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“Esta beleza [da natureza] não concorda sempre com as 

nossas ideias sobre o belo...” (Charles Darwin, A origem 

das espécies). 
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RESUMO  

O óxido nitroso (N2O) é um gás de efeito estufa e importante contribuinte para a 

degradação da camada de ozônio. É produzido principalmente através de processos 

microbiológicos durante a ciclagem do Nitrogênio, e grande parte das emissões 

globais é atribuída a solos em regiões tropicais. Muitos fatores, como a disponibilidade 

de substrato, distribuição das comunidades microbiológicas, e outras características 

físico-químicas dos solos, atuam modulando a produção desse gás. A variação do teor 

de água nos poros dos solos é de extrema importância, pois regula principalmente a 

disponibilidade de oxigênio, o que diretamente interfere na ocorrência de cada 

processo produtor do N2O. Através de uma revisão de dados disponíveis na literatura, 

podemos observar a importância da estação chuvosa para as emissões tropicais, 

período no qual se observam as maiores perdas desse gás para a atmosfera. Solos 

tropicais periodicamente submetidos a inundações podem fornecer condições 

adequadas para a produção do N2O, como acúmulo de nutrientes e variação em seu 

conteúdo hídrico e disponibilidade de oxigênio, e ser importantes fontes desse gás 

para a atmosfera. No Brasil, duas importantes regiões apresentam grandes áreas 

periodicamente alagadas: Pantanal e Amazônia. A primeira foi recentemente 

caracterizada como importante fonte do N2O, com elevadas emissões no período de 

drenagem. A região Amazônica possui uma importante fração de seus submetidos a 

inundações anuais decorrentes dos altos índices de precipitação, degelo andino e 

transbordamentos dos corpos hídricos. A despeito de possuir uma maior área sujeita a 

inundações, pouca informação sobre a Amazônia está disponível, no que diz respeito 

à influência das inundações dos solos sobre emissões do N2O, e da sua relevância 

para o balanço global desse gás. No presente trabalho, testemunhos de solos foram 

coletados em diferentes áreas da Amazônia durante campanhas realizadas em 2011 e 

2013, no final da estação chuvosa, com objetivo de investigar o potencial de emissão 

de N2O após evento de inundação simulada, e fluxos in situ foram estimados com 

utilização de câmaras fixadas no solo em uma área de proteção ambiental. As 

emissões de N2O foram altas, superando valores máximos disponíveis na literatura até 

então. Isso caracteriza os solos amazônicos inundáveis como importantes fontes 

atmosféricas de N2O, e evidencia a importância de estudos nessa região para 

estimativas globais de emissões naturais desse gás. 
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GENERAL ABSTRACT 

Nitrous oxide (N2O) is a greenhouse gas and an important contributor for ozone layer 

depletion. It is mainly produced by microbiological processes during nitrogen cycling, 

and much of the global emissions are attributed to tropical soils. Many factors such as 

substrate availability, distribution of microbial communities, and other physics and 

chemical characteristics of the soil, modulate the production of this gas. Water content 

variations in soil pores are extremely important as it regulates the availability of oxygen, 

which directly interferes with the occurrence of each process producing N2O. Through a 

review of available data on the literature, we can observe the importance of the rainy 

season for tropical emissions, when most losses of this gas to the atmosphere are 

observed. Tropical soils periodically subjected to floods that may provide suitable 

conditions for the production of N2O, as nutrients accumulation and variation in their 

water content and oxygen availability, and act as important sources of this gas to the 

atmosphere. In Brazil, two important regions have large areas periodically flooded: 

Pantanal and Amazon. The first was recently characterized as an important source of 

N2O emissions during the drained season.  Amazon region has a substantial fraction of 

their soils subject to annual flooding resulted from high levels of precipitation, melting 

Andean glaciers and overflows of water bodies. Despite having a larger area subject to 

flooding, little information is available about Amazon, with regard to the influence of 

flooding on soil N2O emissions, and its relevance to the overall balance of the gas. In 

the present work, soils cores were collected from different areas in the Amazon during 

field campaigns in 2011 and 2013 at the end of the rainy season, in order to investigate 

the potential of N2O emission after a simulated flood event, and flows were also 

estimated in situ with soil chambers in an environmental protection area. N2O 

emissions were high, exceeding maximum values available in the literature so far, 

featuring Amazonian floodplain soils as important sources of atmospheric N2O, and 

highlighting the importance of investigations in this region to global estimates of natural 

emissions of this gas. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 O nitrogênio (N) é um componente essencial de constituintes dos seres vivos, 

tais como material genético, proteínas, clorofila, entre outros. Na atmosfera terrestre, 

representa 78% da composição, e a litosfera detém grandes quantidades estocadas 

principalmente em rochas ígneas e sedimentos fósseis e marinhos. Nos solos, está 

presente em quantidades menos representativas, nas formas de matéria orgânica e 

íons nitrogenados.  

 Durante a ciclagem biogeoquímica do N (Figura 1), ele é removido da 

atmosfera e unido a moléculas que dão origem a compostos inorgânicos utilizáveis 

pelos seres vivos. Esses compostos são recombinados e transformados, fazendo 

parte da composição química dos animais, vegetais e demais seres vivos. Toda essa 

matéria orgânica, ao ser decomposta, retorna o N para o ciclo (CANTARELLA, 2007).  

 

Figura 1: Desenho esquemático simplificado das reações do Ciclo do N (Modificado de 

HowStuffWorks, Ciência UOL, 2014). 

 

 Durante as reações do ciclo do N, um importante gás é formado como 

subproduto ou produto intermediário, o óxido nitroso (N2O). Processos microbianos 

são as principais fontes atmosféricas naturais e antrópicas (GRANLI & BØCKMAN, 
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1995), e a produção ocorre em diferentes compartimentos de ecossistemas, como 

solos, sedimentos e corpos aquáticos (WRAGE et al., 2001).  

 O N2O tem sido estudado em sistemas agrícolas, por constituir-se em uma 

fonte de perda do N adicionado às culturas (MOSIER, 1994; FRENEY, 1997; 

CRUTZEN et al., 2008; LEITE et al., 2009; ALLEN et al., 2010; DENMEAD et al., 

2010). Além disso, o interesse científico nesse gás vem aumentando devido a suas 

propriedades como gás de efeito estufa (GEE) e grande participação na depleção do 

ozônio estratosférico (CRUTZEN et al., 1970; RAVISHANKARA et al., 2009; 

BUTTERBACH-BAHL et al., 2013).  

 Assim como outros gases de efeito estufa, o N2O possui a capacidade de 

absorver radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre e, 

consequentemente, aumentar a temperatura do planeta (VITOUSEK et al., 1997). 

Dessa forma, alterações nas suas concentrações atmosféricas podem ser refletidas na 

alteração do balanço de energia do sistema climático (EPA, 2010). O N2O é, 

atualmente, considerado o terceiro gás mais importante para a forçante radioativa, que 

é entendida como uma medida da influência que um fator exerce sobre o balanço de 

entrada e saída de energia na atmosfera terrestre, e constitui um índice da importância 

desse fator como um potencial agente de mudança climática (FORSTER et al., 2007).  

