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RESUMO

Estudos sobre a identidade isotópica do carbono presente nos solos e sua variação
espacial e temporal ao longo dos contínuos processos que ocorrem no ecossistema
terrestre, contribuem para a compreensão da dinâmica dos solos tropicais. Neste
estudo, avaliou-se a variação do do CO2 respirado por meio dos solos, em
amostras de serapilheira (dentro das câmaras) e em amostras de solos em três
diferentes tipos de solos (latossolo amarelo, podzóiico vermelho-amarelo e
arenossolo hidromórfico) sob três diferentes gradientes topográficos (platô, encosta
e baixio) em uma área de floresta primária durante a estação seca e chuvosa.
Câmaras de ferro (volume = 500 cm^) foram fixadas ao longo de um gradiente
topográfico para coletar, por meio de frascos evacuados, o CO2 emitido pela biota
dos solos. Amostras de solos foram coletadas em sete diferentes profundidades (0-5
cm, 5-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-50cm e 50-60 cm). Todas as
amostras foram realizadas na Estação Experimental de Silvicultura Tropical do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (EEST/INPA) durante o período de
Julho/2003 - Janeiro/2005. Por meio de inferências do índice de Greenhouse-
Geisser nas fontes de variação, verificou-se que não há diferença no do GO2
respirado entre as classes topográficas (p=0,36) e entre os períodos sazonais
(p=0,091). Numericamente, o menor valor médio do õ^^G do GO2 respirado ocorreu
no baixio (-36,4°/oo) durante o mês chuvoso (índice pluviométrico = 625,9mm) e o
maior valor ocorreu no platô (-27,1 °/oo), durante o mês seco (índice pluviométrico =
98,2 mm). Os valores de ô^^G do GO2 proveniente da respiração heterotròfica variou
entre -30,57 °/oo a -26,80 °/oo. Durante a medição realizada no mês seco (junho/04), a
média da assinatura isotópica do GO2 de origem heterotròfica foi de -28,38°/oo para o
platô, -29,22°/oo para a encosta e -29,20°/oo para o baixio. No mês chuvoso as
médias foram de -28,64°/oo para o platô, -28,33°/oo para a encosta e -30,25°/oo para o
baixio. A assinatura isotópica (ô^^G) do componente heterotrófico obtida no ensaio
de respirometria mostrou que os valores variam muito pouco entre as diferentes
estações do ano. Nos perfis dos solos, verificou-se um enriquecimento gradual no
valor do ô^^G de acordo com a profundidade em todas as classes topográficas,
podendo estar ligada a processos de fracionamento ao longo do perfil. Apesar de
estatisticamente não significativa, observou-se tendência de relação inversa entre os
valores de ô^^G do GO2 respirado nos solo e a precipitação (r=-0,39; p=0,52), sendo
este último fator promissor quanto ao uso em estudos associados aos processos de
geração do GO2 nos solos da região Amazônica. O enriquecimento gradual em ̂ ^G
com a profundidade, consistente com outros estudos na Amazônia, confirma o
potencial da técnica para particionar a respiração autotrófica e heterotròfica em solos
tropicais, onde a distinção entre estes componentes é dada pela origem do carbono
orgânico que está sendo oxidado pelo processo respiratório ou pela decomposição
da matéria orgânica.

Palavras-chave: Isótopos estáveis. Garbono 13. Gás Garbônico. Matéria orgânica.
Respiração de solos. Região Amazônica.
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ABSTRACT

Studies on isotopic identity of soil carbon and its spatial and temporal variation In
terrestrial ecosystems are important to understand the dynamics of tropical soils. The
main goal of this study was to evaluate measurements of soil-respired CO2, litter
sampling (inside chambers) and soil sampling of three different soil types (Yeliow
Latossol, Red-Yellow Spodosol and Hydromorphic Sandy) at three different
topographic gradients (Plato, Slope and Wet area) in a tropical primary forest during
dry and rainy season. Soil microbial CO2 samples were taken in evacuated flasks
from iron chambers (volume = 500 cm^), along the topographic gradient. Soil
samples were collected at seven different depths (0-5; 5-10; 10-20; 20-30; 30-40; 40-
50; 50-60 cm). Ali sampling had been performed at Estação Experimental de
Silvicultura Tropical/Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (EEST/INPA)
during the period of July/2003 - January/2005. We appiied Greenhouse-Geisser test
to check for differences in from respired soil GO2 at different topographic
gradients (p=0,36) and in different seasons (p=0,091) and no significam differences
were observed. õ^^G from respired soil GO2 showed the lowest mean values in
wetiands (-36,47oo) during the rainy season (precipitation = 625,9mm) and the
highest mean values in Plato soils (-27,17oo) during the dry season (precipitation =
98,2 mm). Values of Ô^^G from microbial respired GO2 varied between -30,57 °/oo and
-26,80 7oo. During the dry season (July/04), isotopic signatures of GO2 of the
heterotrophic source were -28,387oo in the Platô soil, -29,227oo in the Slope soil and
-29,207oo in the wetiand soii, whereas during the rainy season the values were -
28,647oo, -28,337oo and -30,257oo accordingly. (Ô^^G) isotopic signature of
heterotrophic component from soil respiration showed low variation between different
seasons of the year. A gradual enrichment of ô^^G was observed in the soil profiles of
ali topographic classes as depth increased, probably due to fractionating processes
in the soil profile. Although no statistic differences were found, an inverse relationship
between 5^^G from GO2 respired from soil and precipitation (r=-0,39; p=0,52) was
observed. This gradual enrichment of ô^^G is in good agreement with other soil
studies in the Amazon region and confirms the potential of the technique to partition
autotrophic and heterotrophic respiration in tropical soils, or to identify proportion of
GO2 coming from microbial respiration versus organic matter decomposition.



1. Introdução

o aumento na concentração do CO2 atmosférico e as prováveis

alterações climáticas em escala global têm aumentado a necessidade, por

parte da comunidade científica, de determinar e quantificar os fluxos de

carbono dentro do ecossistema terrestre e suas respostas às mudanças no

meio ambiente.

As florestas tropicais atuam significativamente no balanço global do

carbono (Friediingstein et ai, 1995; McGuire et al., 1996; Thompson et ai,

1996). A derrubada dessas florestas, aliada à prática de queima e a

decomposição da biomassa, libera carbono para a atmosfera, sobretudo na

forma de CO2 que é um importante elemento associado ao aumento do "efeito

estufa" (Salomão et al., 1998; Ometto et ai., 2005). Por outro lado, a grande

biomassa destas florestas e sua alta produtividade podem torná-las um grande

absorvedor de CO2, contribuindo para uma atenuação desse aumento (Ometto

et aí., 2005).

Cerca de 84% do GO2 emitido pela floresta pode ser proveniente do

solo, porém o entendimento da dinâmica do fluxo de CO2 em florestas tropicais

ainda é tênue (Meir et ai., 1996) e algumas metodologias utilizadas ainda

necessitam de ajustes. Estudos indicam que este grande volume de carbono

estocado no solo está associado a materiais refratários que se preservam por

séculos (Bernoux et ai., 2001) e que a dinâmica dos processos de emissão de

CO2 se relaciona essencialmente a materiais lábeis (Trumbore et ai., 1996;

Camargo et ai., 1999).



o solo destaca-se como um importante reservatório de carbono em

florestas tropicais (Dixon et al., 1994), sendo um importante e dinâmico

sistema, podendo, em diferentes escalas, se constituir tanto como fonte quanto

dreno de carbono (Schimei, 1995; Trumbore et al., 1996).

Para extrapolação dos resultados e estabelecimento de modelos de

balanço de carbono em ecossistemas, torna-se importante dimensionar as

taxas de troca para cada componente deste sistema (Toledo, 2002). Nesse

sentido, pode-se utiiizar os valores da composição isotópica do carbono

associado à matéria orgânica do solo e ao CO2 que evade dos compartimentos

do sistema, buscando-se identificar e particionar o CO2 entre as prováveis

fontes como por exemplo, respiração autotrófica e heterotrófica edáficos.

Informações sobre a identidade isotópica do carbono presente nos solos e sua

variação espacial e temporal ao longo dos contínuos processos que ocorrem

no ecossistema terrestre, contribuem para a compreensão da dinâmica dos

solos tropicais (Telles, 2002).

Nesse contexto, o grupo de pesquisas de Manejo Florestal do Instituto

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) tem desenvoivido uma série de

estudos para a geração de informações integradas que permitam compreender

a dinâmica do carbono em fiorestas tropicais de terra firme, de modo a

constituir uma base de dados que seja referência ao manejo florestal. Estes

estudos abordam, dentre outros, a avaliação do padrão de crescimento

individual de árvores (Silva, 2001) e de desenvolvimento radiai horário de

espécies (Miranda, 2002), a determinação do balanço de carbono na biomassa

aérea e taxas de respiração da serapilheira (Toledo, 2002) e do tecido lenhoso



(Teixeira, 2003) e a avaliação da floresta primária como possível absorvedouro

de carbono (Rocha, 2001).

