid ground forest in the Western Amazon, between 2017 and 2018. In view 

of this, monthly collections of CO2 efflux, soil moisture and temperature were performed, as well 

as humidity and temperature data obtained by sensors installed in the Micrometeorological tower 

of the Large Scale Program of the Biosphere-Atmosphere of the Amazon. Based on the results, it 

was found that in the periods of 2017 and 2018 the average CO2 production was 3.88 ± 0.92 μmol 

m-2 s-1. According to the correlation tests, the statistical indices indicated a positive, moderate and 

significant correlation of the reflux with soil moisture (51.89%, p-value = 0.02). The rain also 

demonstrated a positive and moderate correlation with the flux of CO2 from the soil (61.28%, p-

value = 0.003), indicating that during the research the seasonal productivity of the soil CO2 influx 

was favored by rain. However, despite contributing positively to the soil breathing process, it was 

observed that spatially moisture is not a determining factor, due the correlation between the data 

was weak and non-significant (R=0.34, p-value = 0.09). Therefore, the answers provided by the 

analyses of this work are of paramount importance for the understanding of carbon from a local, 

regional and global perspective, besides serving as an instrument to support public policies aimed 

at the conservation and maintenance of ecosystems in the Amazon. 

 

Keywords: Biogeochemical Cycle; Forest Ecology; Conservation Unit. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estoques de carbono e a dinâmica das florestas tropicais são assuntos de interesse 

científico e de importantes políticas internacionais, devido as suas relações diretas com o clima, 

cuja finalidade é limitar as taxas de emissão de CO2 global como estratégia de mitigar as mudanças 

na atmosfera terrestre (SILVA JUNIOR et al., 2013). Nesse contexto, destacam-se as medidas do 

balanço de carbono como resposta ao acréscimo das emissões provocadas por ações 

antropogênicas ou a fenômenos naturais, onde extensas áreas passam por algum tipo de mudança 

no uso da terra e assim afetam positiva ou negativamente as condições climáticas (RITTL et al., 

2020). 

De maneira geral, Pinto-Junior et al., (2009) apontou que os ecossistemas de florestas 

tropicais têm um papel importante no ciclo do carbono, pois estocam até 25% do quantitativo 

terrestre global. Com base na sua dinâmica natural, o carbono entra no ecossistema pelo processo 

da fotossíntese e retorna para atmosfera através da respiração do solo, além, ainda, da 

decomposição da matéria orgânica, tornando estes ambientes locais ideais para o entendimento 

das interações que ocorrem no interior da floresta com o meio atmosférico (BRANDÃO, 2017). 

Além disso, nas áreas de florestas tropicais, grande parte da produção de carbono é 

proveniente da respiração do solo, onde representam de 60 a 90% do total de CO2 nesses 

ecossistemas (CHAMBERS et al., 2013; SILVA JUNIOR et al., 2013). No entanto, os fluxos de 

CO2 do solo dependem de mudanças nas características físicas, químicas e biológicas, encontradas 

na sua superfície. Sobre isto, Dias (2015) discorreu que o balanço de carbono no ecossistema é 

determinado pela emissão de CO2 decorrente da respiração das raízes, atividades microbiológicas 

e oxidação do carbono pela decomposição da matéria orgânica. Bulhões et al., (2013) apontaram 

que qualquer fator que altere as condições microclimáticas, como a temperatura e umidade do solo, 

pode interferir na respiração destes componentes e na dinâmica do carbono. 

Sotta et al., (2004), salientam a temperatura e o teor de água no solo como os fatores 

determinantes na produção de efluxo de CO2 do solo, porém mediante a variação temporal, 

principalmente em ecossistemas heterogênicos, já que não encontraram uma relação espacial 

significativa entre estas variáveis. Além destes, é discutido a ideia de que a distribuição de raízes 

finas e a biomassa e no horizonte orgânico do solo, pode vir a definir a variação espacial do efluxo 

de CO2 do solo (BARBOSA, FEARNSIDE, 1996; SOTTA et al., 2004; SHI et al., 2016).  

Apesar de os estudos anteriores tentem elucidar a dinâmica espacial do efluxo de CO2 do 

solo com base nos fatores de influência, uma grande parte permanece inexplicável, quando se trata 

da complexidade dos ecossistemas florestais (CAI et al., 2021; JIANG et al., 2020). Pesquisas 
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recentes, como Tanioka et al., (2020), reconhecem a abertura do dossel como fator de influência 

na emissão do efluxo, afetando inclusive, diretamente a temperatura e o teor de água no solo. 

Outros estudos, também discutem a relação dos fatores topográficos, ou seja, inclinação e elevação 

(JIANG et al., 2020; TIAN et al., 2019). 

O balanço de carbono vem sendo observado em estudos recentes, através de métodos 

independentes, utilizados na Amazônia para quantificar suas estimativas e entender o ciclo interno 

de carbono das florestas. Agregando as medidas de fluxo de carbono obtidas das torres de medição 

de fluxos por covariância de vórtices turbulentos (MALHI et al., 2021). Porém, é certo que são 

pesquisas recentes, que até o momento se limitam a uma abordagem na porção central da 

Amazônia, como os estudos realizados por Sotta et al., (2004), Zanchi et al., (2014) e Cunha et al., 

(2018). A partir disto, ao considerar a complexidade espacial dos ecossistemas amazônicos, devido 

à grande biodiversidade, faz-se importante uma abordagem em todas as regiões dos ecossistemas 

amazônicos, para o entendimento da sua dinâmica (MALHI et al., 2021). 

O emprego de parcelas permanentes próximas às torres de fluxos de vórtices turbulentos, 

é visto como exemplo de metodologias independentes para a aplicação de levantamentos 

biométricos no interior das florestas (MALHI et al., 2021). As respostas da sinergia dos 

levantamentos de dados da torre micrometeorológica de vórtices turbulentos e o protocolo 

RAINFOR (Rede Amazônica de Inventários Florestais) para parcelas permanentes agregam 

importância e qualidade nos estudos aplicados na Amazônia. Portanto, estudos que visam 

apresentar as variáveis ambientais que estejam conectados com o balanço de carbono e sua 

influência na dinâmica da floresta amazônica, como é o caso da pesquisa da dinâmica sazonal do 

efluxo de CO2 do solo em área de terra firme na Amazônia Ocidental proposta na Reserva 

Biológica do Jaru em Rondônia, Brasil, são bastante significativos para ampliação do 

conhecimento sobre o funcionamento dos ecossistemas tropicais. 

Neste contexto, compreender a magnitude da emissão de CO2 e as condições sazonais e 

espaciais que determinam o balanço interno do carbono total, pode vir a contribuir com a 

elucidação do metabolismo nas florestas tropicais, sobretudo na Amazônia Ocidental, em meio as 

variações climáticas local, regional e global.  