 O N2O age como forçante positiva, pois contribui para aumento do aquecimento 

atmosférico (FORSTER et al., 2007; EPA, 2010). O potencial de aquecimento da 

atmosfera referente ao N2O é cerca de 300 vezes maior que emissões equivalentes de 

dióxido de carbono (CO2), o principal gás de efeito estufa. Além disso, o N2O possui 

um longo tempo de permanência na atmosfera, chegando a 120 anos (FORSTER et 

al., 2007; RAVISHANKARA et al., 2009; BRAKER & CONRAD, 2011). 

 A camada de ozônio estratosférica propicia a manutenção da temperatura que 

permite a existência da vida na Terra, constituindo uma proteção para todos os seres 

vivos contra os efeitos nocivos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol 

(WEATHERHEAD & ANDERSEN, 2006). A participação do N2O na destruição da 

camada de ozônio se deve ao seu transporte a partir da troposfera para a estratosfera 

(Figura 2). A estratosfera representa o principal sumidouro de N2O, onde reações de 

fotólise e interações com moléculas de oxigênio excitadas, provocam a degradação do 

N2O e formação de NO, monóxido de nitrogênio (WUEBLES, 2009). O NO interage 

com ozônio estratosférico (O3), decompondo-o cataliticamente, através da reação 

exibida abaixo (SOUZA, 1985):  

O3+ NO  NO2 + O2  
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Figura 2: Efeitos gerados pela presença do óxido nitroso (N2O) na atmosfera de acordo com 

suas propriedades (WUEBBLES, 2009). 

 

 Embora o N2O seja produzido principalmente através de processos 

microbiológicos naturais, sua produção e emissão para a atmosfera tem sofrido grande 

influência das ações antrópicas, sendo as mais relevantes a queima de combustíveis 

fósseis (LEITE et al., 2009), fabricação industrial de produtos como o nylon e ácido 

nítrico (VITOUSEK et al., 1997), mudanças no uso do solo, desmatamentos, 

queimadas (CARVALHO E BUSTAMANTE, 2007), utilização de fertilizantes e outros 

compostos nitrogenados na agricultura (HALL & MATSON 1999; CARVALHO et al., 

2006; BRASIL, 2012), tratamento de águas residuais e de esgotos orgânicos 

(KAMPSCHREUR et al., 2009; WUEBBLES, 2009).  

 As atividades humanas podem provocar modificações no ciclo do N em 

diferentes ecossistemas, através do aumento na quantidade de N disponibilizada para 

os microrganismos, e também alterações na quantidade de N2O produzido e emitido 

para a atmosfera. Compostos nitrogenados presentes nos solos naturais e cultivados 

são transportados e atingem regiões ribeirinhas e corpos hídricos, podendo provocar, 

além de alteração no balanço de N, alteração na biodiversidade e na qualidade da 

água (EPA, 2010). Em certos casos, pode ocorrer aumento nas emissões de N2O 

inclusive em ecossistemas que naturalmente não possuem grande disponibilidade de 

compostos nitrogenados e não exibem emissão significativa desse gás, como lagos 
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boreais (HUTTUNEN et al., 2003) e solos florestais limitados por N (WOLF et al., 

2011).  

 As fontes antrópicas são responsáveis por cerca de 40% das emissões de N2O 

(WMO, 2011). Decorrente das atividades humanas, os níveis de N2O na atmosfera 

cresceram consideravelmente desde o século XVIII (Revolução Industrial), quando os 

valores eram em torno de 270 ppb (partes por bilhão), e chegando a atuais 325 ppb 

(NOAA, 2012), como pode ser observado no gráfico abaixo. (Figura 3, FORSTER et 

al., 2007). 

 

Figura 3: Concentrações atmosféricas de N2O nos últimos 10.000 anos, e destaque (quadro 

superior) para as emissões a partir de 1750 (FORSTER et al., 2007). 

 

 Baseando-se em cenários presentes no relatório do Painel Intergovernamental 

para Mudanças Climáticas (IPCC), Randeniya e colaboradores (2002) utilizaram um 

modelo bidimensional para calcular e predizer mudanças na camada estratosférica do 

ozônio até o ano de 2100. Os dados gerados pelo modelo sugerem que não ocorrerá 

recuperação da camada de ozônio a níveis equivalentes ao ano de 1980 devido ao 

aumento nos níveis de N2O emitido. Essa ideia é corroborada pelo fato da magnitude 

das emissões por cada fonte ser ainda altamente incerta, dificultando seu controle 

(RAVISHANKARA et al., 2009). Outros fatores, como o ciclo solar, mudanças na 

temperatura, variação nos níveis de outros gases como metano e CO2, e a própria 

variabilidade natural nos níveis de O3 também influenciam na camada de ozônio, 

favorecendo ou não sua recuperação (WEATHEAD & ANDERSEN, 2006).  
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 Embora os efeitos do N2O sobre a camada de ozônio e sua influência sobre o 

clima global sejam conhecidos, tem se dado um foco maior a outros gases de efeito 

estufa (metano e dióxido de carbono), e menor importância é atribuída ao N2O nas 

discussões sobre a influência antrópica nas mudanças climáticas (WUEBBLES, 2009). 

Embora seja semelhante à compostos químicos já tradicionalmente conhecidos pelo 

potencial de depleção da camada de ozônio, como os clorofluorcarbonetos (CFCs), o 

N2O ainda não foi incluído do Protocolo de Montreal, um tratado internacional que visa 

a proteção da camada de ozônio (CHIPPERFIELD, 2009). 

 No que diz respeito a produção do N2O, os solos se destacam em importância, 

uma vez que até 70% do total emitido anualmente para a atmosfera tem origem em 

solos naturais ou cultivados (MOSIER, 1998; BUTTERBACH-BAHL et al., 2013). Os 

solos tropicais são responsáveis por grande parte dessas emissões, pois apresentam 

condições ambientais, como temperaturas altas durante o ano inteiro e elevado índice 

pluviométrico, que favorecem os processos de ciclagem dos nutrientes, dentre os 

quais o ciclo de N, o qual levará a produção do N2O (GRANLI & BØCKMAN, 1995; 

MADDOCK et al., 2001; HOLTGRIEVE et al., 2006; BERINGER, 2013).  

 A água presente nos poros dos solos, regulada pela chuva e por inundações, 

tem sido considerada um fator de extrema importância na regulação da produção e 

emissão do N2O, e do balanço entre os processos que o produzem. Solos tropicais 

sujeitos a inundações tem demostrado alto potencial de emissão de N2O, com valores 

expressivos para o balanço global (LIENGAARD et al., 2013). Em termos de emissão 

do N2O, essas áreas são ainda pouco estudadas no Brasil, embora o país detenha 

grandes áreas de inundação, como o Pantanal e a Amazônia. Nesse contexto, 

objetivou-se reunir e discutir dados de emissão do N2O em solos tropicais, com ênfase 

na variação da umidade desses solos ao longo do ano. Estimativas de emissão foram 

feitas para a região Amazônica com base em dados e experimentos realizados, com 

intenção de contribuir para estimativas da importância das áreas inundáveis 

amazônicas para o balanço desse importante gás.  
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OBJETIVOS  

Objetivo geral do trabalho: 

Estudar a dinâmica da emissão do N2O em solos tropicais, no que diz respeito a sua 

sazonalidade influenciada pela estação chuvosa e inundações periódicas.  