Alguns resultados obtidos por meio das pesquisas realizadas pelo grupo

de manejo florestal do INPA sugerem que a floresta podem funcionar como

fonte ou dreno de carbono da atmosfera, porém não se tem definido a

dependência desse fluxo a partir do solo. No entanto, sabe-se que o controle

desse fluxo de CO2 a partir do solo envolve agentes biológicos, físicos e

químicos. Portanto, a dinâmica do carbono em diferentes classes topográficas

(platô, encosta e baixio) dentro da floresta não perturbada, surge como

propulsão para o desenvolvimento deste estudo. A utilização da metodologia

isotópica surge como ferramenta alternativa e integradora dos processos que

ocorrem dentro do solo e sua relação com a atmosfera adjacente e a

vegetação. Este estudo foi vislumbrado em uma ótica sazonal, quando as

variações na precipitação e umidade do solo definem uma série de processos

biológicos (Tiwari et ai., 1987; Howard & Howard, 1993; Larcher, 2000).

Adicionalmente, a separação em classes topográficas busca descrever esta

dinâmica em micro regiões distintas, visando a extrapolação das repostas em

escalas maiores.



2. Objetivo

Investigar a dinâmica do carbono no solo em função da topografia e da

sazonalidade utilizando a composição isotópica do CO2 respirado pelo solo em

uma floresta primária de terra-firme na Amazônia Central.

2.1 Ações específicas

As etapas conduzidas para se alcançar o objetivo foram:

^ Avaliar a variação na concentração de C orgânico (%) dos solos de

acordo com a toposseqüência (piatô, encosta e baixio);

^ Determinar o valor isotópico do material orgânico oxidado utilizando a

correlação entre o do GO2 respirado pelos solos; e

✓ Relacionar a variação do 5''C do CO2 respirado peio solo em função

da sazonalidade e da topografia do terreno.

7
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3. Hipóteses

Questão 1: Para verificar se os solos da fioresta tropical úmida não

perturbada, na região de Manaus, apresentam uma dinâmica diferenciada de

acordo com a posição topográfica, foram testadas as seguintes hipóteses.

Hipótese nula (Ho): não há diferença no sinal isotópico do CO2 respirado

pelos solos do platô, encosta e baixio (Hq: = p.2 = M-a)-

Hipótese alternativa (Hi): há diferença no sinal isotópico do CO2

respirado pelos solos pelo menos em uma classe topográfica (Hi: p.i ^1x2=^ Pa)-

Questão 2: Para verificar se os solos da fioresta tropical úmida não

perturbada, na região de Manaus, apresentam uma dinâmica diferenciada nas

classes topográficas durante os períodos sazonais, testou-se as seguintes

hipóteses:

Hipótese nula (Ho): não há diferença no sinal isotópico do CO2 respirado

pelos solos durante o período de observação (Hq: pi = P2 = Pa = P4 = Ps)-

Hipótese alternativa (Hi): há diferença no sinal isotópico do CO2

respirado pelos solos em pelo menos uma das observações (Hi: pi P2 Ps

P4=!^ Ps)-



(-X

4. Revisão de Literatura

4.1 Ciclagem do carbono

Na atmosfera, estimativas apontam para um aumento de 27 % na

concentração de CO2 desde 1850 (Houghton et a/., 1991), com acréscimos de 1 a

5 ppm ano'^ nos últimos 150 anos, o que gerou um aumento de 280 ppm para 360

ppm (Roberts, 2001) em conseqüência da queima de combustíveis fósseis e

queima de biomassa (Houghton atai., 1991).

A quantidade de carbono presente na biosfera é de 2x10^® toneladas, na

qual a maior parte está sob a forma de carbonates inorgânicos encontrados nas

rochas e nos oceanos, e sob a forma de combustíveis fósseis, como o carvão

mineral, petróleo e o gás natural (Pires 0'Brien & 0'Brien, 1995).

O dimensionamento das trocas gasosas entre os diversos ecossistemas

que formam os biomas terrestres e, especificamente, as trocas de CO2 entre estes

sistemas e a atmosfera permanecem como grandes incertezas para o

entendimento do ciclo global do carbono (Pataki et al., 2003). Estudos que utilizam

as técnicas micrometeorológicas de monitoramento de fluxos verticais em torres

no interior da floresta (técnica conhecida como covariância de vórtices turbulentos

ou eddy covariance) têm sido muito discutidos. Esta técnica integra uma área de

vegetação relativa à intensidade e direção do vento, o que é interessante por um

lado, mas complicado em situações como na Amazônia onde a diversidade de

espécies vegetais é alta e a ausência de ventos durante o período noturno é



freqüente. Este último aspecto é particularmente importante, pois pode determinar

que o CO2 respirado à noite seja negligenciado (Teixeira, 2003).

Os primeiros estudos utilizando a metodoiogia de eddy covariance na

Amazônia sugeriram que algumas florestas primárias seqüestravam uma

quantidade considerávei de carbono (Grace et ai., 1995; Malhi et ai., 1998).

Entretanto, alguns autores discordam da grandeza dos valores de C seqüestrado

apresentado nestes trabalhos (de 1 a 6 t ha"^ ano'^ de C). Com a aplicação da

mesma técnica em outras regiões da Amazônia, esses autores sugerem que o

balanço líquido de carbono daquelas florestas foi nulo ou muito pequeno durante o

período estudado (Saleska et ai. 2003; Miller et ai., 2004).

^  Uma série de outras proposições surgiram com o intuito de aprofundar a

^  discussão sobre a dinâmica do carbono na Amazônia. Richey et ai. (2002)

sugeriram que o balanço de carbono na Amazônia pode estar equivocado porque

desconsidera a evasão de CO2 por rios e igarapés. Araújo et ai. (2002) salientam

a importância da avaliação dos fluxos laterais de GO2 em regiões de topografia

acidentada durante o período noturno.

Rocha et ai. (2003), por meio da quantificação das taxas de recrutamento e

mortalidade de árvores utilizando o modelo de projeção da Cadeia de Markov,

verificaram em dois transectos (10 ha) de uma floresta primária de terra firme na

região de Manaus - AM, que em um período de 4 anos, houve acúmulo de

biomassa de 32,38 t (para 7,2 ha), com uma diferença positiva de estoque em

igual a 1,1241 ha'' ano"" para a floresta como um todo, indicando que neste caso a

floresta funcionou como sumidouro de carbono, retirando-o da atmosfera e

fixando-o nas árvores.

'  -j
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Outro importante reservatório de carbono dentro de um ecossistema

florestal são as árvores mortas (Delaney et ai, 1996). Em florestas tropicais da

Amazônia Central, a decomposição da madeira que compõe a serapilheira (outra

fonte de emissão de carbono) corresponderia a cerca de 1,8 t ano"^ de 0, estando

incerta a quantidade que é liberada para a atmosfera e aquela que é armazenada

como matéria orgânica do solo (Chambers, 1998).

Na Amazônia Central, o solo de uma floresta sobre platô de Latossolo

Amarelo recebe a entrada anual de cerca de 4 t de C, apenas pela queda da

serapilheira fina, que se decompõe rapidamente, liberando carbono e nutrientes

para os microrganismos e para as raízes das plantas (Luizão, 1989).

Em uma floresta primária de terra firme na Amazônia Central, o fluxo

respiratório da serapilheira fina em um ano com precipitação de 2200 mm foi de

2,21 X 10® t ha'^ ano'^ de C diferenciando-se 20% (fluxo de 2,61 x 10® t C ha'^ ano"^

de C) do ano com precipitação de SOOOmm (Toledo, 2002), indicando que o

aumento da umidade propiciou um aumento do fluxo respiratório.

O solo representa a fonte terrestre dominante de CO2. Neste ecossistema,

o dióxido de carbono é produzido primariamente pelos organismos heterotróficos e

pela respiração das raízes vivas (Raich et ai, 2002), sendo grande parte liberada

para a atmosfera seguida de sua incorporação na matéria orgânica acima do solo

por meio da fotossíntese (Pires 0'Brien & 0'Brien, 1995).

O solo, com cerca de 1.500 bilhões de toneladas de C, é um importante

componente na ciclagem regional ou global desse elemento. A entrada anual de C

no solo é em torno de 11 x 10® t ano'^ de C, ou em torno de 15% do CO2

atmosférico (Paul & Clark, 1989). A matéria orgânica do solo representa a principal



fonte (16 X 10^ M de C) do total da reserva terrestre de carbono (em torno de 22 x

10^^ t de C), quantidade que excede drasticamente o total de C estocado pela

vegetação viva (em torno de 6 x lO^M de C) (Pires 0'Brien & 0*Brien, 1995; Zech

et ai, 1997).

Estimativas globais do processo de respiração do solo sugerem uma

produção de 75x10® - 80x10® t ano"^ de CO2 (Schiesinger, 1977; Raich & Potter,

1995), indicando que aproximadamente 10% do CO2 atmosférico cicla a cada ano

pelo solo (Raich et ai, 2002).

Telles (2002), analisando a contribuição dos solos para o seqüestro de C

em Latossolos de uma floresta primária de terra firme na Amazônia Central,

verificou até um metro de profundidade, estoques acumulados de carbono de 93 +

6 t ha \ sendo provável que o 0 nestes solos esteja próximo do equilíbrio, sem

perda ou acúmulo nos últimos 20 anos.

'  i
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4.2 Respiração e fluxo de CO2 do solo

A respiração do solo (em unidade de fluxo, mol m h p. e.) representa o

fluxo de GO2 resultante da respiração das raízes e da oxidação microbiana da

matéria orgânica do solo (Dõrr & Munich, 1986; Gerling et ai, 1991; Fang &

Moncrieff, 1999) e constitui-se como um forte indicador da intensidade de

decomposição da matéria orgânica (dependente do clima e da atividade biológica

do solo) (Larcher, 2000). Difere-se do "GO2 do solo" (em unidades de

concentração - %V ou ppmV p. e.) que é definido como os espaços do solo

ocupados pelo GO2 (Dôrr & Munich, 1986; Gerling et ai, 1991).
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A fermentação, as respirações aeróbicas e anaeróbicas são os três tipos de

metabolismos produtores de energia encontrados no solo. Destes, a respiração

aeróbica e a fermentação (produção de metano ou etanol) liberam CO2 para o

ambiente (Ross, 1989).