O presente estudo, visa analisar a dinâmica espaço-temporal do efluxo de CO2 do solo, 

em resposta aos agentes microclimáticos (temperatura e umidade do solo), índice de chuva e do 

conteúdo orgânico de serapilheira da sua distribuição espacial em área de 1 hectare de floresta 

primária, na Amazônia Ocidental. Por fim, será explicitado os seguintes objetivos específicos:  

a. Avaliação da dinâmica espacial e temporal do efluxo de CO2 do solo entre o ano de 2017 e 2018. 
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b. Quantificar a umidade gravimétrica (teor de umidade do solo) e averiguar sua correlação 

estatística com a temperatura do solo, precipitação e o efluxo de CO2 do solo 

c. Estimar a relação entre o Efluxo de CO2 do solo e o coeficiente de serapilheira.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 FLORESTAS TROPICAIS DA AMAZÔNIA   

 

O bioma amazônico, possui cerca de 6,5 milhões de quilômetros quadrados,  por nove 

países: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Guiana, Guiana Francesa e 

Suriname. De acordo com o IBGE (2017), a Amazônia no Brasil se estende pelos Estados situados 

no Norte do país com aproximadamente 4,197.000 Km², considerada a floresta tropical com maior 

biodiversidade, possuindo cerca de 2.500 espécies de árvores e 30 mil espécies de plantas das 100 

mil espécies da América do Sul. Sua incomparável riqueza de espécies é essencial para 

salvaguardar a biodiversidade da região (FERREIRA et al., 2018). A diversidade das florestas 

tropicais estão intrínsecas aos esforços de mitigação das mudanças climáticas, principalmente por 

fazer parte do ciclo dos gases mais importantes do efeito estufa, como é o caso do dióxido de 

carbono do solo (CO2), a variável principal deste estudo. 

A participação dos sumidouros de CO₂, como os oceanos e a fotossíntese de plantas 

terrestres, contribui para reter grandes quantidades de carbono. Contudo, no que se refere às 

florestas tropicais, ainda não há um consenso sobre a participação efetiva desses ecossistemas no 

estoque de carbono do ar, uma vez que o CO₂ retorna a atmosfera através da respiração do solo. 

Neste sentido, os fluxos de CO2 atmosféricos à superfície sobre ecossistemas têm se tornado um 

objeto de relevante interesse científico (MALHI et al., 2021). Áreas de florestas desempenham um 

importante papel na manutenção do balanço de carbono, atuando como sumidouro e fonte (BAE 

et al., 2013). Na Amazônia, tais alterações estão ligadas, principalmente, à conversão de grandes 

áreas florestais em diferentes tipos de uso, o que afeta a estrutura do ecossistema e o balanço de 

carbono (FEARNSIDE, 2014). 

O desmatamento avançando, provoca impactos no ciclo hidrológico da região Amazônica 

(GUIMBERTEAU et al., 2017). Como prova disso, Spracklen e Garcia-Carreras, (2015), relatam 

que o desmatamento atual, pode vir a reduzir de 8,1 ± 1,4% na precipitação média anual na bacia 

Amazônica até 2050. Dessa forma, é notável que as florestas necessitam ser geridas e protegidas 

de forma eficiente para aumentar as remoções e reduzir as emissões de GEE (PHILLIPS; 

BRIENEN, 2017; BARBINO, 2017). Conforme discorrido por Miñano et al., (2018), tais 

sumidouros ocorrem porque a quantidade armazenada de carbono aumentou com o tempo, devido 

à mudança no estoque de carbono que tem sido significativo, através do crescimento das árvores, 

são maiores do que os fluxos que reduzem o estoque, como a mortalidade. A presença desse 
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sumidouro de carbono demonstra claramente o importante papel da conservação de áreas nativas 

contribuindo para preservar o estoque de carbono nas florestas, mas também para desacelerar a 

mudança climática. 

 

1.2 SOLO NOS ECOSSISTEMAS AMAZÔNICOS 

 

O solo é um recurso fundamental para o  funcionamento do ecossistema, sendo 

estruturado através de elementos físicos, químicos e biológicos, formado pelos minerais 

inorgânicos, a matéria orgânica, as partículas e as frações de areia, silte e argila e os gases como o 

O₂, CO₂, N₂ (BRANDÃO, 2017). Lepsch (2011), reintera que os horizontes do solo são 

constituídos por partículas minerais, materiais orgânicos, água e ar. 

Além disso, um fator importante de qualidade do solo e de sustentabilidade ambiental é 

o processo de respiração do solo, pois o CO2 do solo é produzido principalmente pelo sistema 

radicular das plantas e por processos de decomposição aeróbicos da matéria orgânica pelos 

microrganismos (CUNHA et al., 2018). Trabalhos de levantamento, como os escritos por Sotta et 

al., (2004), Malhi et al., (2009), Cunha (2016) e Brandão (2017) servem para ampliar o 

conhecimento no que se refere ao compartimento dos solos tropicais no ciclo do carbono, porém 

avanços ainda precisam ser realizados dentro de uma abordagem geossistêmica que permita 

compreender melhor as inter-relações existentes na biosfera. 

As mudanças no uso do solo estão relacionadas com o carbono do solo, afetando as taxas 

de decomposição e adição de matéria orgânica do solo que por sua vez poderão afetar o efluxo de 

CO2 do solo (MARQUES et al., 2013). A redução do estoque de carbono devido aos diferentes 

usos da terra, associados ao aumento das concentrações de CO2 na atmosfera, contribuem para 

intensificação das emissões dos gases responsáveis pelo aquecimento global, os chamados gases 

de efeito estufa (GEE) (IPCC, 2021).  

 

1.3 EFLUXO DE CO2 DO SOLO 

A variações na concentração de CO2, é o  constituinte básico de toda a matéria viva, e é 

fundamental na fotossíntese e na regulação do clima (LA SCALA, et al., 2012; BRANDÃO, 

2017). O CO2 produzido no solo é decorrente da respiração de raízes, organismos do solo e pela 

oxidação química dos compostos de carbono. Esse processo bioquímico é conhecido como 

respiração do solo, onde a transferência do CO2 do solo para a atmosfera pode se considerada pelo 

termo efluxo ou simplesmente por emissão de CO2 do solo. 
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Cunha et al., (2018), descrevem o  efluxo de CO2 do solo, como o componente do balanço 

de carbono no ecossistema que representa o processo físico de fluxo de gás para fora do solo. O 

gás carbônico do solo é produzido por processos biológicos, tais como os processos de 

decomposição aeróbicos da matéria orgânica e a respiração do sistema radicular de plantas e 

microrganismos. Os ecossistemas interagem biologicamente pela fixação do carbono por 

fotossíntese na vegetação, e liberação pela respiração autotrófica e heterotrófica. 

Na revisão bibliográfica realizada por Costa et al. (2006), existem variados métodos que 

estimam as emissões dos gases do efeito estufa. Entre os métodos de avaliação in situ temos as 

câmaras de amostragem de ar que podem  ser subdivididas em abertas (possui fluxo contínuo de 

ar) e fechadas (não há renovação de ar na câmara).  

A exemplo de câmeras fechadas, os analisadores por infravermelho, sistema utilizado neste 

estudo e comumente utilizada na comunidade cientifica, sendo ideal ao considerar o tempo de 

amostragem que não pode ser longo (geralmente até cinco minutos) para não haver alterações de 

temperatura e pressão no interior da câmara (TARAZONA, 2010). Este método é baseado na 

capacidade em que gases como o CO2, CH4 e o N2O tem de absorver a radiação eletromagnética 

na faixa do infravermelho. Em vários trabalhos, a quantificação do fluxo de CO2 é realizada com 

analisadores automáticos com detector de infravermelho (LA SCALLA et al., 2000) e SIRGAS 

2000 (EGM-4, PP-Systen), disponíveis no mercado. Os analisadores automáticos de infravermelho 

comercial geralmente apresentam faixa de detecção entre 0 a 3000ppm. 

Outros estudos avaliaram a resposta do efluxo de CO2 do solo em diferentes usos e 

coberturas da terra na região amazônica (DAVIDSON et al., 2000; ZANCHI et al., 2012), 

indicando que as maiores taxas de efluxo de CO2 do solo ocorrem em áreas de floresta primária e 

secundária. Compreender as variações do efluxo de CO2 do solo em vários ecossistemas é 

importante para compreensão do ciclo do carbono (COSTA et al., 2017). 