Estimar a importância desta sazonalidade para a emissão total anual, e sua influência 

sobre o balanço global de N2O.  

 

Objetivos específicos do trabalho: 

1) Avaliar o papel e importância da inundação como um fator sazonal regulador das 

emissões de N2O em solos tropicais;  

2) Quantificar as emissões de N2O em solos amazônicos submetidos à inundação; 

3) Avaliar a contribuição dos solos sujeitos a inundações periódicas para as emissões 

regional e global do N2O. 
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CAPÍTULO 1:  

INFLUÊNCIA DA CHUVA SOBRE A PRODUÇÃO E EMISSÃO DE 

N2O EM SOLOS TROPICAIS  

INTRODUÇÃO 

 Os solos tropicais ocupam cerca de 40% da superfície terrestre, e suportam 

diferentes ecossistemas, com florestas tropicais e savanas sendo os mais 

representativos (CIAT, 2014). Embora os solos possam apresentar grande 

variabilidade de seus atributos, algumas características são gerais. Para compreender 

a atuação dos fatores reguladores do ciclo do N na produção do N2O nos solos, é 

necessário compreender as características básicas dos mesmos, que vão interagir e 

modular os processos.  

 Os solos são constituídos por quatro componentes principais: substâncias 

minerais oriundas de fragmentos de rochas (material parental), matéria orgânica 

derivada de organismos em decomposição, água e ar, estando estes últimos 

presentes nos poros do solo (BRADY, 1989). A quantidade relativa de cada 

componente varia de um solo para outro e se modifica ao longo do tempo (COELHO, 

1973). As proporções relativas das partículas minerais de areias, siltes e argilas 

determinam a textura do solo (BRADY, 1989), e a organização de todas as partículas 

sólidas, formando ou não agregados, caracteriza sua estrutura (IBGE, 2007). A textura 

dos solos é um importante regulador para os processos microbianos de ciclagem de N 

no solo (STRONG et al., 1999), pois influenciam a distribuição da matéria orgânica e a 

acessibilidade ao substrato (USSIRI & LAL, 2013).  

 Água, soluções líquidas e o ar disputam o mesmo espaço nos solos, os poros. 

O volume do espaço poroso do solo é chamado de porosidade, e é influenciado pela 

arrumação das partículas, ou seja, pela estrutura do solo. A distribuição e tamanho 

dos poros é uma característica importante para o fluxo de água e gases (REINERT & 

REICHERT, 2006). Os macroporos (> 0,05 mm de diâmetro) permitem movimentação 

livre do ar e da água, e estão presentes principalmente em solos arenosos. Solos de 

textura mais fina, com maior conteúdo de argila, por exemplo, possuem predominância 

de microporos (< 0,05 mm de diâmetro), e tem maior capacidade de retenção da água 

e ar (BRADY, 1989). O espaço poroso do solo ocupado por água (EPSA) pode ser 

calculado a partir de dados de densidade e porosidade, e indica a porcentagem dos 

poros preenchidos por água (COUTINHO et al., 2010), sendo um indicador das 

condições de aeração do solo (MARKFOGED et al., 2011). Este índice é amplamente 



 

8 
 

utilizado, por exemplo, em estudos que buscam relacionar a influência da água na 

emissão de GEE (FARQUHARSON & BALDOCK, 2008). 

 O N2O é formado através de diferentes reações (Figura 4), dentre as quais 

nitrificação e a desnitrificação tem maior relevância, tanto em ecossistemas terrestres 

quanto em aquáticos (MAAG & VINTHER, 1996; EPA, 2010; USSIRI & LAL, 2013).  

 

 

Figura 4: Principais reações do ciclo do Nitrogênio, com destaque para a produção de N2O 

(Modificado de WERNER, 2005). 

 

PROCESSOS PRODUTORES DE N2O 

Nitrificação 

  O processo de nitrificação consiste na oxidação biológica de formas reduzidas 

de N, amônia (NH3) e amônio (NH4
+), produzindo nitrito (NO2

-) e a seguir, nitrato (NO3). 

Bactérias nitrificantes autotróficas e heterotróficas, arqueas oxidadoras de amônia e 

fungos são os principais organismos responsáveis por esse processo, que ocorre por 

via autotrófica ou heterotrófica (COYNE & FRYE, 2005; PROSSER, 2005). Sob 

condições aeróbicas este processo é a principal fonte de N2O (USSIRI & LAL, 2013). A 

NH3 e o íon NH4
+, substratos para a nitrificação, são disponibilizados no solo a partir 

da mineralização da matéria orgânica e deposição atmosférica. A adição de 

compostos nitrogenados também é fonte dessas moléculas e pode acarretar no 

aumento das emissões do N2O (MAAG & VINTHER, 1996; VITOUSEK et al., 1997; 

PROSSER, 2005). 

 As etapas de oxidação durante a nitrificação produzem energia, que é utilizada 

pelos organismos quimioautotróficos para constituição de seus componentes celulares 
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(USSIRI & LAL, 2013). Na primeira etapa, realizada por microrganismos oxidadores da 

amônia, esta é oxidada a NO2
-. Inicialmente ocorre formação de um produto 

intermediário, hidroxilamina, que em seguida é convertido a NO2
-. Durante a oxidação 

da amônia, N2O, óxido nítrico (NO) ou nitrogênio molecular (N2) podem ser formados 

como sub-produtos. Isso ocorre quando há limitação das concentrações de O2 e o 

NO2
- é utilizado como último aceptor de elétrons. Isso poderia permitir a conservação 

do O2 para oxidação do NH4
+, que confere maior produção de energia, e evitaria 

acúmulo de NO2
- em níveis tóxicos (POTH & FOCHT, 1985; USSIRI & LAL, 2013).  

 A nitrificação pode ser o principal processo produtor de N2O em alguns tipos de 

solo, embora muitas vezes contribua mais com a emissão de NO (GÖDDE & 

CONRAD, 2000).  Na segunda etapa do processo de nitrificação ocorre a oxidação 

do NO2
- a NO3

-. Nessa etapa, uma menor quantidade de energia é produzida 

(BERNHARD, 2010).  

 Reações do processo de nitrificação (Modificado de BRADY, 1989): 

NH3 +O2 + 2H+ + 2 e-  NH2OH + H2O 

NH2OH + H2O  NO2
- + 5H+ + 4 e- 

NO2
- + H2O  NO3

- + 2H+ 

 Embora ocorra produção de energia pela nitrificação, esse processo não é uma 

fonte muito efetiva. Dessa maneira, mesmo pequenas populações de nitrificantes tem 

grande requerimento de substrato (WRAGE et al., 2001), sendo esse geralmente, o 

principal fator limitante do processo (USSIRI & LAL, 2013).  