A troca gasosa entre o solo e a atmosfera segue um gradiente de pressão

parcial do CO2. Dentro do solo o mecanismo de difusão é decisivo para o

equilíbrio de concentração e na superfície do solo esse equilíbrio ocorre

adicionalmente pelo movimento do ar (Larcher, 2000).

Mudanças no meio ambiente alteram as taxas de respiração do solo,

influenciando os níveis de CO2 atmosférico. A temperatura apresenta um forte

impacto nas taxas de respiração do solo com aumento das taxas de CO2

produzidas. Este aspecto torna-se importante com relação ao aquecimento global,

uma vez que há um "feedback" do solo, com aumento do potencial de

fornecimento de C à atmosfera e o aquecimento global (Schieser, 1982; Jenkinson

et al., 1991; Raich & Schiesinger, 1992; Trumbore ef a/., 1996; Kirschbaum, 2000;

Schiesinger & Andrews, 2000).

Portanto, a respiração do solo aumenta com a temperatura e, para

determinada temperatura ela é maior em condição de umidade ótima (Larcher,

2000). De maneira geral, solos com baixa umidade produzem menos CO2 do que

os solos mais úmidos (Parker et al., 1984; Davidson et aí., 2000; Mieinick &

Dugas, 2000).

O balanço entre a entrada e saída de CO2 do sistema é determinado pela

importância relativa dos processos de fotossíntese e respiração, que por sua vez,
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parecem ser fortemente influenciados pela variação interanual do clima com

visível efeito na concentração de CO2 global (Bousquet et a/., 2000).

Medina et ai (1986) verificaram numa floresta de caatinga em San Carlos,

que a concentração de GO2 em um perfil vertical, entre 1 e 20 m a partir da

superfície do solo, apresentou uma variação muito pequena durante o dia. Tanto

na floresta de caatinga como na floresta tropical (localizada há 400 m da floresta

de caatinga) as concentrações do CO2 na serapilheira foram sempre mais altas do

que a 1 m acima do nível do chão, não havendo entretanto diferenças entre 1 e 20

^  m Na floresta de caatinga, a concentração de CO2 a 8 cm de profundidade do

^  solo foi cerca de 10 vezes mais altos do que na mesma profundidade na floresta

^  de terra-firme por causa das condições de aeração encontradas neste tipo de
■í

^  floresta.

Souza (2004) não encontrou diferença significativa na média do fluxo de

CO2 do solo de uma floresta primária na Amazônia Central entre as estações
chuvosa e seca. Porém, foi detectado um efeito da umidade do solo sobre o fluxo
de C02» mostrando que, com o aumento da umidade volumétrica, ocorre a

2  redução nos fluxos de CO2 do solo, tanto na estação seca como na chuvosa. O
mesmo padrão foi verificado nos solos de encosta e baixio, indicando que a

relação inversamente proporcional é estável, e que estes ambientes apresentam a
interferência da água, dificultando a emissão de CO2 durante a estação chuvosa.

Entretanto, não foi evidenciada uma relação entre o fluxo de CO2 e umidade do

solo no platô, ocasionada pela homogeneidade dos dados de umidade nesta

classe topográfica. As relações entre fluxo de CO2 e temperatura do solo foram
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diretamente proporcionais, com um incremento no fluxo com o aumento da

temperatura.

Por outro lado, na Amazônia Sul-Ocidental, os maiores fluxos de CO2 do

solo foram observados durante a estação chuvosa e os menores nos meses mais

secos. Nesta área de estudo, a variação do fluxo ao longo do ano acompanhou a

sazonalidade da pluviosidade (Salimon, 2003).

4.3 Isótopos estáveis

A aceitação final da existência de isótopos^ no campo dos elementos

estáveis ocorreu a partir de 1920, quando foram realizadas as primeiras medições

com um espectrógrafo de massas. No entanto, apenas na década de 30 os

isótopos estáveis^ passaram a ser mais amplamente usados em estudos físicos e

somente em 1940 passou a ser um componente importante dentro dos estudos

geológicos (Ometto et ai, 2003).

A utilização de isótopos como traçadores reveste-se de importância visto

que os isótopos de um dado elemento podem ser identificados numa mistura

normal dos isótopos deste elemento, conforme o mesmo é encontrado na

natureza, possibilitando o acompanhamento do elemento nos diferentes

compartimentos do sistema em estudo - qualitativa e quantitativa (Trivelin, 2001).

' Isótopos: átomos que possuem o mesmo número de prótons (número atômico) e diferentes números de nêutrons,
conseqüentemente número de massas atômicas diferentes.
^ Isótopos estáveis: são assim cliamados quando não emitem radiação (seja esta em forma de energia ou de partícuias
subatômicas.
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No entanto, a maior limitação para a utilização desta técnica, ainda é o alto custo

dos espectrômetros de massas existentes no mercado (Alves et aL, 1999).

O método do traçador isotópico é usado de três maneiras: (a) no

isolamento, purificação e identificação de intermediários desconhecidos numa

cadeia de reações; (b) para obter evidências da síntese (incorporação) e relações

percursor — produto entre compostos conhecidos; (c) como uma ferramenta

analítica no acompanhamento do curso de uma reação, de compostos conhecidos

(Wolf, 1969).

Os elementos mais importantes encontrados na natureza, que mostram

uma variação isotópica natural são hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio e

enxofre (Boato, 1964). Dentre os isótopos de carbono conhecidos, o e o

são estáveis, apresentando abundância de 98,89% e 1,11%, respectivamente

^  (Weast, 1973).
'*> A metodologia isotópica aplicada neste trabalho baseia-se na razão entre

'  duas espécies químicas do elemento carbono, com massas distintas (isótopos) e

rs que não decaem radioativamente (estáveis) que ocorrem na natureza

(abundância média = 98,89%) e C (abundância média = 1,11%). Para medir as
r\,

variações naturais na ocorrência destes dois isótopos em um determinado

^  composto utiliza-se a composição isotópica (R). Este parâmetro é dado pela razão

entre a concentração do isótopo mais raro e o mais abundante presentes no

composto, geralmente representada pela relação entre o isótopo mais pesado e o

mais leve (Ometto et al., 2003).

A mudança isotópica dar-se-á quando algum fenômeno alterar a relação R.

Os isótopos mais pesados são geralmente mais "lentos" sob o ponto de vista
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físico-químico, portanto quando se considera uma reação substrato-produto, os

valores do Rsubstrato ® Rproduto serao distintos.

raro pesado
/? =

abundante leve

Notação "S"(Delta)

As alterações nas composições isotópicas absolutas de um determinado

composto são geralmente muito pequenas, dificultando a sua determinação. No

entanto, o valor isotópico do carbono, expresso em Ô^^C, denota o quanto a razão

isotópica de um determinado material desvia com relação a um padrão. A razão

expressa na forma ô(°/oo) é definida pela seguinte fórmula:

^ n n ^
amostra padrão

p
^padrão y

*1000S''CCIJ =

^  Em que: Ramostra é a razão isotópica da amostra e fípadráo é a razão

rv isotópica do padrão. O padrão adotado internacionalmente é o PDB

(material calcário fóssil da Belemnitella americana encontrado numa formação Pee

Dee do Cretáceo da Garolina do Sul) Rpdb=0,01 12372. Assim, quanto mais

negativo for o valor de ô, mais leve é a amostra, ou seja, possui menos ̂^0 do que

o padrão (Craig, 1957).

Como o carbono tem papel central na estrutura e função do sistema Terra-

atmosfera-biosfera, considerável ênfase vem sendo dada ao entendimento da

biogeoquímica isotópica do elemento.
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4.3.1 Variação nos valores de S'^C (°/oo)

Existem duas fontes de CO2 utilizadas na síntese vegetal: o CO2 de origem

atmosférica (composição isotópica relativamente constante, em média -77oo) e o

CO2 produzido pela vegetação primária, conhecido como biogênico (valor

isotópico em torno de -277oo), que pode sofrer alterações sob certas condições

micro climáticas (Quay et ai., 1989; Ometto et ai., 2003).

Estudos em perfis verticais em floresta de terra firme na Amazônia mostram

valores de menores e maiores concentrações de CO2 nos primeiros estratos

da floresta quando comparados com as últimas camadas, podendo ser

conseqüência do uso do CO2 biogênico empobrecido pelas plantas do sub-bosque

durante a fotossíntese (Quay et ai., 1989).

^  A composição isotópica é diferente em áreas onde existe troca de

vegetação, pois a vegetação C4 (-11 a -15 7oo) apresenta uma discriminação do

^  diferente da vegetação de floresta C3 (-25 a -27 7oo) original, pois os dois tipos

7^ de vegetação utilizam diferentes rotas fotossintéticas (Neill et ai., 1996). As plantas

^  C3 apresentam maior fracionamento isotópico na absorção do CO2 que as plantas

C4 (Deines, 1971 apud Senna, 1996) e, para plantas deste ciclo fotossintético, o

fracionamento é função da composição isotópica do CO2 atmosférico e da

concentração interna e externa do CO2 no estômato das folhas (Farquhar et aí.,

1982).