 

1.3.1 Análise Sazonal 

É fato que diversos fatores são fundamentais para a interação cíclica do carbono do solo 

para a atmosfera. Porém as principais variáveis destacadas por haver relação direta com o mesmo, 

a exemplo dos fatores microclimáticos (umidade e temperatura), estão relacionadas a variação 

temporal, que por sua vez é determinado pelo índice sazonal de chuva, definida na região do estudo 

como sendo a estação seca (julho a setembro) e chuvosa (janeiro a março). Por tanto, existe a 

necessidade de se entender os fatores que contribuem para o efluxo de CO2, ao longo das estações 

climáticas e suas transições.  
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Por isso, o entendimento e quantificação do efluxo de CO2 do solo são de grande 

importância, quando se trata de estudos de ecossistemas, já que esse possui uma relação direta com 

a dinâmica e balanço global de Carbono (COSTA, 2019). O mesmo autor, ressalta o efluxo de CO2 

como o resultado da atividade biológica no solo e por esse motivo tem forte dependência espacial 

e temporal com a umidade e a temperatura do solo. Além disso, COSTA (2017), A taxa de 

contribuição dos fatores biótico e abióticas no efluxo de CO2 do solo pode variar sazonalmente e 

entre os ecossistemas. Salimon et al., (2004) observou efeitos da precipitação no efluxo de CO2 do 

solo em áreas de floresta e pastagem na Amazônia ocidental. 

 

1.3.2 Análise Espacial 

 

Como foi dito, a respiração do solo está associada às condições de temperatura e umidade 

do solo sendo assim, portanto, dependentes da variabilidade temporal e espacial destas variáveis e 

também das características pedológicas e microbiológicas do solo que resumidamente estão 

associadas com as características da microfauna local (LA SCALA et al., 2000; BRANDÃO, 

2017). 

A variabilidade espacial dos atributos físicos e químicos do solo tem sido objeto de estudo 

em diversos trabalhos (OLIVEIRA et al., 2015; AQUINO et al., 2015; CUNHA et al., 2018). De 

modo geral, Cunha et al., (2018), descreve a variabilidade espacial dos atributos do solo como o 

resultado de processos pedogenéticos diversos, e pode ser demonstrada pelos levantamentos 

amostrais e analise da vegetação e da produtividade das plantas, que alias, se torna mais complexos 

ao considerar a diversidade de espécies vegetais encontradas nos ecossistemas amazônicos. Outras 

propriedades físicas do solo, como a aeração, também influenciam o efluxo espacial de CO2 

(SMITH et al., 2003). 

Outros estudos relacionado a emissão de CO2 do solo, tem observado um padrão de 

variabilidade espacial, cujo o fator determinante é também a umidade do solo, que também pode 

ser explicado pelas características geológica, a exemplo da porosidade e nível das camadas do solo 

em relação ao nível de agua no solo (ALMAGRO et al., 2009; PANOSSO et al., 2009; CUNHA 

et al., 2016). A variabilidade espacial das propriedades do solo ocorre naturalmente devido a 

fatores pirogênicos diversos que, consequentemente, podem exibir variações de macro, meso e 

microescalas, devido ao uso e manejo dos solos (PANOSSO et al., 2008).  

Sobre estes aspectos, o uso de práticas do agronegócio tem ação direta na qualidade física 

do solo, além de expressivas interferências no conteúdo de matéria orgânica. Nesse sentido, a 

variabilidade espacial dos atributos do solo em ambientes naturais é tão importante quanto a 
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ambientes transformados pelas atividades de produção de alimento, pois os padrões observados 

nos ecossistemas naturais, podem contribuir na qualidade do produto final, na ideia de replicar a 

melhor condição de assimilação dos indivíduos vegetativos utilizados nessas atividades de 

produção considerando a evolução da formação do solo e variações desses atributos nos diferentes 

sistemas de manejos. 

Em outras palavras, o uso e manejo do solo promovem alterações nos padrões de 

variabilidade espacial do efluxo de CO2 do solo entre os ambientes, além de influenciar na 

temperatura e umidade do solo, por esses manterem relações tanto com os atributos do solo como 

com os fatores ambientais (SILVA et al., 2016; CUNHA et al., 2018). 

 

1.4 AGENTES MICROCLIMÁTICOS E DINÂMICA DA SERAPILHEIRA 
 

A taxa de transferência de CO2 para a atmosfera, governada pela equação de difusão 

(transposição do gás em regiões que possuem diferença de concentração), é influenciada, além das 

propriedades físicas do solo, por diversos outros fatores, em particular pela temperatura do solo e 

pela umidade do solo, atributos com grande variabilidade temporal e espacial (PANOSSO et al., 

2013), mas que também pode ser controlado pela concentração de matéria orgânica, biomassa de 

raízes, estoque de serapilheira, respiração micorrízica e rizosférica, e estoque de carbono (ZHOU 

et al., 2013). 

Sotta et al. (2004) e Salimon et al. (2004) entendem que o fluxo de CO₂ do solo é fortemente 

correlacionado com a temperatura do solo e com a umidade do solo. Entretanto, outros fatores, tais 

como teor de nutrientes no solo, matéria orgânica, aeração do solo, porosidade do solo, 

disponibilidade de água podem interferir nas taxas de fluxo de CO₂ do solo. Além destes, as 

populações de microrganismos e a densidade do sistema radicular apresentam relação direta com 

o estoque de carbono e a produção de CO2 ( LONGDOZ et al., 2000; PANOSSO et al., 2011). 

De modo geral, o ar do solo é renovado principalmente pela difusão dos gases entre o ar 

que está em seu interior com o da atmosfera, onde que alguns elementos meteorológicos também 

influenciam neste processo, incluindo assim, a ação da chuva, da umidade e temperatura do ar, da 

pressão atmosférica e dos ventos (BRANDÃO, 2017). Não obstante, os estudos demonstram que 

pode haver uma relação desses atributos de forma direta ou indireta com as emissões de CO2, 

sendo importantes durante as análises dos efluxos as estimativas de precipitação, assim como da 

umidade e da temperatura uma vez que estes elementos meteorológicos estão relacionados entre 

si e com a umidade do solo. 
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A emissão dos gases pode variar rapidamente,  através de um ocorrido recente de chuva 

intensa, onde os espaços vazios ocupado por eles anteriormente, passa a ser preenchida com água, 

sendo, portanto, mínima a quantidade de ar presente neste momento no solo. Algumas horas após 

a chuva se a drenagem do terreno for boa, a água se infiltra e escoa em profundidade, voltando o 

ar a ocupar uma porção dos poros (CUNHA, 2016). 

Os indicadores físicos de qualidade do solo assumem importância por estabelecer relações 

fundamentais com os processos hidrológicos, como a taxa de infiltração, escoamento superficial, 

drenagem e erosão (QUEIROZ et al., 2014; DRESCHER et al., 2016; SALES et al., 2016). 

A respiração é um processo associado às condições de temperatura do solo, assim como do 

ar, podendo apresentar variabilidades de acordo com a sazonalidade (DAVIDSON  et al., 2000; 

BRANDÃO, 2017). Apoiado por Subke et al.,  (2003), a respiração é um indicador da atividade 

microbiana, sendo um processo bioquímico que depende da temperatura do ar e do solo. 