 A NH3 é muito volátil, e pode ser facilmente perdida para a atmosfera (FELIX & 

CARDOSO, 2004; FARQUHARSON & BALDOCK, 2008), reduzindo a eficiência de 

aproveitamento do N pelos organismos (TASCA et al., 2011). Nos solos, NH4
+ está 

principalmente ligado a partículas de argila, o que confere pouca mobilidade, evita seu 

transporte por lixiviação (USSIRI & LAL, 2013), e o mantém disponível para pronta 

assimilação (FIENCKE et al., 2005). O íon NO2
- não é considerado como possível 

regulador da emissão do N2O, uma vez que as concentrações desse íon geralmente 

são baixas nos solos (ANDERSON et al., 1993). Ele é utilizado rapidamente por 

microrganismos oxidadores, e a manutenção de baixas concentrações é importante, 

prevenindo efeitos citotóxicos (FIENCKE et al., 2005). Em baixas temperaturas, 

porém, NO2
- tende a se acumular, favorecendo a produção de N2O. Maag e Vinther 

(1996) observaram uma relação negativa entre aumento da temperatura e taxa de 

nitrificação.  
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 A nitrificação tem sua ocorrência em uma faixa ampla de pH, considerada 

ótima em pH neutro a ligeiramente alcalino (USSIRI & LAL, 2013). Em solos ácidos, 

com pH inferior a 5.5, ocorre inibição da oxidação de NH4
+. Já em pH superior a 8, 

ocorre inibição da atividade oxidadora de NO2
-, diminuindo a formação de NO3

- 

(COYNE & FRYE, 2005).  

 Dado que a nitrificação é um processo aeróbico, a presença de O2 no solo é 

fundamental para sua realização. A disponibilidade de O2 é controlada pela relação 

entre seu consumo e difusão no solo, e a presença de água nos espaços porosos 

provoca diminuição na concentração e na capacidade de difusão do O2 (USSIRI & 

LAL, 2013). Em solos arenosos, nos quais há boa condição de aeração, a nitrificação 

tem grande importância (SKIBA et al., 1994).  

 Na via heterotrófica da nitrificação, os organismos utilizam energia gerada na 

oxidação de compostos orgânicos (WRAGE et al., 2001). A contribuição dessa via na 

ciclagem do N parece ser menor em relação à nitrificação autotrófica (COYNE & 

FRYE, 2005), embora esse processo possa ter maior importância em alguns tipos de 

solos florestais ácidos (KILLHAM, 1990). Para muitos solos, a real contribuição desse 

processo nas emissões do N2O é pouco conhecida (BATEMAN & BAGGS, 2005). Em 

solos com pH muito baixo, nos quais a nitrificação autotrófica pode ser inibida, a via 

heterotrófica pode ser mais relevante (COYNE & FRYE, 2005). Há pouca evidência do 

ganho energético através desse processo (PROSSER, 2005; FIENCKE et al., 2005).  

 Algumas bactérias que realizam nitrificação heterotrófica são capazes também 

de realizar a conversão de NO3
- a N2 em condições óxicas, num processo chamado 

desnitrificação aeróbica, no qual também ocorre a formação de N2O (WRAGE et al., 

2001). A desnitrificação aeróbica pode ser também um processo relevante na 

produção de N2O sob certas condições, como alta concentração de O2 no solo 

(ANDERSON et al., 1993).  

 Há ainda outra via da nitrificação, conhecida por desnitrificação nitrificante. 

Nesta, o NO2
- gerado na nitrificação sofre redução a N2O e N2. Apenas um grupo de 

microrganismos atua nessa via, e são chamados autótrofos oxidadores de amônia 

(WRAGE et al., 2001). A disponibilidade de NH3 e O2 parecem ser os fatores mais 

relevantes para a ocorrência dessa via metabólica (WRAGE et al., 2001). 

 Embora a importância ecológica e fisiológica dessa reação seja alvo de poucos 

estudos (WRAGE et al., 2001), a utilização no NO2
- como aceptor terminal de elétrons 

poderia conferir uma série de vantagens como a conservação de O2 para oxidação de 

NH4
+ e remoção do NO2

- (POTH & FOCHT,1985). Existem dificuldades metodológicas 
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para sua avaliação, mas esse processo pode ser significativo para a produção de N2O 

em solos (USSIRI & LAL, 2013), chegando a ser o principal contribuinte para emissão 

de N2O em solos com alta retenção de água (KOOL et al., 2011). 

 

Desnitrificação 

 A desnitrificação é um processo heterotrófico e gradual, de redução de NO3
- a 

N2, realizado principalmente por organismos desnitrificantes facultativos, incluindo 

bactérias, arqueas e fungos (USSIRI & LAL, 2013). As formas oxidadas de N atuam 

como aceptoras terminais de elétrons, substituindo o O2, durante a decomposição da 

matéria orgânica (SPANNING et al., 2005). Quando a via metabólica é completa, 

ocorre redução do NO3
- em quatro etapas, sendo N2 a última molécula produzida. 

Entretanto, uma porção variável de N pode ser emitida na forma de N2O e outros 

gases (ZUMFT, 1997). Esse processo ocorre quando há condições combinadas de 

disponibilidade de NO3
-/ NO2

-, baixa concentração de O2 e disponibilidade de matéria 

orgânica (COYNE & FRYE, 2005 ; USSIRI & LAL, 2013).  

 A desnitrificação é a principal via de redução do NO3
- na maioria dos solos 

(COYNE & FRYE, 2005), e cerca de 60 a 80% do NO3
- encontrado em solos é 

convertido em formas gasosas - N2O, NO e N2 - através desse processo, evidenciando 

sua importância (MOSIER et al., 1998). Grandes perdas de N aplicado na agricultura 

são decorrentes do processo de desnitrificação (CANTARELLA, 2007), mas em certos 

casos sua ocorrência é desejável, como na remoção da alta carga indesejável de NO3
- 

em estações de tratamento de esgoto (BERNHARD, 2010). Nos solos, a presença de 

NO3
- no solo depende da sua taxa de produção, transporte e consumo. Por ser um 

aceptor de elétrons para o processo, sua disponibilidade regula a desnitrificação.  

 A disponibilidade de O2 nos solos é geralmente considerada como o principal 

fator controlador da desnitrificação, dado que a produção de NO3
- durante a nitrificação 

depende de condições óxicas (BURGIN et al., 2010). O O2 é capaz também de inibir 

enzimas essenciais ao processo (USSSIRI & LAL, 2013). A água presente nos poros 

dos solos pode regular a disponibilidade de O2, reduzindo a difusão desse gás e a 

disponibilidade de espaço poroso. Maiores taxas de desnitrificação tem sido 

associadas a solos com 60% ou mais dos seus poros saturados por água (USSIRI & 

LAL, 2013), o que mostra que a desnitrificação pode ser significativamente superior 

em solos úmidos em relação aos secos, em uma mesma área (BURGIN et al., 2010). 

Regiões ribeirinhas, solos marginais aos cursos hídricos, e planícies de inundação são 

importantes sistemas nos quais a desnitrificação ocorre, pois geralmente mantém 
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condições de anoxia pela presença de água e retém grande quantidade de compostos 

nitrogenados antes de esses atingirem o corpo aquático (FIGUEIREDO & ENRICH-

PRAST, 2012). A disponibilidade de O2 regula tanto as taxas relativas de 

nitrificação/desnitrificação, quanto as proporções de NO e N2O produzidas em ambos 

os processos (ANDERSON et al., 1993).  