O solo tende a ter uma composição isotópica similar a cobertura vegetal

presente, portanto o conhecimento da variação espacial dos isótopos de carbono

'^1

r>>
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nos solos e a relação com formas de proteção físicas e químicas de carbono têm

sido importantes para melhor conhecer a dinâmica da matéria orgânica nos solos

sob floresta (Telles, 2002).

Moraes et al. (1996) verificaram que o do solo aumenta quando a

vegetação de floresta Cs é substituída pela vegetação C4. Em solos convertidos

em pastagem na região de Rondônia, a introdução da vegetação G4 forneceu a

fonte de toda a matéria orgânica do solo enriquecida em ̂ ^0 e o aumento dos

valores do ô''^C esteve associado com o aumento da idade do pasto, sendo mais

forte nas primeiras camadas (0-1 Ocm).

c| A composição isotópica do GO2 do solo reflete o sinal isotópico da

respiração das raízes e do "pool" da decomposição da matéria orgânica (Camargo

et al., 1999) e varia com a profundidade, mesmo quando a composição isotópica

do GO2 respirado é constante durante todo o perfil (Gerling, 1984).

O ô^^G da respiração do solo representa uma importante ferramenta para

caracterizar o GO2 evoluído, bem como para separar a participação dos

^  componentes autotróficos e heterotróficos deste ecossistema (Ekblad & Hõgberg,
r-.

2001) que são controlados por G de diferentes fontes e que podem responder de

maneiras diferenciadas (Boone et ai., 1998).

fv Um dos principais fatores que influenciam o 5^®G da matéria orgânica do

solo são: humificação diferenciada nos perfis do solo; variação na concentração

do GO2 atmosférico; e mudanças na vegetação e no meio ambiente (Balesdent,

1991 apud Moraes et ai., 1996).

5

rs
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Em áreas de florestas, o do solo é sempre mais pesado que o da

vegetação, indicando que entre a vegetação e o solo ocorre uma perda de

Este fato pode ser devido a vários aspectos, podendo-se destacar entre eles: (i) a

decomposição da matéria orgânica no solo que liberaria e deixaria um material

^  remanescente enriquecido em (ii) as plantas estão absorvendo do ar
gj atmosférico carbono moderno, que é mais leve isotopicamente devido à diluição

^  com combustíveis fósseis e queimadas e, portanto, nas primeiras camadas do

^  solo estaria havendo uma mistura de carbono "antigo" (mais pesado), com

^  carbono "moderno" (mais leve) (Ometto et aL, 2003).
^  Cerling et al. (1991) verificaram que valores da composição isotópica da

^  matéria orgânica do solo do horizonte A e do CO2 respirado por meio solo, sob

^  espécies de ciclo fotossintético C3, foram de -26,7°/oo e -27,5°/oo ± 0,6°/oo,

^  respectivamente, demonstrando que a composição isotópica da matéria orgânica
5  do solo, quando comparada com os valores da respiração do solo, é sempre

enriquecida em

Vy Em solos do Transecto Norte-Sul da Estação Experimental de Silvicultura

rs
Tropical, o do carbono do solo variou de -29,34 °/oo até -25,16 °/oo. desde 5

^  cm no Podzol até 210 cm no Latossolo, havendo para este último tipo de solo, um

enriquecimento em com a profundidade e estabilizando a partir de 45 cm. A

partir de 100 cm há novamente um enriquecimento em no Latossolo (Teiles,

2002). 0'Brien & Stout (1978) relataram que o aumento do em perfis do solo

está relacionado com a mineralização da MOS ou com a presença da matéria

orgânica velha em camadas profundas.
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Ekblad & Hõgberg (2001), trabalhando com solos de regiões temperadas

verificaram variação no (-21,6 a -26,5°/oo) do CO2 respirado por meio do solo

durante as estações do ano. Contrariando a teoria biogeoquímica de que o

da matéria orgânica do solo (MOS) aumenta com a profundidade, esses autores

não encontraram valores do do GO2 abaixo do Ô^^G da MOS no horizonte

orgânico (onde ocorre a maior parte da respiração heterotrófica), sugerindo que é

improvável que a MOS seja o componente dominante da respiração do solo para

este ambiente.
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5. Material e Métodos

5.1 Área de estudo

5.1.1 Localização

O estudo foi realizado na Estação Experimentai de Silvicultura Tropical

EEST, com via de acesso pelo lado esquerdo no km 50 da BR-174, sentido

Manaus - Boa Vista (02237' a 02238'S e OO^OO' a OO^irO - Figura 1), pertencente§

§
^  ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, localizada entre as

^  bacias hidrográficas do rio Cuieiras e Tarumã-açu, perfazendo 22.735 ha de área

total (Ranzani, 1980).

Os experimentos foram conduzidos no transecto de orientação norte-sul,

^  compreendido entre os km-28 e km-34 à margem esquerda da estrada vicinal ZF-

^  2 e na torre do Projeto LBA - Experimento de Grande Escala da Biosfera-
5

Atmosfera na Amazônia, localizada no km 34 da vicinal ZF-2

h
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Figura 1. Localização do transecto norte-sul da Estação Experimental de Silvicultura Tropical do
INPA, Núcleo ZF-2, Manaus - Amazonas. Brasil. Imagem da região de Manaus observada por

satélite (Landsat?) (GISLAB/INPA, 2001).

5.1.2 Clima

O clima da região é caracterizado como clima tropical chuvoso: a

temperatura média anual é de 26,7®C, apresentando valores médios de 31,4-C e

23,3-C para as máximas e mínimas, respectivamente (Miranda, 2002); a média da

umidade relativa anual é de 83% (INEMET, 1992); e numa série histórica de 30

anos obtida pelo INEMET, a média da precipitação para a região foi de 2.286,2

mm ao ano (Miranda, 2002) e para uma série histórica de 20 anos da EMBRAPA,

o intervalo de confiança para a precipitação obtido para a região foi de 2.610 ± 124

mm (Silva, 2001).
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Comparando os valores obtidos em um pluviômetro manual Instalado na

^  área de estudo, verificou-se, em quatro anos de observação (2000-2004), que a

^  média da precipitação anual está em torno de 2.801,13 mm, apresentando valores

§  aproximados dos obtidos pela EMBRAPA. Segundo Falesi (1971) o período

chuvoso para a região em estudo ocorre entre os meses de novembro e maio, e a

estação seca entre os meses junho a outubro. Entretanto, em alguns anos atípicos

afetado os regimes de chuva em regiões tropicais,

para os anos de 2003/2004 (período de coleta), obtido por meio de um pluviômetro

embora a precipitação anual seja abundante, as chuvas não estão distribuídas

foi de 170,35 mm, caracterizando os meses de julho a fevereiro como secos e os

a estação seca tem sido prolongada por causa do fenômeno El nino, que tem

Na Figura 2 está representada a distribuição da precipitação média mensal

manual instalado próximo ao alojamento da ZF-2, em que pode ser verificado que

uniformemente durante os meses. No ano de 2003, a média de precipitação anual

meses de março a junho como chuvosos. Em 2004, a precipitação média anual foi

de 238,43 mm, caracterizando os meses de janeiro a maio como chuvosos e de

junho a dezembro como secos.
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Figura 2. Distribuição da precipitação (mm) mensal e média anual para os anos de 2003/2004

obtidos em um pluviômetro manual Instalado na ZF-2 (EEST). Manaus-AM/Brasii.

5.1.3 Geologia e solos

Geologicamente, predominam os sedimentos da Formação Alter do Chão,

do Cretáceo superior, consistindo de arenitos caulínicos, argilitos, grauvacas e

brechas intraformacionais. Encontram-se ainda, sedimentos arenosos do

Pleistoceno e Sedimentos Recentes do Quaternário (Ranzani, 1980).

As topografias do transecto Norte-Sul apresentam seqüências de platôs,

encostas e baixios. Os solos do platô são de textura argilosa, classificados como

latossolo amarelo; nas encostas variam de argilo-arenoso (próximo aos platôs) a

areno-argilosos (próximo aos baixios), classificados como podzóiicos vermelho-

amarelo; e nos baixios são de textura arenosa, classificados como arenossolos

hidromórficos. Todos os solos são muito ácidos, com os maiores valores de
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cargas negativas nas partes mais baixas do transecto, onde há nítida hidromorfia

devido à presença das calhas de drenagem e da elevação do lençol freático até a

superfície do solo. A atividade biológica também é mais baixa nessas áreas (altos

índices C/N), devido às condições ambientais redatoras típicas das áreas

hidromórficas (Ferraz et ai, 1998).