A temperatura do solo possui um comportamento homogêneo em suas medidas, pois as 

florestas bem estabelecidas, tem a capacidade de controlar o seu microclima. Não obstante, que as 

florestas primárias são consideradas clímax, onde já atingiram o seu ápice ecossistêmico, ao ponto 

de estabelecer a melhor condição para as atividades metabólicas. Aprofundado ao tema, Brandão 

(2017) aponta que a temperatura do solo pode ser mantida a 24°C, sobre a camada orgânica.  

Os índices elevados de temperatura pode comprometer a integridade da maioria dos 

organismos responsáveis pelo processo de respiração. Para Puig (2008), a temperatura tende a ser 

estável nas camadas de 30 e 50 cm de profundidade, faixa ideal para a fauna edáfica que se mantem 

da matéria orgânica e oxigenio, que por sua vez dependem de um gradiente ótimo tanto da 

temperatura mas também de umidade. 

Segundo Sotta (2004) nas florestas tropicais e temperadas, o efluxo de CO2 é maior em 

florestas sempre verdes que em florestas decíduas. As florestas tropicais úmidas apresentam, 

portanto, maior efluxo de CO2 porque a temperatura é sempre alta e a umidade quase sempre é 

muito alta. Porém toda via, os índices elevados de chuva ocorrentes nos ambientes amazônicos, 

podem interferir na produtividade da emissão de CO2, pois a agua imediata no solo ocupa os 

espaços vazios que seriam utilizados pelo gás para chegar a atmosfera. A exemplo disso, Cunha et 

al., (2016), encontrou valores médios de efluxo de CO2 de aproximadamente 1,2 µmol m-2 s-1 em 

floresta de terra firma na fração central da Amazônia, região essa que possui medidas de chuva 

por quase todos os meses do ano. Diferentemente de outros estudos feitos na Amazônia, 

principalmente no que se trata de áreas de transição sazonal bem definidas, como o encontrado por 

Malhi et al., (2021). 
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De acordo com os estudos de Sotta (2004) as emissões de CO₂ apresentam significativa 

correlação com a umidade do solo, indicando que existe um nível de umidade ideal para a emissão 

do CO₂, ocorrendo próximo a capacidade de campo.  

Os estudos de Cunha et al., (2016) demonstraram que após um período de chuva ocorre um 

aumento dos fluxos de CO₂ decorrente da expulsão dos gases pelo preenchimento dos poros por 

água, e em seguida ocorre o decréscimo do fluxo de CO₂ devido a percolação da água sobre o solo. 

Conforme a água evapora ou se infiltra para o lençol freático os poros ficam livres, restaurando 

sucessivamente os fluxos de CO₂. 

Linn e Doran (1984) observaram que a atividade microbiológica e as  emissões de CO2 

foram intensificadas em condições próximas a 60% de preenchimento dos poros por água. 

Entretanto, a atividade microbiana aeróbica diminuiu em percentuais superiores como resultado 

da aeração reduzida.  

Vale ressaltar, que os solos amazônicos em sua maioria, são considerados pobres, com isso, 

grande parte dos elementos minerais está armazenada na biomassa florestal, e o clima tropical 

úmido promove condições ideais de fornecimento de nutrientes, oriundas da decomposição da 

matéria orgânica, favorecendo a manutenção da floresta. A matéria orgânica é considerada o 

principal componente para a capacidade de troca catiônica em solos tropicais (ZECH et al., 1997), 

sendo o fator determinante no papel de proteção do solo para evitar a remoção de nutrientes e seu 

respectivo esgotamento. 

As temperaturas mais elevadas associadas a maior umidade das regiões tropicais resultam 

numa elevação das taxas dos processos químicos e bioquímicos e por consequência no aumento 

das taxas de decomposição dos resíduos vegetais. De acordo com Santos et al., (2008) nos 

ambientes tropicais a matéria orgânica, atua como  fonte de nutrientes para as culturas, estabilidade 

da estrutura, infiltração e retenção de água, aeração e fonte de carbono e energia aos 

microrganismos heterotróficos. Segundo Puig (2008), o acúmulo de serapilheira pode esta 

relacionada as condições extremas de temperatura, onde 25°C é a temperatura ideal para atividade 

microbiana, acima disso as taxas de decomposição pode diminuir drasticamente. 

O horizonte orgânico é representado pelos resíduos animais e vegetais que estão no 

processo de decomposição, junto a desmineralização do solo, mas que não é possível determinar 

a fonte do material decomposto que seja compreendido pelo resíduos microbiano e de humos 

(CURI et al., 1993). Maiores teores de matéria orgânica são encontrados em horizontes mais 

superficiais, sendo que esta quantidade pode variar de acordo com o tipo de solo (BRANDÃO, 

2017).  
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 A serapilheira e o solo são os compartimentos onde ocorrem todas as etapas da 

decomposição e da ciclagem de nutrientes (MALHI, et al., 2021). Esses sítios também são habitat 

desses organismos e também representam a fonte de carbono e energia para os organismos do solo 

(SANTOS et al., 2008). A decomposição da serapilheira permite que o carbono incorporado na 

biomassa pela fotossíntese retorne a atmosfera como CO2 e permite que outros elementos possam 

ser utilizados pelas plantas. 

 

2 MATERIAL  

 

2.1 – Caracterização da Área de Estudo 

 

A área de estudo está localizada na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) nas 

coordenadas 10º11’11,4’’S e 61º52’29,9’’W, entre os municípios de Ji-Paraná, Vale do Anarí e 

Machadinho D’Oeste, no estado de Rondônia (FIGURA 1). A Reserva Biológica do Jaru é uma 

Unidade de Conservação federal de proteção integral do bioma amazônico, criada pelo decreto Lei 

nº 83.716, de 11 de julho de 1979, sob a tutela do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade.  

O local do experimento é definido pelo Ministério do Meio Ambiente como, Floresta 

Ombrófila Densa e Aberta, apresentando um sub-bosque rico em palmeiras e cipós (MMA, 2010), 

e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (2022), afirma que a 

Rebio Jaru possui uma área de aproximadamente 345 mil hectares. A altura média da vegetação é 

de 35 m, com presença de algumas árvores emergentes com até 45 m (RUMMEL et al., 2002). O 

solo é predominantemente pobre, com alto teor de areia na sua superfície (88%), caracterizado 

como podzólico vermelho amarelo de textura média (HODNETT, TOMASELLA, 2002; JUÁREZ 

et al., 2007).  

Andrade et al., (2009), menciona a temperatura média de 25ºC e a umidade relativa média 

do ar de 82%. De acordo com a classificação de Köppen (2007), o clima é definido como tropical 

de monção cuja precipitação varia entre 1700 mm ao sul a 2400 mm ao norte da região, possuindo 

duas estações bem definidas, a chuvosa, correspondente aos meses de outubro a março, e a seca, 

que ocorre nos meses de abril a setembro (SEDAM, 2015; ALVARES et al., 2015). Franca (2015), 

define para fim de estudo, os períodos sazonais da região convencionados em quatro períodos 

como: úmida (janeiro à março), úmida-seca (abril à junho), seca (julho à setembro) e seca-úmida 

(outubro à dezembro). 

 



24 
 

 

Figura 1- Localização da Reserva Biológica do Jaru, e da parcela permanente na Reserva Biológica do 

Jaru, Rondônia. 

