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Nas ultimas décadas foi verificado um aumento considerável no número de pontos de medidas das
trocas líquidas de CO2 (Net Ecosystem Exchange - NEE) entre os diferentes ecossistemas terrestres e a
atmosfera, obtidas por técnicas não intrusivas, como por exemplo, a covariância de vórtices turbulentos
(CVT). Isto se deve principalmente à busca pelo entendimento de como a biosfera se comportará numa
atmosfera com altas concentrações dos gases do efeito estufa, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2
nos próximos anos. Paralelamente às medidas de NEE, existem os estudos do tempo de residência do
carbono assimilado pelas plantas e armazenado no solo, determinação dos estoques de carbono na
biomassa aérea através de levantamentos florestais e da emissão de CO2 através do efluxo de CO2 do
solo, utilizados para comparar se os valores de NEEsão coerentes com os da ecologia dos ecossistemas
terrestres. O efluxo de CO2 do solo ou respiração do solo é o resultado da respiração autotrófica e
heterotrófica por raízes e microorganismos, respectivamente. É um dos principais componentes da
respiração total do ecossistema e apresenta variabilidade espacial e temporal. Nas florestas tropicais da
Amazônia Central, as correlações entre efluxo de CO2 do solo e variáveis como a umidade volumétrica do
e temperatura do solo não são significativas, indicando que existem outros fatores envolvidos neste
processo (Chambers et aI. 2004). Van Diepen (2006) observou relações significativas entre o efluxo de
CO2 do solo e tensão específica da água do solo na Amazônia central. Além disso, recentemente foram
observadas diferenças ao longo de um gradiente topográfico, com maiores taxas do efluxo de CO2 nas
áreas de vertente e uma forte correlação entre efluxo e textura do solo, tensão da água no solo, e com a
precipitação. O objetivo do estudo foi avaliar a variabilidade espacial e temporal do efluxo de CO2 do solo
ao longo de um gradiente topográfico numa floresta tropical de terra-firme na Amazônia Central e sua
relação com a umidade, temperatura e tensão da água no solo. O estudo foi conduzido na Reserva
Biológica do Cuieiras (2°36'32.67"5, 060012'33,48"W), no sítio do Experimento LBA, localizado no km
34 da vicinal ZF-2, que se inicia no km 50 da rodovia BR-174 Manaus - Boa Vista (Figura 1). A Reserva
Cuieiras possui 22.735 ha de floresta tropical úmida de terra-firme. O efluxo de CO2 do solo foi medido
com um sistema portátil, composto por uma câmara estática de PVC com 13.75 I de volume e um
analisador de gás por infravermelho (IRGA) modelo 5BA-4 (PP-systems, UK) (Figura2). As medidas
foram realizadas ao longo de um transecto com 950 metros de comprimento orientado no sentido norte-
sul, com início na área de platô e término no baixio, às margens do igarapé. Ao longo do transecto
foram selecionados oito pontos amostrais, onde foram realizadas quatro repetições, distantes 5 e 10m
do transecto para cada lado, respectivamente. Esses pontos amostram a variabilidade da textura do solo
e dos tipos de vegetação - platô, vertente, campinarana e baixio. As medidas de temperatura e índice
de umidade volumétrica do solo foram realizadas simultaneamente às medidas de efluxo de CO2. A
medida da tensão da água no solo foi realizada com tensiômetros instalados nos mesmos pontos da
amostragem do efluxo de CO2 do solo. Já para a medida do nível da água no solo foram utilizados seis
piezômetros instalados na campinarana e no baixio.
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Figura 1. Localização da área de estudo,
gradiente topográfico e pontos amostrais.
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Figura 2. Sistema de medição do efluxo de
CO2 do solo.
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