^  O padrão de distribuição vertical dos teores dos nutrientes trocáveis K, Ca e

^  Mg indica que na camada mais próxima da cobertura vegetal se processa com

^  maior intensidade a ciclagem de nutrientes. A conservação da matéria organica

^  nesses solos é um fator importante para a manutenção de sua fertilidade. Nos

^  solos dos platôs estão as maiores concentrações dos micronutrientes Fe, Mn e

^  Cu. A oferta de Fe e Zn para as plantas nos solos arenosos é provavelmente

reduzida, devido aos maiores teores desses nutrientes estarem abaixo da zona

principal de enraizamento das plantas (Ferraz et ai, 1998).
Oi

Os latossolos são bem drenados e os arenossolos são sazonalmente

inundáveis no período chuvoso (Ferraz et a/.,1998; Telies, 2002). Em períodos
O

O  secos, a vegetação que se encontra sobre os solos podzóiicos podem sofrer um
n

n*

Ót passado, conforme dados obtidos por Telles (2002).

estresse hídrico maior, o que pode ter favorecido a ocorrência de incêndios no

O ô^^C do solo varia de -29,34 até -25 7oo, desde 5 centímetros no

arenossolo até 210 centímetros de profundidade no latossolo. Os latossolos são

semelhantes nos primeiros 45 centímetros, com enriquecimento em ^^C em

profundidade. A partir de 45 centímetros o enriquecimento em ̂ ^C se estabiliza e

abaixo de 100 cm há novamente um enriquecimento em No podzóiico este



24

enriquecimento é linear e no arenossolo não há tendência em profundidade

(Telles, 2002).

Os estoques acumulados de carbono até 40 cm nos latossolos são de 61,4

Mg ha"\ Nestes solos, cerca de 70% do carbono do solo tem tempo de ciclagem

de 70 anos e 30% com tempo de ciclagem de 500 anos. No baixio, até 40 cm os

estoques acumulados de carbono são de 43,2 Mg ha"^ (Telles, 2002).

5.1.4 Vegetação

A vegetação da área é uma amostra representativa de uma floresta tropical

úmida densa de terra-firme amazônica (Higuchi et al., 1997), dividida em floresta

de platô, vertente a baixio apresentando características conforme Ribeiro et ai,

1999. Na vegetação da área há predominância das famílias botânicas

Caesalpiniaceae, Vochysiaceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Sapotaceae,

Myristicaceae, Rutaceae, Malpighiaceae, Anacardiaceae e Lecythidaceae, com

alturas variando de 30 a 40 metros, apresentando um porte mais baixo do que as

florestas da Amazônia Oriental (Hueck, 1972).

No Transecto Norte-Sul da Estação Experimental de Silvicultura Tropical do

INPA, em uma área de 10 hectares, 2965 indivíduos arbóreos observados com

DAP > 10 cm, encontram-se distribuídos em 37 famílias botânicas e mais de 218

espécies. Em dois transectos (N-S e L-0), as espécies com maiores IVI foram:

matamatá {Eschweilera adora (Poepp. Miers.)) e abiurana (Micropholis sp.). No

Platô, as mais importantes foram matamatá (Eschweilera adora (Poepp. Miers.)),

abiurana (Micropholis sp.) e ripeiro vermelho (Corythophora aita R. Knuth). Na
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Encosta foram o matamatá (Eschweilera odora (Poepp. Miers.)), abiurana

(Micropholis sp.) e o breu vermelho {Protium apiculatum Swart) e no baixio

seringarana (Micranda rossiana R. E. Schultes), muirapiranga folha grande

(Eperua bijuga Mart. Ex Bth.) e abiurana {Micropholis sp.) (Higuchi et ai., 1998).

Durante as observações de 1996 e 2000 as espécies que apresentaram as

maiores taxas de recrutamento na referida área de estudo foram breu (Protium

sp.), matamatá amarelo (Eschweilera bracteosa (Poepp. & EndI.) Miers), envira

((Guatteria sp.) e uxirana (Sacoglottis sp.). O breu Vermelho (Protium sp.), tachi

preto (Tachigalia cf. Myrmercophyia Ducke), matamatá amarelo (Eschweilera

bracteosa (Poepp. & EndI.) Miers) e abiurana (Ecciinusa sp.) foram as espécies

que apresentaram as maiores taxas de mortalidade (Rocha et ai., 2003).
<5i.

^  Na mesma área de estudo, não há diferença entre os estoques em área

^  e baixios (Rocha, 2001). O padrão de crescimento individual das árvores também
rs

é o mesmo no platô, encosta e baixio. Em um ano de observação, as espécies

com o menor e maior incremento anual foram maueira (Erisma bicolor Ducke) e

basal, volume e fitomassa fresca acima do nível do solo entre os platôs, encostas

louro fofo (Ocotea immersa van der Werff), respectivamente (Silva, 2001).

Árvores de diferentes espécies e indivíduos da mesma espécie apresentam

comportamentos diferenciados com relação ao tipo de crescimento (lento, médio e

rápido) e padrões de crescimento (contínuo e intermitente) como o observado para

o cardeiro (Scleronema micranthum Ducke), cumaru (Dipteryx odorata (Aubl.)

Wild.) e matamatá (Eschweilera coriaceae (DC) Mart. ex. Berg.) na área de

estudo (Miranda, 2002).
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5.2 Coleta de dados

Os procedimentos seguidos para a realização deste estudo foram: [1]

coletas do CO2 emitido pelo solo em câmaras fixadas em gradientes topográficos

dentro da floresta primária; [2] coleta do CO2 por meio de ensaios de

respirometria; [3] coletas de serapilheira; [4] coleta de solos; [5] coleta de raízes e

^  [6] coleta do CO2 no perfil florestal emitido durante o período noturno dentro da

^  floresta primária.

^  5.2.1 CO2 evoluído do solo dentro da floresta primária

O experimento para coleta do CO2 respirado pelo solo foi instalado no

^  Transecto de orientação Norte-Sul (02-35'667"S e 60-12'478"O - Figura 3) em 3
rs

fs, classes topográficas (platô, encosta e baixio). Foram distribuídas

aleatoriamente 2 câmaras fixas (Figura 4) por classe topográfica, totalizando 6
es

rs

rs câmaras

A decisão de instalar as câmaras nas diferentes classes topográficas deu-
rs

^  se em função de apresentarem características distintas quanto a tipo de solo

(Ferraz et al., 1998), taxa de decomposição da matéria orgânica (Ferraz et ai,

1998), condições de drenagem (Telles, 2002) e fluxos de CO2 (Souza, 2004).
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Figura 3. Perfil vertical do Transecto Norte-Sul. Fonte: Higuchi et ai, 1998.

'N,

A metodologia utilizada para coleta do CO2 respirado pelo solo diferiu das

metodologias de Davidson (1995) e Ceriing et al. (1991), pois utilizou-se câmaras

de ferro com a base apresentando dimensões de 39 x 35 cm e a tampa 41 cm x

15 cm com volume = 500cm^. A base das câmaras foi enterrada 5 cm abaixo da

superfície do solo, ficando 30 cm acima do nível do solo (Figura 4). Durante a fase

de coleta, um ventilador instalado na tampa da câmara permaneceu ligado

objetivando a homogeneização do ar contido na câmara.

O sistema para a coleta (Figura 5) é composto basicamente por uma bomba

de fluxo de ar, um analisador de gás infravermelho modelo Li-COR 820 e um

notebook.

A tampa da câmara possui três conexões consistindo de:

1) uma saída para conectar a mangueira que sai da tampa e entra na bomba de

fluxo de ar (que possui uma saída para ser conectada ao Li-COR);



2) uma entrada para a mangueira proveniente do Li-COR; e

3) uma saída para a coleta do gás, que possui um sistema simples contendo: 1

válvula para controlar a passagem do gás da câmara para o sistema; 1 válvula

para retirar por meio de uma seringa de 60 ml o gás atmosférico que porventura

esteja preso no sistema (evitando assim o erro amostrai); um tubo contendo

percíorato de magnésio (MgCI04) (para evitar a entrada de vapor d'água nas

amostras de ar); e 1 frasco de vidro evacuado contendo válvulas que permitem

controlar a coleta do gás (Figura 5).

Apesar da base das câmaras penetrarem cerca de 5 cm no solo, a

compensação entre a pressão interna e externa à câmara foi obtida pela alta

porosidade determinada pela camada de liteira associada à Intensa presença de

raízes e pela válvula do tubo de amostragem.
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Figura 4. Base da câmara (A). Câmara fechada para coleta do CO2 respirado pelo solo (B).

(Transecto norte-sul da ZF-2. Manaus-AM/Brasil).

Figura 5. Ilustração do sistema de coleta do CO2 evoluído do solo. Bf: bomba de fluxo de ar; Bt-

bateria de 12V; 01: cooler de 12 V; Dj: disjuntor; Fe: frasco evacuado (lOOmI); Li: Licor - Gasround;
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Nt: Notebook; Pm: perciorato de magnésio; Pr: presilha de pressão; SI: solo; Sr: seringa de 60 ml;

V: válvula.

Em cada câmara foram coletadas, em frascos evacuados de 100 ml, 5

amostras do CO2 respirado pelos solos a cada aumento de 30 - 40 ppm da

concentração inicial, monitorado por meio do Li-Cor e visualizado no notebook,

para a determinação do no laboratório de Ecologia Isotópica do Centro de

Energia Nuclear na Agricultura/Universidade de São Paulo (GENA/USP).

As coletas para identificar a assinatura isotópica do CO2 respirado pelos

solos foram realizadas nas seguintes ocasiões:

1  Mês/Ano Precipitação (mm) Sazonalidade \
Julho/03 69,24 Seco

Setembro/03 98,2 Seco

Março/04 625,9 Chuvoso

Junho/04 170,2 Seco

Janeiro/05 312,9 Chuvoso

5.2.2 Ensaio de respirometria

A respirometria constitui um ensaio importante, pois representa uma das

técnicas utilizadas para separar o fluxo de CO2 entre respiração autotrófica e

heterotrófica. Eliminam-se as raízes da amostra de solos e conseqüentemente o

CO2 amostrado é resultante essencialmente da respiração heterotrófica (Salimon,

2003). Para o ensaio de respirometria (Figura 6), utilizou-se a mesma câmara de

ferro (Figuras 4 e 5) em cima de uma lona sobre uma superfície plana. O solo sem

raiz foi colocado no interior da câmara, que foi tampada e vedada e o processo de



coleta do CO2 respirado pela componente heterotrófica foi realizando utilizando a

mesma metodologia de coleta do CO2 respirado pelos solos dentro da floresta e

posteriormente enviados ao laboratório de Ecologia Isoíópica do CENA/USP.