 

Em 2016 foi instalada uma parcela permanente de 100 m x 100 m (1 ha), localizada 

próxima a torre de observação meteorológica do Experimento de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia – Programa LBA, à montante da direção do vento (noroeste), onde foram 

demarcadas dentro da parcela permanente, 25 subparcelas medindo 20 m x 20 m (Figura 2), 

(MARTHEWS, 2014). Segundo Mharthews et al., (2016), a instalação e manutenção da parcela 

permanente em ecossistema de floresta tropicais, segue o manual RAINFOR-GEM Field manual 

for intensive census plots: Measuring tropical forest carbon allocation and cycling. 

 

2.2 DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS E VARIÁVEIS 

 

2.2.1 Variáveis Meteorológicas e do solo 

 

A leitura dos dados de solo e micrometeorológicos são realizadas a cada 30 segundos e 

armazenadas em médias a cada 10 min e 30min, respectivamente, no sistema de aquisição de dados 
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datalogger CR1000, criado pela Campbell Scientific Instrument (Utah, USA). Os sensores que 

realizam as medidas são apresentados na Tabela 1, instalados no sítio experimental do LBA. 

Tabela 1 - Lista dos sensores de dados microclimáticos, situados na Torre micrometeorológica da Rebio 

Jaru. 

 

 

2.2.2 Efluxo de CO2 e Temperatura do solo 

 

As coletas do efluxo de dióxido de carbono (Ef CO2) e temperatura do solo nas 

subparcelas (TP) foram realizadas mensalmente, entre 09 e 12 horas do horário local (UTC-4), no 

decorrer do ano de 2017 a 2018. O Ef CO2 foi coletado a partir de 25 pontos contendo anéis de 

PVC fixados na porção central de cada uma das 25 subparcelas, dispostas de maneira ordenada no 

interior da parcela permanente de 1 hectare (FIGURA 2). 

O Ef CO2 foi medido através de um aparelho analisador de gás infravermelho portátil 

EGM-4 (PP Systems, Hitchin, UK). O equipamento possui uma câmera de respiração do solo 

(SRC-1) baseado na absorção da radiação infravermelha pelo dióxido de carbono. Os anéis de 

PVC foram instalados anteriormente as coletas, a uma profundidade de aproximadamente 5 cm 

para assegurar boa vedação entre a câmara de respiração e o solo. A Figura 2 apresenta como a 

medição é realizada nas subparcelas. 

Variável Siglas Sensores Unidades Altura do Sensor (m) 

 RBJ 

Temperatura do Ar Tar 

Vaisala thermohygrometer (HMP35A), 

PT100 resistors 

Sonda de temperatura da Campbell (108)  

°C 2 

Chuva - Pluviômetro da  HyQuest Solutions (TB4) mm 62 

Perfil da Temperatura do 

Solo  
TS Termômetros de solo  Hukseflux (STP01) °C 

2, 5, 10, 20, 50cm 

(profundidade) 

Perfil da Umidade do solo US 
   Reflectômetro de teor de água Campell 

(CS650 até 20 cm) e  CS-615  
m3 m-3 

10, 20, 30, 40, 60 e 

100 cm (profundidade) 
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Figura 2 - Leitura do efluxo de CO2 e Temperatura do solo na parcela. 

 

Para o levantamento dos dados da TP, foi utilizado um sensor de temperatura integrado 

ao aparelho analisador de gás infravermelho portátil EGM-4, que por sua vez tem uma resistência 

elétrica que modifica seu valor de acordo com a temperatura do solo e fornece os dados 

automaticamente (METCALFE et al., (2009). 

 

2.2.3 Umidade Gravimétrica 

 

  O teor de umidade do solo na parcela é representado pela Umidade Gravimétrica (UG), 

baseado na metodologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2017). 

Para tanto, foi coletado o perfil de solo na profundidade de 0-10cm, 10-20cm e 20-30cm, em cada 

subparcela próximo aos anéis de PVC, fazendo uso de um trado holandês. As amostras foram 

transportadas em embalagens vedadas para o laboratório de físico-química, do departamento de 

Engenharia Ambiental da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) Campus Ji-

Paraná. Os dados disponíveis para UG, se dão somente para o ano de 2018. Vale ressaltar que os 

dados de UG a 10cm de profundidade obteve melhor resposta as variações dos dados de umidade 

do solo obtido na torre micrometeorológica, em análise não mostrada. Por conta disso, os dados 

utilizados para representar a parcela espacialmente foram os dados de UG até 10 cm. 

 

2.2.4 Serapilheira  
 

O levantamento da serapilheira foi realizada quinzenalmente em 2017 e 2018, seguindo o 

protocolo RAINFOR (MARTHEWS, 2014). Em cada subparcela, foi instalado coletores de 

serapilheira, feitos com cano de PVC (25mm de diâmetro), erguido a 1 metro do chão e com uma 

área quadrada de 0,25m2, a mesma, possui uma tela de nylon para capitação da serapilheira, 
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conforme o ilustrado na figura 3. O material coletado é disposto em sacos plásticos previamente 

identificados para a triagem no laboratório. 

 

Figura 3 - Coletor de produção de serapilheira instalado na Rebio Jaru, RO.  

 

3 MÉTODOS  

 

3.1 TRANSFORMAÇÃO DO EFLUXO DE CO2 

 

Para calcular as medidas do efluxo de CO2 do solo, utilizou-se a equação de Metcalfe et al. 

(2009), conforme descrição abaixo: 

𝑅𝑠 =
∆𝐶

∆𝑇
𝑥

P

1000
𝑥

273

𝑡 + 273
𝑥

44,01 

22,41
𝑥

𝑉𝑐ℎ 

𝐴
 

Onde, Rs é o efluxo de CO2 do solo (g CO2 m
-2 s-1); ΔC/ ΔT representa a variação do CO2 

dentro da câmara (ppm) por unidade de tempo (segundos); P é a pressão atmosférica (Pa); t é a 

temperatura do ar dentro da câmara (ºC); Vch é o volume total do interior da câmara (m3), e A é a 

área do solo coberta pela câmara (m2). Ao final do cálculo, a unidade de medida foi transformada 

para µmol m-2 s-1. 

 

3.2 DETERMINAÇÃO DE UMIDADE GRAVIMÉTRICA 

 

No laboratório, o procedimento consistiu em transpor as amostras para as cápsulas de 

alumínio e de peso conhecido, as quais foram posteriormente pesadas em balança semi-analítica e 

levadas para estufa a uma temperatura de 100°C durante 24 horas. Após, retiram-se as amostras e 
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em seguida levadas ao dissecador, as quais foram pesadas após o resfriamento. O Cálculo da 

Umidade Gravimétrica é determinado pela equação:  

UG = [100*(PU-PS) /PS] 

 Onde, PU = Peso Úmido; PS = Peso Seco e UG = Umidade Gravimétrica obtida em 

porcentagem. 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DA SERAPILHEIRA  

 

O material coletado em campo é levado para secar na estufa à 80°C até a obtenção de 

massa constante (MARTHEWS, 2014). Após o resfriamento, a serapilheira passa por uma triagem 

para identificar as frações de folha, galho, material reprodutivo (flor, fruto e semente) e miscelânea 

(material não identificado, casca, fezes e fauna) seguido pela pesagem dos substratos (FREIRE, 

2020), aqui foi utilizado acumulado total das frações de serapilheira. Para fim de comparação e 

correlação da serapilheira com o efluxo, a serapilheira foi determinada através do acumulado 

mensal e apresentada em tonelada por hectare (Mg ha-¹). 