Resumo das reações da desnitrificação (BRADY, 1989):  

NO3
-  NO2

-  NO + N2O  N2  

 

 Mesmo em solos bem drenados e aerados, a desnitrificação pode ocorrer em 

microsítios anóxicos (Figura 5), que estão isolados do O2 externo (BURGIN et al., 

2010; SMITH et al., 2003). Após inundação, a emissão de N2O em solos pode ser 

inicialmente lenta e aumentar significativamente quando este passa a exibir condição 

de anoxia. Quando há esgotamento de N oxidado, a produção de N2O cessa e este 

pode ser reduzido a N2 (FIGUEIREDO, 2012).  

 

 

Figura 5: Microsítios anaeróbicos nos agregados do solo (Modificado de SMITH et al., 2003).  

 

 Os processos de nitrificação e desnitrificação são considerados os de maior 

importância para a produção de N2O nos solos (GRANLI & BØCKMAN, 1995), 

entretanto, outros dois processos (RDNA e anammox) podem levar à produção desse 

gás, e tem recebido atenção crescente por terem papel importante para a ciclagem do 

N em alguns ecossistemas.  

 

Redução Dissimilatória do Nitrato a Amônio (RDNA)  

 A Redução Dissimilatória do nitrato é um processo anaeróbico, realizado por 

bactérias fermentadoras facultativas ou obrigatórias, e consiste na conversão do NO3
- 
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a NO2
-, e finalmente a NH4

+ (USSIRI & LAL, 2013). Esse processo é especialmente 

importante em ambientes capazes de manter condições para o metabolismo 

anaeróbico, como áreas alagadas (TIEDJE, 1988), mas pode ter relevância também 

em alguns solos florestais não alagados (SILVER et al., 2001; RÜTTING et al., 2008). 

Os processos de RDNA e desnitrificação ocorrem em condições semelhantes de 

anaerobiose e ambos requerem NO3
-, e por isso um processo pode afetar o outro 

(SILVER et al., 2001). N2O pode ser produzido, aparentemente como um mecanismo 

protetor, evitando acumulo de NO2
- (RÜTTING et al., 2011). 

Resumo das reações do processo RDNA (COYNE & FRYE, 2005): 

NO3
-  NO2

-  NH4
+ 

 

Oxidação anaeróbica da amônia (Anammox) 

 O processo de Anammox (sigla em inglês) consiste na oxidação da NH4
+ para a 

formação de N2, com NO2
- funcionando como aceptor de elétrons (BERNHARD, 2010). 

É realizado por algumas bactérias, presentes em diferentes ecossistemas, como 

sedimentos costeiros, estuarinos e outros sistemas aquáticos (BERNHARD, 2010) e 

em ecossistemas terrestres (HUMBERT, 2010; YANG et al., 2012). Nesses, Humbert 

(2010) verificou grande variabilidade na distribuição dos organismos responsáveis pela 

anammox, indicando que a realização do processo depende de condições muito 

específicas. Embora esse processo seja pouco conhecido em ecossistemas terrestres, 

é de grande importância ecológica, pois permite a remoção do NH4
+ em ambientes 

anaeróbicos (SPANNING et al., 2005; HUMBERT et al., 2011). O N2O formado é 

resultante da redução do óxido nítrico, mas a quantidade formada parece ser pequena 

(MACEDO et al., 2012). 

Resumo das reações do processo Anammox (BERNHARD, 2010): 

NH4 + NO2
-  N2 + 2 H2O  
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METODOLOGIA 

 Foi realizada uma compilação de dados publicados, referentes às emissões de 

N2O em solos tropicais, nos períodos chuvosos e secos. Para tanto, foram utilizados 

os termos N2O, emission, tropical soil, seasonality, na base de dados Web of 

Knowledge (Web of Science ™, Thomson Reuter). A pesquisa nesse banco de dados 

foi realizada no período de abril de 2013 a janeiro de 2014, e os artigos abrangidos 

tiveram sua publicação entre 1993 e 2013. 

 As publicações incluídas apresentavam dados mensais de emissão ou a média 

nas estações chuvosa e seca. Mesmo em casos em que não houve marcada 

sazonalidade, foram considerados os períodos com maior e menor pluviosidade 

registrada como sendo período chuvoso e seco, respectivamente. Em alguns casos, 

os dados eram disponibilizados em tabelas, e em outros na forma de gráficos. Nesses 

últimos, foi utilizado o software GetData Graph Digitizer© 2.24, que digitaliza os 

gráficos e torna possível a obtenção de valores numéricos. Não foram utilizados dados 

de emissões em solos sob cultivos agrícolas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Variação sazonal das emissões de N2O 

 Os dados de emissão de N2O na estação chuvosa e seca são apresentados na 

tabela 1 e figura 6. A emissão média de N2O na estação chuvosa foi de 4,27 kg N N2O 

ha-1ano-1, e na estação seca, 0,85 kg N N2O ha-1ano-1. As emissões no período 

chuvoso contribuem, em média, com mais de 70% das emissões anuais estimadas 

para esses solos. Nas 34 observações, apenas 2 apresentaram maiores emissões de 

no período seco (SOUSA-NETO et al., 2011; MADDOCK et al., 2001). Nesses, os 

autores não registraram variação significativa entre os períodos, em decorrência da 

baixa variabilidade entre a pluviosidade para ambos os períodos. 

 Através da observação da figura 6, nota-se que a maior variabilidade dos 

dados ocorreu no período chuvoso. Nesse, as mínimas e máximas emissões 

observadas foram 0,02 e 27,09 kg N N2O ha-1ano-1, respectivamente. A maior 

variabilidade encontrada no período chuvoso poderia ser explicada pela dinâmica de 

ocorrência dos processos de ciclagem de N, como consequência das variações na 

quantidade de água nos poros do solo facilitando o transporte e a disponibilização dos 

nutrientes, causando também variação nos processos metabólicos dos 
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microrganismos, e caracterizando a estação chuvosa como mais ativa e eficaz quanto 

às emissões de N2O (ZHU et al., 2013).  

 Esse aumento da emissão de N2O esteve possivelmente relacionado ao 

aumento da umidade no solo provocado pela chuva embora outros fatores pudessem 

ser relevantes (ANDERSSON et al., 2003). Em florestas tropicais, a intensidade da 

mineralização de nitrogênio, isto é, sua disponibilização em compostos inorgânicos a 

partir da matéria orgânica decomposta, está diretamente relacionada com a magnitude 

das emissões de N2O (SERCA et al., 1994; WERNER et al., 2007; CASTALDI, et al., 

2013). A chuva estimula as taxas de produção de biomassa e de decomposição da 

matéria orgânica, e, portanto, mais uma vez tem sua importância destacada na 

regulação da emissão de N2O (CASTALDI et al., 2013).  

 Emissões negativas representam consumo de N2O no solo, e foram registradas 

em poucos casos, de modo que não tiveram representação significativa (VERCHOT et 

al., 1999; LIVESLEY et al., 2011). Cruvinel et al. (2011) registraram consumo do gás 

em ambos os períodos de observação. Como o objetivo desse trabalho foi relatar 

emissões de N2O, e não sua absorção pelo solo, esses dados não são apresentados. 