Figura 6. Ensaio de respirometria utilizando solos (0-5 cm) sem raízes para as três classes

topográficas do transecto norte-sul. ZF-2. Manaus-AM/Brasil.

5.2.3 Coleta de raízes

As raízes que foram retiradas dos solos utilizados nos ensaios de

respirometria foram secas em estufa (65®C) —> moídas obtenção de amostras

homogêneas —> envio ao laboratório de ecologia isotópica do CENA/USP. O valor

do obtido caracteriza a assinatura isotópica de uma parte da componente

autotrófica.

5.2.4 Coleta de serapilheira
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Para cada classe topográfica foram realizadas 2 (duas) coletas de

serapilheira presentes no interior das câmaras. As amostras de serapilheira

passaram pelo seguinte processo: secagem em estufa (65®C) —> moagem —>

obtenção de amostras homogêneas —> obtenção do no laboratório de

ecologia isotópica do CENA/USP.

O resultado do das amostras de serapilheira é importante, por ser mais

um componente que contribui ao CO2 liberado pela superfície do solo.

5.2.5 Coleta de solos

Para cada classe topográfica foram realizadas 2 (duas) coletas de solos

próximo às câmaras nas diferentes profundidades: da superfície a 5 cm; 5-10 cm;

10-20 cm; 20-30 cm; 30-40 cm; 40-50 cm; 50-60 cm. As amostras de solos

passaram pelo seguinte processo: secagem em estufa (65-C) —> destorroamento

peneiração (malha de 2 mm) retirada das raízes -> obtenção de amostras

homogêneas —^ envio ao laboratório de ecologia isotópica do CENA/USP.

Goncomitamente foram encaminhados para análises isotópicas os solos

utilizados nos ensaios de respirometria.

5.2.6 CO2 do perfil vertical da floresta primária
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Na torre do Projeto LBA - Experimento de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia, localizada no km 34 da vicinal ZF-2, foram realizadas

coletas de GO2 no perfil vertical da floresta através de tubulações instaladas na

torre, à 0,2 ; 7; 22 e 42 m acima do nível do solo. O objetivo foi caracterizar o COa

respirado por todo o ecossistema e compará-lo com os valores observados nas

diferentes classes topográficas.

5.3 Análise dos dados

5.3.1 Modelo de mistura - CO2 respirado (câmaras fixas, respirometria e perfil

florestal)

Com os valores de ô"'^C do CO2 respirado obtidos no espectrômetro de

massas, foi utilizado o modelo de mistura desenvolvido por Keeling (1958) para

calcular a razão isotópica do CO2 respirado (Ôr) pelos ecossistemas. Estimativas

para ôr foram obtidas pelo intercepto de y de uma regressão linear entre os valores

de Ô^^Ce 1/[G02].

Em um ecossistema florestal, o GO2 liberado no interior da floresta pelo

processo respiratório tem um ô^^G que dilui o ô^^G atmosférico, onde a respiração

dos organismos lança carbono mais leve para a atmosfera, fazendo com que se

observe a seguinte situação (Ometto etal., 2003):

r  +c =c
atmosfera bioginico floresta
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A partir desse modelo de simples mistura, desenvolveu-se uma teoria

amplamente utilizada nos estudos isotópicos associados a substâncias gasosas

em ecossistemas naturais (Técnica "Keeling Plot").

Muitiplicando-se a equação supracitada pelos seus respectivos valores de

tem-se:

C  4- C
floresta floresta atmosfera atmosfera biogênico bioginico

Como o Cbiogênico é mals difícil de determinar pois é originado por diversas

fontes, SUbStitUi-Se o Cbiogênico pOr (Cfioresta" ̂ atmosfera)*

^floresta ^floresta ^atmosfera ^atmosfera floresta ^atmosfera) ^ ̂biogênico

_  atmosfera . ̂13^
" ̂floresta ^ ^atmosfera ^biogênico' biogênico

floresta

Comparando-se com uma equação da reta: , onde:

y = ^Cfioresta

a = ^Cbiogênico

b = Catmosfera * (S^^Catmosfera " S^^Crespsoio)

X = 1/Cfioresta

5.3.2 do CO2 do solo, da serapilheira e das raízes

Os valores do 5^^C do CO2 dos solos, da serapilheira e das raízes foi obtido

diretamente por meio do espectrômetro de massas do laboratório de Ecologia

Isotópica do CENA/USP.
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5.4 Técnica analítica

Cerca de 1,5 mg de material orgânico (serapilheira, raízes) e 30 mg das

amostras de solo, foram acondiclonados em cápsulas de estanho para leitura em

anallsador elementar de combustão (Carlo-Erba) em série com um espectrômetro

de massas (Delta PIus, FInnIgan Mat, San José, CA, USA). Desta forma foram

determinadas as razões Isotópicas e concentrações do carbono (õ^^C e C%

respectivamente).

A razão dos isótopos estáveis do CO2 (õ^^C, õ^®0) coletados nos frascos,

foi determinada utilizando-se um pré-concentrador (PreCon, Finnigan MAT )

acoplado a um espectrômetro de massa (Modelo Deita PIus, Finnigan MAT,

Bremen, Germany) em fluxo contínuo. Uma sub-amostra de ar do frasco (cerca

de 300mL) foi injetada no PreCon onde o gás carreador (hélio) conduz a amostra

a capilares imersos em nitrogênio líquido para que seja criogenicamente

concentrada. A amostra foi então conduzida a uma coluna cromatográfica de 25 m

para que ocorra a separação do GO2 e N2O. A metodologia para análises

isotópicas em pequenas amostras (ex., frascos de 100 mL) foi primeiramente

descrita por Ehieringer e Cook (1998). A precisão desta técnica é estimada em

0,13%o para o ̂ ^0 e 0,20%o para o (Ehieringer & Cook, 1998).

Após a análise isotópica, o ar restante no frasco é utilizado para medir a

concentração de CO2 em sistema descrito por Bowling et ai (2001), permitindo

comparação dos dados obtidos em campo. O frasco é anexado a uma linha de

vácuo (tubo de aço inoxidável) conectado a uma câmara pneumática sanfonada.

Através de diferenças de pressão, o ar do frasco é transferido para esta câmara,
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que a seguir injeta a amostra na célula de leitura do analisador de CO2 (LI-6262,

LiCor, Lincoln, NB, USA). A célula de análise é ventilada por um gás padrão de

concentração conhecida a cada dez amostras para calibração do equipamento. A

precisão apurada desta técnica é de 0,2 e 0,3 ppm (Bowling et al., 2001).

5.5 Análise estatística

A análise dos dados foi feita por dois testes estatísticos: 1) testes de

correlação de Pearson utilizando os valores do e índice pluviométrico; e 2)

análise de variância para parcelas repetidas segundo a metodologia de von Ende

(1993) para as três classes topográficas (platô, encosta e baixio) e 5 ocasiões

(medições) do do CO2 evoluído do solo, objetivando verificar se o valor do

é influenciado pelas diferentes classes topográficas ao longo de mudanças

no índice pluviométrico.

O modelo linear aditivo para este teste foi:

Zijk +

onde:

y,= efeito das classes topográficas (CT) no valor do do CO2 respirado;

Tj = efeito da precipitação (T);

vTij - interação CT x T;

erro.
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As análises estatísticas foram realizadas com o uso do programa SYSTAT

versão 10.2.

No quadro da ANOVA, os valores de F foram corrigidos usando os fatores

de Greenhouse-Geisser (G-G) e Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte

de variação, pois medidas repetidas foram tomadas nas mesmas unidades

experimentais. As decisões foram tomadas usando o menor índice. Quando o

valor de G-G for menor do que H-F, as análises são ainda mais rigorosas visto queI

0

^  G-G tende a ser mais conservador do que H-F.
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6. Resultados e Discussão

6.1 Variação do teores de C(%) e relação C/N nos solos

Os valores médios do encontrados nos perfis do solo variam de

- 29,18°/oo no baixio (0-5 cm) até -25,85°/oo no platô (50-60cm). Os solos do

platô e da encosta apresentam a mesma tendência de distribuição dos valores

de nas profundidades de 0-60 cm (Figura 7). Telles (2002) encontrou, na

mesma área de estudo, valores muito próximos aos obtidos neste estudo, com

variando de -29,34 até -25,16 °/oo desde 5 cm no podzol (solo de baixio)

até 210 cm no latossolo (solo de platô).

Para os solos das três classes topográficas, houve um enriquecimento

gradual em ̂ ^0 com a profundidade (até 60 cm), sendo de 2,48°/oo para o platô,

1,94 °/oo na encosta e de 1,99°/oo nos solos de baixio, cuja tendência observada

pode ser resultado do fraclonamento causado pela respiração de organismos

decompositores que vivem no solo (Trumbore et al., 1995; Boutton, 1996).

O coeficiente de variação (Anexo 1), para todos os solos nas diferentes

profundidades variou de O (20-30 cm no baixio) a 2,73% (10-20 cm no baixio).