 

3.4 DESCRIÇÃO ESTATÍSTICA 

 

Foi utilizada a estatística descritiva para a determinação das médias mensais e espaciais 

para as variáveis, além do desvio padrão (σ) e dados mínimos e máximos. Para descobrir se 

existiam diferenças entre as médias mensais, foi feito o teste de diferença entre médias entre o ano 

de 2017 e 2018, usando a ANOVA quando os dados eram normais e Kruskall-Wallis para os dados 

não-paramétricos, e, posteriormente, usado o teste Tukey-Kramer para identificar as médias que 

diferiam. Além disto, a fim de observar as relações entre as variáveis, foi aplicado a inferência 

estatística, como, o teste de correlação linear de Pearson para os dados paramétricos e Spearman 

para dados com distribuição normal, obtendo o r e o p-valor. Para os dados temporais utilizou-se 

o teste de regressão polinomial de segunda ordem determinando o R² e o p-valor. Todos os testes 

levam em consideração o nível de significância de 95%. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA E DO SOLO 
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A Figura 4 mostra a Tar e TS, a umidade do solo  US e o total de chuva para o período de 

coleta de dados. O total de chuva foi de 2040,8 mm em 2017 e 2475,5 mm em 2018. Esses totais 

estão dentro dos valores de chuva médios para área, determinados entre 1999 e 2010 por Gomes 

et al., (2015) que é de 2100 mm Jaru. 

 

Figura 4 - Dados meteorológicos durante o período de estudo de 2017 a 2018. Os totais mensais de chuva 

são representados pelas barras preenchidas na cor cinza. O perfil médio da umidade do solo (US), a média 

da temperatura do ar à 2 m (Tar) e o perfil médio da temperatura do solo (TS), correspondem aos círculos 

na cor cinza, preto e branco, respectivamente.  

O início do estudo, janeiro de 2017, está caracterizado como período úmido da região, que 

dura até março, seguido de três meses transitórios da estação úmida para seca (abril a junho). A 

partir disto, a região possui a estação seca bem definida entre os meses de julho e agosto, neste 

período é possível observar os menores índices de chuva, com destaque para o mês de julho em 

2017 e 2018, que não teve chuva. O ciclo sazonal da chuva finaliza com o segundo período de 

transição, dessa vez da estação seca para chuvosa, e com maiores índices de chuva que o período 

anterior, destacando dezembro como o mês que mais choveu, onde em 2018 foi anotado o maior 

acúmulo mensal de chuva em todo o período de estudo (698,8 mm). Esse padrão sazonal de chuva 

observado no sítio em estudo é influenciado pelos sistemas de grande escala como Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) e Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) como é 

descrito em detalhes pelos autores Nobre, Marengo e Artaxo (1996).    

A média da Tar para todo o período foi de aproximadamente 25,26 °C, onde os menores 

valores ocorrem no início da estação seca (mês de julho com média aproximada de 22,70 °C), 

possivelmente influenciado pelas frentes frias que ocorrem na região nesse período que segundo 

Oliveira et al. (2004) diminuem de um dia normal para um dia com friagem a temperatura máxima 

em 10,7 ºC e a temperatura mínima em 7,1 ºC. Embora a máxima temperatura ocorra no fim da 
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estação seca, mês de setembro com média de 26,8 °C, neste mês é observado também o menor 

nível de água do solo, com os menores US (aproximadamente 17%). Isso é observado na TS com 

um suave acréscimo na sua amplitude, e que pode ser explicado pelo controle microclimático da 

floresta e a diminuição das correntes de vento no dossel (BACHOFEN; D’ODORICO; 

BUCHMANN, 2020; BUCHMANN et al., 1997). 

 

4.2 PERFIL DO CONTEÚDO DE ÁGUA NO SOLO E EFLUXO DE CO2 NO SOLO 

 

O perfil da US acompanha a sazonalidade da região com um período de seca, cheia e 

transição, logo, existe uma forte relação entre a US e a chuva (SOTTA, et al., 2004; SILVA et al., 

2017). Além disso, a US pode ser o fator determinante na produtividade do efluxo de CO2 do solo, 

principalmente no que diz respeito ao nível superficial do solo, por ser um condicionante direto na 

respiração do solo (CUNHA et al., 2018). A Figura 5, traz os perfis de água no solo, até a 

profundidade de 1 metro, para o período em discussão.

 

Figura 5 – Relação temporal entre o efluxo de CO2 no solo na parcela de carbono e o perfil da umidade do 

solo (US) na floresta. O efluxo de CO2 é representado pelas barras na cor cinza e a US nas camadas do solo 

de 10, 20, 30, 40, 60 e 100 cm são representadas por linhas distintas.  

 

De uma forma geral, o perfil de US aumenta entre janeiro e março e reduz sutilmente até 

alcançar os níveis mais críticos entre julho e setembro. Na série temporal os menores valores de 

US ocorrem a 20 cm com média 15,47% no período seco e os maiores valores na US a nível 10 

cm com média de 31,44% no período úmido.   

Os menores valores de US no nível superficial até 30 cm, são concentrados em agosto de 

2017, com medida de chuva de 1,27 mm e 14,88% de US a 20 cm, conforme mostrado na Figura 
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5. A máxima foi registrada em fevereiro, quando o total de chuva é 332,24 mm e US é 33,44% a 

10 cm. Valores estes, condizentes com o encontrado por Alvalá et al., (2002), que anotaram para 

mesma área, a máxima de 25,85% no mês de fevereiro e mínima de 24,04% em agosto de 1999. 

As médias da US neste período para o perfil do solo superficial a 10 cm foi de 25,48%. 

Valores de US encontrados em outros estudos da Amazônia foram parecidos, conforme Metcalf 

et al., (2018), que descreve a US na faixa dos 20% em área de floresta no Mato Grosso, enquanto 

Souza et al., (2017) encontra valores entre 20 – 40% de US na Floresta Nacional do Caxiuanã – 

PA. 

Nesse sentido, a resposta do efluxo de CO2 ao perfil de US principalmente em níveis 

superficiais observada na Figura 5, ocorre como descrito na literatura científica. O teste de 

correlação de Spearman, aponta uma relação positiva e moderada significativa estatisticamente do 

efluxo de CO2 com a US, de 51,89% (p-valor = 0,02). Além disso, a chuva tem uma correlação 

positiva e moderada de 61,28% com o efluxo de CO2 do solo (p-valor = 0,003). Sendo assim, a 

chuva favoreceu a produtividade do efluxo de CO2 do solo ao longo do período estudado. 

O efluxo de CO2 do solo não apresenta diferença estatística entre as médias dos anos de 

2017 e 2018, como apontado pelo teste kruskall-wallis (p=0,437). A média total do efluxo de CO2 

do solo, foi de 3,88 ± 0,92 µmol m-2 s-1, nos períodos quantificados em 2017 e 2018. A máxima 

registrada foi no mês de novembro de 2017 (5,64 µmol m-2 s-1). O período da seca não favoreceu 

a produtividade de carbono liberado para atmosfera com o menor índice no mês de julho de 2018, 

assinalando aproximadamente 2,10 µmol m-2 s-1, e sendo o próximo menor registro no mês de 

setembro de 2017 (2,62 µmol m-2 s-1). 

Wei et al., (2016), ressaltam a relação direta da chuva com a US, que por sua vez é um dos 

principais agentes instigadores dos processos biológicos, e adotam um papel acentuado nos 

processos do solo, comprovado pela boa produtividade do CO2 no solo para a atmosfera na estação 

cheia, em comparação aos valores obtidos no período seco, quando a atividade metabólica de 

microorganísmos edáficos é favorecida com a presença de água no sistema, desde que não 

ultrapasse o gradiente ótimo de água no solo. 