Chapuis-Lardy et al. (2007) compilaram dados de consumo em solos de diferentes 

regiões do mundo, e para solos tropicais registraram ocorrências principalmente em 

solos agrícolas e na estação seca, e as observações para solos naturais foram 

principalmente em savanas, com solos arenosos e pouca disponibilidade de 

nutrientes. Os mecanismos e agentes que promovem consumo no solo são pouco 

conhecidos (MADDOCK et al., 2001). Em ambientes que passam por períodos 

extensos de seca e tem carência de N, o N2O pode ser usado como aceptor final de 

elétrons na desnitrificação (LIVESLEY et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Tabela 1: Emissões de N2O de solos (µg N2O-N m-2h-1 e kg N2O-N ha-1ano-1) de acordo com o período de chuva e seca, segundo a localidade e uso, 

temperatura média anual, precipitação média anual. 

Local Uso do solo 
Temperatura 
média anual 

(ºC) 

Precipitação 
média anual 

(mm) 

Emissão de N2O 
(kg N2O ha-1 ano-1) 

Referência 

    
Chuva Seca 

 

Chamela, México Floresta tropical seca 24,9 748 0,05 0,15 Davidson et al. (1993) 

    
0,25 0,72 

 
Sarapiquí Canton, Costa Rica Floresta tropical primária 25,8 3962 8,29 0,98 Keller & Reiners (1994) 

 
Floresta tropical secundária 25,8 3962 5,25 0,72 

 

Congo, África Floresta tropica pluvial 
 

1400 1,72 <0,15 Serca et al. (1994) 

Pará, Brasil Floresta tropical primária 
 

1850 4,48 0,84 Verchot et al. (1999) 

 
Floresta tropical secundária 

  
1,39 0,46 

 
Kauri Creek, Austrália Floresta tropical pluvial 20,9 1594 9,23 0,99 Breuer et al. (2000) 

Lake Eacham, Austrália Floresta tropical pluvial 21 1500 1,43 1,08 
 

Massey Creek, Austrália Floresta tropical pluvial 20,1 2350 5,08 1,52 Breuer et al. (2000) 

Rondônia, Brasil Floresta Amazônica 22,2 2270 6,7 0,11 Garcia-Montiel et al. (2001) 

Rio de Janeiro, Brasil 
Floresta tropical úmida 

(Mata Atlântica) 21 1875 1,89 2,53 Maddock et al. (2001) 
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Tabela 1 (continuação): Emissões de N2O de solos (µg N2O-N m-2h-1 e kg N2O-N ha-1ano-1) de acordo com o período de chuva e seca, segundo a 

localidade e uso, temperatura média anual, precipitação média anual. 

Local Uso do solo 
Temperatura 
média anual 

(ºC) 

Precipitação 
média anual 

(mm) 

Emissão de N2O 
(kg N2O ha-1 ano-1) 

Referência 

    
Chuva Seca 

 

Sumatra, Indonésia Floresta tropical úmida 
 

2060 0,32 0,18 Ishizuka et al. (2002) 

Bellenden Ker, Austrália Floresta pluvial tropical 24,3 4395 21,21 <1,75 
Kiese & Butterbach-Bahl 

(2002) 

Pin Gin Hill, Austrália Floresta pluvial tropical 24,1 3609 12,34 1,46 
 

Kauri Creek, Australia Floresta pluvial tropical 20,9 1594 7,08 1,66 
 

Yurimaguas, Peru Floresta Amazônica 26 2200 0,1 0,05 Palm et al. (2002) 

Ghana/Etiópia, África Floresta tropical seca/ savana 28,5 1200 0,31 0,04 Andersson et al. (2003) 

Pará, Brasil Floresta Amazônica 
 

2000 3,3 1,07 Davidson et al. (2004) 

Pará, Brasil Floresta Amazônica 25 2000 11,31 1,67 Keller et al. (2005) 

 
   1,84 0,96 

 

Sumatra, Indonésia Floresta tropical 
 

2570 1,97 0,97 Verchot et al. (2006)¹ 

São Paulo, Brasil 
Floresta tropical úmida 

(Mata Atlântica) 
20 1500 1,33 0,43 Coutinho et al. (2010) 

Howard Springs, Austrália Savana 
 

1824 0,02 -0,03 Livesley et al. (2011) 
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Tabela 1 (continuação): Emissões de N2O de solos (µg N2O-N m-2h-1 e kg N2O-N ha-1ano-1) de acordo com o período de chuva e seca, segundo a 

localidade e uso, temperatura média anual, precipitação média anual. 

Local Uso do solo 
Temperatura 
média anual 

(ºC) 

Precipitação 
média anual 

(mm) 

Emissão de N2O 
(kg N2O ha-1 ano-1) 

Referência 

    
Chuva Seca 

 

São Paulo, Brasil 
Floresta tropical úmida 

(Mata Atlântica) 
22,3 

 
2,34 2,45 Sousa-Neto et al. (2011) 

 
 

 
 

0,98 0,61 
 

São Paulo, Brasil 
Floresta tropical úmida 

(Mata Atlântica) 
 2300 0,85 0,15 

 

São Paulo, Brasil 
Floresta tropical úmida 

(Mata Atlântica) 
16,5 2500 0,84 0,24 Carmo et al. (2012) 

Nan Province, Tailândia Floresta tropical 28,2 1267 3,3 2,18 Kachenchart et al. (2012) 

Reserva Pasoh, Malásia Floresta tropical pluvial 25,3 1865 27,09 0,43 Itoh et al. (2012) 

Rio de Janeiro, Brasil 
Floresta tropical úmida 

(Mata Atlântica) 
17,6 2813 0,32 0,22 Rodrigues & Mello (2012) 

Darwin, Austrália Planície inundável 26,2 1446 0,76 1,89 Beringer et al. (2013) 

Ghana, África Floresta tropical 
 

1750 5,26 0,66 Castaldi et al. (2013) 

Bellender Ker, Austrália Floresta tropical pluvial 23,8 2678 > 4,38 0,66 Luo et al. (2013) 

1 Embora não haja marcada sazonalidade, o autor identificou períodos de maior pluviosidade, considerado aqui como estação chuvosa. 
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Figura 6: Emissão de N2O em períodos de chuva e seca em diferentes solos tropicais (média e 

desvio padrão). Os dados são referentes à tabela 1, e a diferença entre os dois períodos é 

significativa (P<0,05). 

 

Emissão de N2O em solos tropicais 

 As emissões globais de N2O, de origem natural e antrópica, são estimadas em 

17,7 TgN N2O por ano (IPCC, 2013). Desse montante, os solos são as principais 

fontes naturais, contribuindo anualmente com 6,6 TgN N2O (EPA, 2010). 