Em solos sob pastagens (12 e 15 anos), Salimon (2003) verificou um

padrão de empobrecimento de da superfície (com valores situados entre os

de vegetação C3 e C4) até cerca de um metro de profundidade ocasionado por

uma grande proporção de carbono remanescente da floresta que anteriormente

existiu.
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Figuia 7. Variação do (°/oo) em profundidade para três classes topográficas do transceto

norte-sul (ZF-2. Manaus-AM).

Os teores médios de carbono (%) variaram de 4,28% (0-5cm) a 0,79%

(50-60cm) no platô, 1,86% (0-5cm) a 0,51% (50-60cm) na encosta e de 0,56%
(0-5cm) a 0,48% {50-60cm) no baixio (Anexo 1). Telles (2002) encontrou uma
redução exponencial nos teores médios de carbono de acordo com a
profundidade até os primeiros 20 centímetros para latossoios, podzol e
podzóiicos e uma redução linear em solos podzol e podzóiicos.

A maior relação C/N (Figura 8) foi observada no platô na profundidade

de 30-40 cm, entretanto esta relação foi superior para a maioria das

profundidades do baixio (exceto para as classes de profundidade de 0-5 cm e

30-40 cm), corroborando com os resultados obtidos por Ferraz et ai. (1998),

que encontrou uma elevada relação C/N nesta mesma classe topográfica e em
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todas as profundidades amostradas (5-100 cm), denotando uma redução na

atividade biológica, provavelmente devido às condições hidromórficas desta

classe topográfica. A menor relação C/N foi observada na encosta (10-60 cm).

fl. 50

Platô -o-Encosta -^Baixio

Figura 8. Variação da relação C/N em profundidade para os solos amostrados no transecto

norte-sul: ZF-2. Manaus-AM.

6.2 Composição Isotópica do CO2 respirado paios solos

6.2.1 Correlação entre o ̂ ^0 do CO2 respirado pelos solos e precipitação

Considerou-se os valores médios do ô^^C do CO2 respirado pelos solos

coletados em jul/03, set/03, mar/04, jun/04 e jan/05 como variável dependente

e as médias mensais de precipitação dos respectivos meses como variável

independente. Por não existir diferença estatística entre os valores de Ô^^C

entre as classes topográficas, foi considerado os valores médios do S^^C de
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todas as câmaras para cada ccasiãc. O oceficiente de correlação de Pearson

(r) foi de -0,39 e não significativo (p=0,52) considerando os níveis clássicos de

1% e 5% de probabilidade.

Apesar de não significativo, o sinal negativo (-) do coeficiente indica que

há uma tendência de relação inversa entre os valores de do CO2 e as

médias de precipitação, o que pode ser reflexo do balanço dos componentes

autotróficos e heterotróficos, não estando relacionada à humificação da matéria

orgânica do solo.

O coeficiente de determinação ajustado (CV %) demonstra que apenas

15,06% da variável dependente poderia ser explicada pelo índice pluviométrico

e, portanto, outros fatores atuam como preditores na variação do S^^C.

6.2.2 (°/oo) do CO2 respirado pelos solos e classes topográficas com o

passar do tempo

No quadro da Análise de Variãncia (ANOVA), o valor de F foi corrigido

usando os fatores de Greenhouse-Geisser (G-G) e Huynh-Feldt (H-F) para

inferir sobre cada fonte de variação, pois medidas repetidas foram tomadas nas

mesmas unidades experimentais. As inferências foram feitas baseadas no valor

de G-G, pois foi o menor índice.

Os resultados da ANOVA (Tabelas 1 e 2), executada para verificar se as

variações no do CO2 respirado pelos solos seriam diferentes entre as

classes topográficas e ocasiões (mudanças nos índices pluviométricos), não

demonstraram diferenças significativas aos níveis clássicos de 1% e 5% de

probabilidade para os valores do do CO2 respirado pelo solo entre as



classes topográficas (p=0,360) (Tabela 1) e entre as ocasiões (p=0,091

(Tabela 2).

Tabela 1. Análise de variância - entre classes topográficas.

FONTES DE

VARIAÇÃO

Tabela 2. Análise de variância - dentro das classes topográficas ao longo das ocasiões.

FONTES DE GL SQ MO F

VARIAÇAO

Ocasião

Ocasião*Classe

Topográfica

Erro

72,069 18,017 4,575 0,018 0,091 0,018

7,535 7,535 1,913 0,150 0,261 0.150

3,938 3,938

Greenhouse-Geisser (G-G) e = 0,360
Huynh-Feldt Epsiíon (H-F) e = 1,000

Em medições de fluxos de CO2 do solo, Souza (2004) verificou, na

mesma área de estudo, diferença entre as classes topográficas, sendo

significativamente maiores no solo da encosta (6,11 fimol CO2 m"^ s"^)

comparado com o solo do platô (5,49 ixmol GO2 m^ s^). Durante a estação

chuvosa, os solos do baixio emitiram menores fluxos (5,43 p.mol CO2 m"^ s'^) do

que os solos da encosta (6,13 p.mol GO2 m"^ s"""). Na estação seca, os maiores
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fluxos foram produzidos pelo solo do baixio (6,24 pmol CO2 m'^ s"^) e da

encosta (6,02 pmol CO2 m'^ s'^) que diferiram significativamente do platô (5,30

pmol CO2 m"^ s"^).

6.2.3 C/00) do CO2 proveniente dos componentes autotróficos e

heterotróficos

Para cada classe topográfica foram gerados 5 keeling plots

correspondente às diferentes ocasiões (meses com diferentes índices

pluviométricos). O valor obtido no intercepto da reta dos gráficos de keeling

representa a assinatura isotópica do material orgânico oxidado no perfil do solo

abaixo das câmaras para cada classe topográfica e ocasião, proveniente da

respiração autotrófica+heterotrófica (respiração das raízes+ decomposição da

matéria orgânica) (Anexo 2).

Na floresta primária em estudo, o menor valor médio do do CO2

respirado pelos solos ocorreu no baixio (-36,4°/oo) no mês da estação chuvosa

(índice pluviométrico = 625,9mm) e o maior valor ocorreu no platô (-27,1°/oo),

durante o mês da estação seca (índice pluviométrico = 98,2 mm)(Figura 9).

Embora não haja diferença estatística entre as classes topográficas e ocasiões

(G-G = 0,091) (Tabelas 1 e 2), verifica-se, de maneira geral, que o valor médio

da assinatura isotópica do material orgânico respirado dentro das câmaras é

numericamente menor (mais leve) no baixio do que no platô (Anexo 2).

Em medições de fluxos respiratórios do solo na mesma área de estudo,

Souza (2004) verificou que no baixio, a grande quantidade de matéria orgânica

acumulada e a maior disponibilidade de nutrientes podem causar uma rápida
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atividade microbiana e um rápido desenvoivimento radicular das plantas,

resultando nas maiores medidas de fluxos de CO2 na época seca.

Durante o período de chuvas, o elevado conteúdo de água no solo

interfere diretamente no fluxo de CO2, influenciado por um efeito físico e pela

redução da atividade respiratória aeróbica - principal responsável pela

produção de CO2 nos solos (Ross, 1989), podendo reduzir esse fluxo e diminuir

a taxa de decomposição (Souza, 2004).

Entretanto, acredita-se que os valores mais negativos do do CO2

respirado no baixio podem ser explicadas pelas seguintes hipóteses: [1] porque

a matéria orgânica nesta classe topográfica é mais leve isotopicamente devido

ao tipo de solo onde, segundo Telles (2002), verifica-se um carbono recente

(indicado pelos valores de e ̂^^C) e pouco humifiçado (elevada relação

C/N); e [2] seria o resultado do balanço entre respiração autotrófica e

heterotrófica, pois talvez as raízes (isotopicamente mais pesadas) não seriam

decompostas durante os meses de maior precipitação e somente a serapilheira

(isotopicamente mais leves).

Segundo Telles et al. (2003) as raízes podem apresentar cerca de 80 a

90% do material orgânico presente no solo, portanto a eventual decomposição

deste material, pode ser responsável pela maior parte do fluxo heterotrófico de

GO2 à atmosfera.

A variabilidade na abundância natural do do CO2 respirado pelos

solos obtidos neste estudo foi maior (-24,7°/oo a -37,6°/oo) do que a apontada

por Ekblad & Hõgberg (2001) em áreas de floresta de coníferas (-21,6°/oo a -

26,5 °/oo)- Estes autores não encontraram valores do 5^^ do CO2 abaixo dos

valores encontrados para a matéria orgânica do solo (MOS) no horizonte
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orgânico (onde ocorre a maior parte da respiração heterotrófica), indicando que

é improvável que a MOS seja o componente dominante da respiração do solo

neste ambiente.

I Precipitação — Platô —❖—Encosta —a—Baixio

-24

-26

-28 ̂

-30
O

^ -32
O

% -34
-36

-38

-40

700

- 600
TJ

500 g

400 I
300 g'

200 1"
- 100

Jul-03 Sep-03 Mar-04

Medições

Jun-04 Jan-05

Figura 9. Valores médios do ("/oo) do COg respirado pelos solos do platô, encosta e baixio

do transecto norte-sul (ZF-2) e respectivos índices pluviométricos (mm) para os meses das

coletas.