A variação temporal do efluxo é menor do que os resultados do estudo realizado em área 

de floresta no Pantanal por Silva et al., (2017), que registraram a média anual do efluxo de CO2 do 

solo de 7,01 µmol m-2 s-1
, onde a menor emissão de CO2 do solo se deu no mês de setembro (4,35 

µmol m-2 s-1), período seco da região. No entanto, os valores aqui encontrados são superiores ao 

observado por Pereira et al., (2018), que registraram a média anual de CO2 do solo de 1,75 µmol 

m-2 s-1, enquanto seu maior índice foi anotado no mês de março (4,18 µmol m-2 s-1), considerado 

período de verão chuvoso na região de transição cerrado do Mato Grosso.  
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Diferentes relatos têm demonstrado que pesquisas realizadas em ambiente amazônico 

apresentam menores taxas de CO2 quando comparados com ambientes de transição, possivelmente 

porque as áreas de transição possuem mais complexidades nas características químicas, físicas e 

biológicas do solo (TIWARI, 1987). De acordo com Cunha et al., 2018, o regime hídrico e a 

cobertura vegetal estão diretamente ligadas a efetividade do efluxo do solo, por este motivo, nas 

regiões de clima tropical úmido, onde a estação seca é consideravelmente reduzida, o efluxo de 

carbono no solo é consideravelmente menor em relação a áreas mais expostas, como a pastagem e 

monocultura, com os seus valores variando entre 1,13 e 1,49 µmol m-2 s-1 na província central da 

Amazônia. 

Os resultados obtidos nesse estudo foram próximos dos encontrados por Silva Junior et al., 

(2013), em uma floresta primária de terra firme na Floresta Nacional de Caxiuanã – PA, na faixa 

oriental do bioma amazônico com uma média de chuva anual de 2011 mm, os quais obtiveram a 

média anual de efluxo de 4,46 ± 0,44 µmol m-2 s-1, porém a maior produtividade foi obtida em 

setembro (4,13 ± 0,25 µmol m-2 s-1), período seco da região, que vai de junho a novembro.  

Valores parecidos foram encontrados por Zanchi et al., (2012) em área de floresta em 

Manaus - AM, para a média anual do efluxo de CO2 do solo de 4,2 ± 1,8 μmol m-2 s-1. No mesmo 

estudo, foi constatado uma dinâmica favorável a emissão do carbono com totais de chuva diária 

acima de 8 mm, anotando grande variação do efluxo, além do aumento da umidade do solo (30%). 

Com os totais de chuva diária acima de 12 mm, percebeu-se uma diminuição da taxa de efluxo 

devido a percolação das águas subterrâneas através dos poros do solo. Esse aumento da água no 

solo pode ser um fator determinante para que o efluxo aumente em setembro-outubro e diminua 

em dezembro na Rebio Jaru, nesse sentido o autor Davidson et al. (2000) descreve que o aumento 

da água no solo preenche os poros antes ocupados por ar saturando-os, e, por consequência inibe 

a atividade respiratória pela limitação de oxigênio.  

 

4.3 VARIAÇÃO ESPACIAL DO EFLUXO DE CO2 

 

As variações espaciais dos dados de efluxo de CO2 do solo, umidade gravimétrica a 10 cm 

(UG) e temperatura do solo medida nas subparccelas (TP) foram verificados no ano de 2018, 

devido à falha de dados de UG. As variáveis foram sobrepostas afim de entender sua relação com 

a produtividade do efluxo espacialmente, conforme mostrado na Figura 7. 
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Figura 6 - Variação espacial do efluxo de CO2 (a), Umidade Gravimétrica a 10 cm (UG) (b) e a 

Temperatura do Solo (TP) nas parcela de carbono da Reserva Biológica do Jaru no ano de 2018. 

 

De uma forma geral, a 6a e b tem mais variação entre as subparcelas que a 6c onde a TP 

aumenta quase que linearmente da subparcela 1 até a 25 com um aumento de 0,82 ºC em 2018. O 

menor valor médio foi encontrado para o efluxo de CO2 do solo foi na subparcela 7 com 1,95 e 

σ=0,31 µmol m-2 s-1, de UG na subparcela 15 (18,37 e σ=4,74 %), enquanto a menor média foi na 

subparcela 1 de TP foi de 24,39 e σ=1,48 °C. As maiores leituras de efluxo de CO2 do solo, 

coincidem com a UG na subparcela 2, sendo 7,24 e σ=2,35 µmol m-2 s-1 e 27,82 e σ=7,82%, 

respectivamente, enquanto a maior média de TP se encontra na subparcela 25 (25,20 e σ=1,36 °C).  

A ANOVA apontou que as diferenças entre as médias das subparcelas de efluxo de CO2 

são significativas (p-valor=8,489.10-27) e o teste Tukey-Kramer indicou que as subparcelas 7 e 2 

com menor e maior média de efluxo, respectivamente, são diferentes individualmente de todas as 

24 subparcelas. No entanto, as médias das subparcelas para a TP (p-valor=1,00) e UG (p-

valor=0,08) não são diferentes estatisticamente. 

A variação observada coincidente nas subparcelas para o efluxo e a UG é explicada por 

esta ser um dos fatores determinantes no processo respiração do solo (ZANCHI et al., 2015), no 

entanto a correlação entre os dados é positiva, fraca e não-significativa (R=0,34, p-valor = 0,09). 

Na figura 6c as subparcelas 5, 15, 19 e 25 apresentam leves picos de TP, no entanto, na 7b essas 

apresentam valores menores que a média de UG (22,51 %) . No efluxo de CO2, pelo contrário, 

essas subparcelas tem valores maiores que a média da parcela mesmo no limite do gradiente ótimo 

para atividade microbiótica no solo que segundo Silva et al. (2017) e Cunha et al. (2018) é entre 

20 e 40 %.  
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 Para explorar as relações das variáveis entre as subparcelas a Figura 7 representa a 

variação espacial entre o efluxo de CO2 do solo com TP, tendo a UG como peso na escala de cores. 

Observa-se que há um aumento linear da concentração do efluxo de CO2 com a TP e o pico de 

efluxo, com valores > 6 µmol m-2 s-1, acontece quando a temperatura do solo é > 25ºC. É relevante 

citar que esse pico de efluxo ocorre tanto para valores baixos de UG (pontos amarelos) quanto para 

valores altos de UG (pontos azuis) o que indica menor influência dessa variável se comparada a 

relação com a TP.  

 
 
Figura 7 – Relação entre o efluxo de CO2 no solo, temperatura do solo (TP) e umidade gravimétrica (UG) 

nas subparcelas. 

 

O estudo feito por Silva et al., (2019), em uma área de pastagem no Sul do Estado do 

Amazonas, encontraram dificuldades em estabelecer a relação direta com a temperatura e umidade 

do solo com o Ef CO2, indicando a complexidade da região, e a necessidade de análises com 

períodos mais longos para agregar no entendimento dessas relações. 

Conforme os dados mostrados anteriormente, a relação espacial do efluxo com as outras 

variáveis medidas são complexa e podem responder a mais fatores do ambiente. Neste sentido, 

mais um fator foi discutido por Sotta et al., (2004) foi a relação entre a efluxo do CO2 do solo com 

a biomassa acima do solo através da área basal das árvores, baseando-se na ideia que o dado 

representa a distribuição de raízes, microrganismos e matéria orgânica, são propensos a ser os 

fatores que definem a variação espacial do efluxo, porém o mesmo estudo concluiu que não há 

uma relação significativa entre as variáveis.  