 Diferentes metodologias e abordagens são utilizadas para estimar a emissão 

de N2O. Essas podem ser realizadas em pequena escala, com medições de fluxos, e 

ser extrapoladas para escalas maiores englobando grandes ecossistemas, ou ainda 

podem ser feitas através de medidas e modelos de transporte atmosférico para inferir 

os fluxos de pequenos compartimentos e fontes individuais (EPA, 2010; XU-RI et al., 

2012; ZHUANG et al., 2012). Além da escala espacial, pode ser avaliada a escala 

temporal, considerando variações anuais, interanuais ou ao longo de décadas 

(GROFFMAN et al., 2006). Entretanto, extrapolações em ambas as escalas devem ser 

feitas cuidadosamente, pois estimativas podem sem incapazes de incluir 

características locais de cada micro região (DAVIDSON et al., 2001).  

 A grande variabilidade dos fatores bióticos e abióticos envolvidos na produção 

e emissão de N2O provoca variação interanual, sazonal e espacial nas emissões deste 

gás para a atmosfera (WERNER et al., 2007). Uma vez que muitos fatores interagem 

entre si para determinar as taxas de produção e emissão de N2O, estimativas globais 

se tornam difíceis e incertas (EPA, 2010; CASTALDI et al., 2013).  
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 A variação sazonal das emissões de N2O em solos de florestas temperadas 

parece ser menos pronunciada que em solos tropicais. Brumme e colaboradores 

(1999) destacam que apenas 5 de 29 florestas temperadas avaliadas exibiram 

sazonalidade nas emissões, que foi relacionada principalmente ao aumento na 

umidade do solo e na temperatura. Nas regiões temperadas a variação da temperatura 

ao longo do ano é bem marcada e pode ser o fator preponderante que regula as 

emissões, embora a contribuição da umidade para os processos biogeoquímicos 

também deva ser considerada (KELLER & REINERS, 1994). Em regiões de clima 

semi árido e vegetação do tipo estepe, a temperatura é o principal fator regulador das 

emissões (LUO et al., 2013). 

 Solos tropicais tem maior contribuição anual para a emissão de N2O em 

relação a solos temperados (BRUMME & BORKEN, 2009). Mesmo para solos tropicais 

cujas informações de emissões estejam pouco disponíveis, ou sejam controversas, 

como as savanas e florestas tropicais secas, a importância relativa se torna grande 

devido a extensas áreas ocupadas por esses ecossistemas (ANDERSSON et al., 

2003; POTH et al., 1995, LIVESLEY et al.,2011).  

 Embora outros fatores atuem regulando as emissões de N2O nos solos, a 

umidade do solo pode ser o fator mais importante em solos tropicais (KELLER & 

REINERS, 1994; BREUER et al., 2000) e temperados (GUNDERSEN et al., 2012). 

Essa relação, entretanto, pode não ser nítida e direta em solos agrícolas, 

provavelmente devido à alta influência de fatores como adição de compostos 

nitrogenados e movimentação mecânica (JANTALIA et al., 2008). 

Condições de altas temperaturas e, geralmente, alta umidade são frequentes 

nos trópicos, e parecem ser os parâmetros fundamentais que levam estas áreas a 

terem grande importância para as emissões globais (GRANLI & BØCKMAN, 1995; 

WERNER, 2007). Nos trópicos, a influência da umidade no solo pode ser o fator de 

maior relevância, impulsionando a atividade metabólica microbiana, decomposição 

rápida da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes e a produção de N2O. Altas 

emissões podem até ser identificadas como independentes da temperatura e 

diretamente correlacionadas com a umidade no solo (LUO et al., 2013). 

 De acordo com o teor de umidade do solo, diferentes processos 

biogeoquímicos podem ter ocorrência favorecida no solo (Figura 7). O aumento da 

umidade no solo favorece a decomposição da matéria orgânica e mineralização do N. 

A nitrificação é beneficiada em condições intermediárias de saturação, e a 

desnitrificação em condições de alta disponibilidade de água nos poros do solo 

(FENCHEL et al., 2012). 
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Figura 7: Taxas relativas de mineralização, nitrificação e desnitrificação em relação ao espaço 

poroso saturado com água (Modificado de FENCHEL et al., 2012).  

  

 Em incubações feitas com solos sob diferentes valores de saturação, indicado 

pelo valor do espaço poroso do solo ocupado por água (EPSA), Bateman e Baggs 

(2005) verificaram que as distintas condições de umidade levam a emissão de N2O por 

diferentes processos microbiológicos: com EPSA entre 35 e 60%, o N2O é 

principalmente produzido pela nitrificação. Já quando o EPSA corresponde a 70%, 

todo o N2O emitido é decorrente da desnitrificação (Figura 8).  

 

Figura 8: Contribuição da nitrificação e desnitrificação para as emissões de N2O em solo a 

diferentes valores de saturação de água nos poros do solo: 20, 35, 50, 60 e 70% (Modificado 

de BATERMAN & BAGGS, 2005). 
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 Relação estatística mais fraca entre a aumento da umidade no solo e emissão 

de N2O pode ser encontrada em solos que não exibem elevado teor de água em seus 

poros ao longo do ano (NEILL et al., 2005). Altas emissões são frequentemente 

descritas para solos com elevados teores de umidade, acima de 70% do EPSA, pelo 

menos em determinadas épocas do ano (KELLER & REINERS, 1994; VERCHOT et 

al., 1999). Figueiredo (2012) sugere que o N2O é principalmente emitido em duas 

situações distintas: de maneira mais constate durante períodos secos, principalmente 

pela nitrificação, e pela desnitrificação após episódios de chuva e inundações que 

acarretam aumento da umidade no solo. 

 Solos de ‘terra firme’, que normalmente não sofrem inundações, e que 

comportam os mais diversos tipos de florestas e savanas, apresentam maior 

disponibilidade de O2, favorecendo a nitrificação e a consequente produção de N2O. 

Solos ribeirinhos, localizados na interface entre sistemas terrestres e aquáticos e que 

sofrem inundações frequentes, geralmente apresentam grande quantidade de matéria 

orgânica, e suas condições anóxicas ou quase anóxicas favorecem a desnitrificação, 

levando também a alta produção de N2O (EPA, 2010). O Pantanal, cujos solos 

enfrentam períodos anuais de seca e alagamentos, pode contribuir com 1,7% das 

emissões globais de N2O (LIENGAARD et al., 2013).  A grande disponibilidade de 

NO3
-, matéria orgânica e o regime hídrico característico da região, com cheias e 

vazantes periódicas, são fatores que influenciam positivamente essas emissões, 

superando as encontradas em muitos outros ambientes naturais e até em sistemas 

artificialmente fertilizados. Figueiredo (2012), em incubações de testemunhos intactos 

de solos do Pantanal e Amazônia observou grande acúmulo de N2O quando anoxia foi 

detectada. Através de seu trabalho, também demonstrou que áreas naturais e 

cultiváveis, que sofrem períodos de inundação regulares, tem grande participação nas 

emissões de N2O. 