Os maiores desvios padrão (Anexo 2) nos valores do do CO2

respirado por meio dos solos ocorreu na encosta (6,81% e 6,58%), no período

seco, indicando que os valores do do CO2 respirado são mais

heterogêneos nesta ciasse topográfica, que pode ser reflexo de diferentes

contribuições da respiração heterotrófica e autotrófica durante esse período.

Os valores do do CO2 respirado pelos solos em áreas com

diferentes coberturas vegetais diferem entre si, pois refletem a fonte de C dos

microorganismos decompositores e o componente autotrófico do material

vegetal presente no ecossistema (Cerling et al., 1991; Neill et al., 1996; Ekblad

& Hõgberg, 2001; Salimon, 2003).
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Em áreas de pastagens na Amazônia Sul-Ociental, Saiimon (2003)

observou valores de do CO2 respirado pelos solos em torno de -14°/oo,

indicando que a maior parte desta respiração é proveniente da respiração

radicular de gramíneas ou da decomposição por microorganismos do material

orgânico relacionado a esta vegetação, com pouca contribuição da matéria

orgânica da vegetação anterior ao estabelecimento da pastagem (Saiimon,

2003).

6.2.4 Composição Isotópica do CO2 respirado peios solos - ensaio de

respirometria (respiração heterotrófica)

Os valores do intercepto do gráfico de keeling (Tabela 3) mostram a

assinatura isotópica do CO2 respirado pelos solos do platô, encosta e baixio

excluindo o componente autotrófico (raízes) durante um mês da estação seca

(precipitação de 170,20 mm) e chuvosa (precipitação de 312,90 mm).

Para esta área de estudo, os valores de do CO2 proveniente da

respiração heterotrófica variou entre -30,57 °/oo a -26,80 °/oo- Durante a medição

realizada no mês seco (junho/04), a média da assinatura isotópica do CO2 de

origem heterotrófica foi de -28,38°/oo para o platô, -29,22°/oo para a encosta e

-29,20°/oo para o baixio. No mês chuvoso as médias foram de -28,64°/oo para o

platô, -28,33°/oo para a encosta e -30,25°/oo para o baixio, corroborando com a

hipótese desses valores estarem relacionados com o balanço entre respiração

autotrófica e heterotrófica. As raízes, tecidos normalmenre mais leves em

termos isotópicos teriam uma taxa de decomposição menor durante os meses

de maior precipitação e elevação do lençol freático no baixio, ocorrendo uma



maior decomposição das camadas superiores da serapilheira composta por

material isotopicamente mais leves (Ometto et al., no prelo).

A assinatura isotópica (Ô^^C) do componente heterotrófico obtida no

ensaio de respiromeíria mostra que os valores variam muito pouco entre as

diferentes estações do ano.

Tabela 3. Assinatura isotópica (Ô^^C) do CO2 respirado pelos solos do platô, encosta e baixio,

no ensaio de respirometria, durante os meses de lunho/04 e janelro/05. Transecto norte-sul:

ZF-2. Manaus/AM.

Janeiro/05 Mês chuvoso

-29,95 "26,80 oq 00
Platô Junho/04 Mês seco .

R^=0,9993 R^=0,9938

-30,08 -27,20
Platô Janeiro/05 Mês chuvoso _ ^ -28 64

R =0,9936 R^=0,9610

-28,50 -29,93
Encosta Jünho/04 Mês seco , ^ -29.22

R^=0,9745 R^=0,9991

29,67 -26,98
Encosta Janeiro/05 Mês chuvoso . -28,33

R^=0,9353 R2=0,9297

-30,25 -28,15
Baixio Junho/04 Mês seco „ . -29,20

R^=0,9986 R^=0,9980

-29 92 -30 57
Baixio Janeiro/05 Mês chuvoso _ ' . ' -30,25

R2=0,9963 R2=0,9969

Amostra 1; valores obtidos por meio do intercepto de keeling plot de 5 amostras coletadas do

Encosta Jünho/04 Mês seco

Encosta Janeiro/05 Mês chuvoso

Baixio

Baixio

Junho/04 Mês seco

Janeiro/05 Mês chuvoso

-28,38

-28,64

-29,22

-28,33

-29,20

-30,25

CO2 respirado pela componente heterotrófica (repetição 1); Amostra 2: valores obtidos por

meio do Intercepto de keeling plot de outras 5 amostras coletadas do CO2 respirado pela

componente heterotrófica (repetição 2).
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Salimon (2003) verificou, em ensaios de respirometria, que a

contribuição da respiração autotrófica para a respiração do solo em áreas de

pastagens é elevada, uma vez que as plantas são retiradas do sistema.

O  dos solos sem raízes (0-5 cm) e utilizados na respirometria variou

de -27,41 °/oo na encosta a -29,23 °/oo no baixio (diferença = 1,82 °/oo). A

composição isotópica da serapilheira variou de -31,55 °/oo a -30,24 °/oo

(diferença = 1,31 °/oo). O das raízes retiradas para a realização do ensaio

de respirometria apresentaram valores de -29,19 °/oo no platô, -29,15°/oo na

encosta e -29,35°/oono baixio (variabilidade = 0,2°/oo)-

6.3 Variação do no perfil florestai

O  do CO2 coletado no perfil florestal (Figura 10) representa a

assinatura isotópica do ecossistema. O valor máximo do do CO2 respirado

a noite foi observado em junho/2004 - mês seco e o mínimo em março/04 -

mês chuvoso. No ecossistema florestal, o dos tecidos vegetais em

florestas tropicais varia de -27.0 °/oo a -37.0 °/oo (Ometto et ai, no prelo) e o

intercepto do keeling plot nos indica que o CO2 liberado no interior da floresta

pelo processo respiratório tem um médio de -28°/oo-
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Baixio

-30 --

Mar 04 Jun 04

Meses

Jul 03 Set03 Jan 05

Figura 10. Assinatura Isotópica (ô^^C °/ao) do COg respirado à noite (coletado na torre do LBA,

km 34) e variação do °/oo do CO2 respirado pelos solos do platô, encosta e baixio do

transecto norte-sul. Valores obtidos por meio do intercepto de keeling plot. ZF-2. Manaus-AM.
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7. Conclusões

Embora estudos anteriores tenham observado características distintas nas

classes topográficas quanto ao tipo de solo, taxa de decomposição da matéria

orgânica, condições de drenagem e fluxo de CO2, a assinatura isotópica do CO2

respirado pelos solos não foi diferente significativamente entre as classes

topográficas e entre os períodos sazonais, rejeitando-se a hipótese alternativa (hi)

de que haveriam diferenças pelo menos em uma classe topográfica e pelo menos

em um período sazonal.

Apesar de estatisticamente não significante, a tendência observada foi dos

maiores e menores valores do do CO2 respirado pelos solos estarem

associados com as menores e maiores precipitações, sendo um elemento

propulsor para utilização da metodologia isotópica em estudos mais intensivos e

com uma maior densidade amostrai e que estejam associados aos processos de

geração do CO2 nos solos da região Amazônica.

O enriquecimento gradual em com a profundidade, consistente com

outros estudos na Amazônia, confirma o potencial da técnica para particionar a

respiração autotrófica e heterotrófica em solos tropicais, onde a distinção entre

estes componentes é dada pela origem do carbono orgânico que está sendo

oxidado pelo processo respiratório ou pela decomposição da matéria orgânica.
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ANEXOS



Anexo 1. Média da composição isotópica (5^^C), teores de carbono {%) e relação C/N dos solos do platô, encosta e baixio do

Transecto Norte-Sul (ZF-2) em diferentes profundidades.

CLASSE

TOPOGRÁFICA

Encosta

Baixio

PERFIS

0-5 cm

5-10 cm

10-20 cm

20-30 cm

30-40 cm

40-50 cm

50-60 cm

0-5 cm

5-10 cm

10-20 cm

20-30 cm

30-40 cm

40-50 cm

50-60 cm

0-5 cm

5-10 cm

10-20 cm

20-30 cm

30-40 cm

40-50 cm

50-60 cm

8"Cao)
-28,33

Máximo

Mínimo

CV (%

26,80

26,28

27,88

26,62

26,76

9

-29,18

-27,88

-27,19



Anexo 2. Composição isotóplca (Ô^^C) do CO2 respirado pelos solos do platô, encosta e baixio do Transecto Norte-Sul {ZF-2).
Manaus-AM.

PLATO

CLASSES TOPOGRÁFICAS

ENCOSTA

CAMi , CAMz CAMi CAMa

01

O

o

0
o

Média DP

O
O

o
>•

IO

5"C C/oo)

CAMi CAM2

DP ò''CCU 5"Cr/co) Média

ao)

Jul/03(Seco) -27,8 -27.2 -27,5 0.42 -34,9 -25.3 -30.1 6,81 -28.6 -29,0 -28,8 0.27

Set/03 (Seco) -26.4 -27,7 -27,1 0,93 -34,0 -24,7 -29,4 6,58 -29,4 -28,4 -28,9 0,71

Mar/04

(Chuvoso)

-27,8 -27,7 -27,8 0,04 -31,1 -26,5 -28,8 3,25 -37,6 -35,1 -36,4 1,77

Jun/04(Seco) -30,5 -33,8 -32,2 2,33 -32,6 -31,0 -31,8 1,13 -34,1 -34,3 -34,2 0,14

Jan/05 -28,0 -28.1 -28,0 0,07 -29,9 -29.6 -29,8 0,18 -34,2 -30,9 -32,6 2,33

(Chuvoso)

CAM: câmaras: DP: desvio padrão