Diante disso e com base no histórico da parcela de carbono aqui analisada, outras variáveis 

também podem ser consideradas como fator determinante na produtividade espacial do efluxo de 

CO2 do solo. Dentre estes fatores pode ser a abertura natural de uma clareira na floresta entre maio 
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e junho de 2018 onde uma árvore da espécie Copaifera de grande porte caiu na subparcela 5, 

possibilitando uma abertura de clareira que abrange a subparcela 4. Uma hipótese é que a falta de 

cobertura florestal e o acúmulo de matéria em orgânica nessa fração da área haveria influenciado 

em um aumento da incidência de radiação solar, e, consequente da TP.  

 

Figura 8 – Variação temporal nas subparcelas do efluxo de CO2 (a), temperatura do solo (b) e umidade 

gravimétrica a 10 cm de profundidade (c). 

 

Conforme é observado na Figura 8, não é possível observar o efeito da clareira entre as 

subparcelas 1 e 5. Em janeiro, março e novembro o efluxo de CO2 (Figura 8a) apresenta uma 

concentração no tom amarelo-vermelho e este mesmo ponto de concentração é observado na TP 

(Figura 8b) ainda que a falha em dezembro a UG está mais concentrada nessas subparcelas (Figura 

8c) do que nas outras com valores na faixa de 20%. Embora não possa ser observado o efeito da 
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clareira aberta em meados de 2018, infere-se que a serapilheira esteja influenciando como será 

discutido a seguir.   

 

4.4 RELAÇÃO ENTRE O EFLUXO DE CO2 E A SERAPILHEIRA  

 

Para entender a influência da matéria orgânica no efluxo foi usado o dado de serapilheira, 

como pode ser visto na Figura 9. Observa-se uma relação inversa entre a produtividade da 

serapilheira e o efluxo de CO2 do solo (Figura 9a). Existe um crescimento gradual da serapilheira 

a partir de abril que se encerra desacelera após setembro, após isso começa um aumento do efluxo. 

A Figura 9b traz a relação entre as variáveis em que é observada a relação inversa com um R² = 

0,44 e significativa estatisticamente. Assim, infere-se que efluxo diminui com o aumento da 

quantidade de serapilheira na parcela de carbono.  

 
Figura 9 - Distribuição sazonal da serapilheira e do efluxo de CO2 do solo (a) e a relação entre efluxo e a 

serapilheira (b) em área de floresta primária na Reserva Biológica do Jaru entre 2017-2018. 

Os autores Freire et al., (2020), relatam que em agosto e setembro é o pico de produção 

anual de serapilheira e que ela demora 182 dias para o processo de decomposição. Portanto, a 

serapilheira depositada até setembro servirá de insumo de matéria orgânica para o solo no próximo 

semestre. Ou seja, a serapilheira adota um papel importante na disposição da matéria orgânica 

usada como alimento nas atividades microbiótica, principalmente em solos com baixa fertilidade 

química natural, como foi discutido por Quesada et al., (2011), sendo o caso dos solos amazônicos.  

Como a serapilheira varia espacialmente e depende da distribuição das espécies no parcela, 

buscou-se avaliar essa característica na Figura 10a e b. A ANOVA apontou que as diferenças entre 

as médias das subparcelas de serapilheira CO2 são significativas (p-valor=2,30.10-7). Na Figura 

10a observasse uma coincidência de subparcelas que mais acumularam serapilheira emitiram mais 
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efluxo de CO2 para o solo. A Figura 10b mostra que espacialmente o acúmulo de serapilheira 0,1 

até ~0,5 Mg.ha-1 influencia um aumento exponencial no efluxo de CO2 0,4 até ~1,2 gCO2.ha-1, 

após isso o aumento da serapilheira provoca uma queda nas taxas de efluxo. Essa relação foi 

significativa estatisticamente com R² = 0,31.  

 

Figura 10 - Análise espacial do efluxo de CO2 do solo e a serapilheira para o ano de 2018. 

Na Tabela 2 é apresentado o total de efluxo de CO2 por hectare, maior em 2018, do que em 

2017. A serapilheira teve um comportamento contrário, maior em 2017 que em 2018. É possível 

que maior acumulação em 2017 influenciou com atraso a resposta do efluxo em 2018. Para estimar 

a emissão total de efluxo de CO2 e serapilheira considerou-se a área total da RBJ como homogênea 

em vegetação e chuva, obtendo uma extrapolação de que a RBJ emita 1501,6.103 g CO2/ano e que 

acumule 4135,3.109 Gg/ano de serapilheira.  

Tabela 2 – Total de efluxo de CO2 e serapilheira para a Reserva Biológica do Jaru e estimativa pela média 

da parcela de 1 hectare para a área total da RBJ de 353.335 hectares.  

Anos Efluxo de CO2 (g CO2) 
Serapilheira 

(Mg) 

2017 11,50 4,62 

2018 11,91 3,88 

Estimativa anual média RBJ 

Total 1501600,0 4135300,0 

 

Como a Rebio Jaru é uma floresta ombrófila aberta e semidecídua (CULF et al., 1997) e 

dentro da parcela empiricamente observa-se diferentes composições florísticas, uma hipótese é 

que existam subparcelas com maior concentração de indivíduos deciduais e outras com menos. A 

relação inversa sazonalmente entre o acúmulo de serapilheira e de efluxo de CO2 indica que em 

anos de secas extremas se tenha menos CO2 liberado do solo Sayer et al. (2011). Tendo em vista 

que o IPCC (2021) indica que as mudanças climáticas na Amazônia podem aumentar em até 5ºC 
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nas próximas décadas na Amazônia e mantidas as condições de umidade no solo para Rebio Jaru 

isso implicaria em uma possível mudança na quantidade de CO2 emitida e no papel de sorvedouro 

ou fonte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A sazonalidade observada na variação do Ef CO2 mostra uma relação positiva com a chuva 

e a umidade do solo na área estudada, além de uma relação sutil com a temperatura do solo, 

considerando também que florestas estabelecidas controlam o microclima abaixo do dossel. 

Porém, a nível espacial, foi observado que a variação do efluxo pouco independe da umidade do 

solo, haja visto que o Ef CO2 foi favorecido com a temperatura do solo acima dos 26ºC em vários 

gradientes de umidade nas subparcelas. 

Outro fator determinante na emissão do Ef CO2 é a serapilheira, que apresentou influência 

tanto a nível temporal, que conforme discutido, é fundamental nas atividades de respiração do 

solo, como a nível espacial, que por sua vez favorece o efluxo em locais com maiores acúmulos 

de serapilheira, mesmo considerando a biodiversidade das espécies florestais. 

Assim, a pesquisa torna uma ferramenta importante no entendimento cíclico do carbono e 

quais são seus condicionantes, afim de obter o domínio de técnicas que favoreçam a relação direta 

na qualidade do solo, do clima e da vida dos habitantes do bioma amazônico, levando em conta as 

práticas de atividades econômicas envolvendo os recursos naturais, que ocasionam o aumento das 

perturbações antropogênicas e as rápidas mudanças climáticas. Além disso, tornam-se necessárias 

o monitoramento dessas mensurações, incluindo novas variáveis que permitam conhecer 

distintamente algumas questões referentes a floresta amazônica, sobretudo no que diz respeito ao 

balanço do carbono e os efeitos microclimáticos do ecossistema, além da complexidade da sua 

dinâmica a partir dos diferentes ambientes e uso da terra. 
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