 Após evento de chuva, quando há aumento no EPSA, maiores emissões de 

N2O podem ser detectadas. Durante ou após estação seca, eventos de chuva são 

especialmente importantes e podem ser seguidos de elevada emissão de N2O, 

observada por até 12 horas após o evento (LIENGAARD et al., 2013). Mesmo quando 

baixas emissões totais são registradas e fracas relações com o EPSA são 

estabelecidas, a importância do aumento significativo nas emissões é atribuída a 

episódios de chuva, principalmente após períodos de estiagem, como foi observado 

em solos subtropicais (ROWLINGS et al., 2012) e tropicais amazônicos (DAVIDSON et 

al., 2004) e de Mata Atlântica (MADDOCK et al., 2001). De maneira semelhante, uma 

correlação positiva entre aumento de umidade em solos tropicais e emissões de N2O 
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para a atmosfera tem sido identificada em outros trabalhos na literatura (KELLER et 

al., 2005; RODRIGUES & MELLO, 2012 – Figura 9). Tal fato é verdade mesmo para 

diferentes usos dos solos (WERNER et al., 2006; COUTINHO et al., 2010 - figura 10).  

 

 

Figura 9: Correlação entre fluxo de N2O e precipitação mensal associada em Mata Atlântica 

(RODRIGUES & MELLO, 2012).  

 

 



 

24 
 

 

Figura 10: Emissão média mensal de N2O e precipitação associada em solos de Mata 

Atlântica, plantação de eucalipto e pastagem. Letras iguais em colunas no mesmo mês indicam 

que não houve diferença significativa pelo teste t (COUTINHO et al., 2010). 

 

Em solos florestais australianos, Breuer e colaboradores (2000) verificaram 

aumento significativo nas emissões algumas horas após eventos de chuva, quando 

houve aumento no EPSA do solo de 38% para 50%. A forte relação entre a umidade 

do solo, representada pelo EPSA, e as emissões de N2O é bem ilustrada na Figura 10. 

Observa-se, entretanto, que o primeiro evento de aumento da umidade no solo 

provocou um efeito mais acentuado sobre a emissão de N2O, que um segundo evento. 
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Figura 10: Relação entre a emissão de N2O e a umidade do solo, representada pela 

porcentagem de espaço poroso saturado com água (ESPA) em Massey Creek, Austrália 

(Modificado de BREUER et al., 2000). 

 

De maneira semelhante, diversos trabalhos mostram que, após um período de 

seca, o primeiro evento que leva ao aumento da umidade nos poros do solo é aquele 

que terá como consequência o maior pico de emissão de N2O (BREUER et al., 2000; 

KIESE & BUTTERBACH-BAHL, 2002, LIENGAARD et al., 2013). Esse fato pode ser 

claramente observado pelos dados de um experimento de irrigação (com 40 mm de 

água, diariamente) e exclusão de chuva em câmaras de fluxo de N2O dispostas no 

solo, nos quais foi observado aumento na emissão de N2O apenas nas câmaras 

irrigadas, mas não em todos os momentos de irrigação. Após algumas adições de 

água, o solo não responde da mesma maneira, e os valores de N2O emitidos se 

tornam mais baixos (KIESE & BUTTERBACH-BAHL, 2002 - Figura 11). Se o solo já 

está saturado com água, o aumento da irrigação não levará ao aumento da umidade 

do solo (CRILL et al., 2000). Além disso, substrato para a produção de N2O pode ter 

se esgotado entre os eventos de irrigação. Na estação seca, devido a carência de 

água para promover a difusão de íons, N inorgânico pode se acumular no solo. Além 

disso, pode ocorrer redução do crescimento microbiano e das plantas em função da 

estiagem, fator que também provoca acúmulo de formas nitrogenadas, que podem ser 

prontamente transportadas e utilizadas quando a umidade do solo aumenta 

(DAVIDSON et al., 1993).  
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Figura 11: Influência da adição de água na emissão de N2O em experimento de irrigação 

conduzido em solos australianos. Grupo controle (círculos claros) não sofreram irrigação 

artificial, e grupo controle (quadrados escuros) foi irrigado diariamente com 40 mm de água 

(Modificado de KIESE & BUTTERBACH-BAHL, 2002).  

 

 A variação da umidade muitas vezes não explica toda a variação temporal 

observada nas emissões de N2O, sendo outros fatores importantes (LUO et al., 2013). 

Mesmo na estação chuvosa as emissões podem ser pouco significativas, devido a 

carência de formas nitrogenadas ou por condições de baixa retenção hídrica 

(LIVESLEY et al., 2011). Em áreas de alta precipitação ao longo de todo o ano, o 

papel da disponibilidade de N e taxa de mineralização, por exemplo, pode ser maior, 

regulando as emissões de N2O (ISHIZUKA et al., 2002; HOLTGRIEVE et al, 2006). 

Garcia-Montiel e colaboradores (2001) encontraram valores 50 vezes maiores nas 

emissões em período chuvoso comparado com período seco, em solo amazônico, 

embora o EPSA tenha variado em apenas 10%. Apesar da variação no EPSA ter sido 

significativamente maior para pastagens na mesma região, a mesma relação não foi 

verificada, possivelmente devido a baixa presença de N nestes solos. Chuvas podem 

provocar aumento da emissão de N2O em solos artificialmente fertilizados e o mesmo 

não ser registrado para solos adjacentes que não receberam carga extra de N (CRILL 

et al., 2000). Mesmo quando há disponibilidade de N e condições adequadas de água, 

a emissão de N2O pode ser afetada pela disponibilidade de compostos orgânicos, 

reduzindo a desnitrificação (NEILL et al., 2005). Estes dados mostram a complexa 

interação entre diferentes fatores, como textura e composição do solo. A conversão de 

solos para atividades agropecuárias também pode provocar alterações consistentes 

nas comunidades bacterianas e em suas atividades (CLEVELAND et al., 2003).  

 As propriedades físicas e químicas do solo, como já discutido anteriormente, 

são fundamentais na regulação das emissões de gases. Como observado por Keller e 
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colaboradores (2005), a variação sazonal pode ser mais pronunciada em solo argiloso 

em relação a solo arenoso, com emissões até quatro vezes maiores no primeiro 

(Figura 12). Solos argilosos podem reter água em seus poros por mais tempo que 

solos bem drenados, como os arenosos, mantendo condição favorável à 

desnitrificação (GRANLI & BØCKMAN, 1995).  

 

Figura 12: Relação diferenciada entre emissão de N2O e EPSA (%) em solo argiloso e arenoso 

(Modificado de Keller et al., 2005).  

 

 A sazonalidade das emissões na região tropical não é unânime na literatura. 

Carmo e colaboradores (2012), por exemplo, não verificaram sazonalidade 

significativa nos valores de EPSA em solos de Mata Atlântica e nas emissões de N2O, 

embora os maiores valores tenham ocorrido no período chuvoso. Verchot e 

colaboradores (2006) também não verificaram sazonalidade nas emissões de solos 

tropicais sob florestas naturais ou cultivados com café, dado que poderia ser 

relacionado à pouca variação sazonal observada para a precipitação. Entretanto, os 

mesmos demostraram que altas emissões podem ser observadas quando o solo 

apresenta alto teor de umidade (Figura 13). 
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Figura 13: Relação entre emissão de N2O e EPSA (%) em solos tropicais (Modificado de 

Verchot et al., 2006).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir dos dados apresentados, observa-se a importância da pluviosidade e 

da umidade do solo regulando as emissões de N2O nos solos. As maiores emissões 

desse gás são estimadas para ecossistemas tropicais, muitos dos quais estão sujeitos 

a grande influência sazonal das chuvas e apresenta uma variação da emissão em 

períodos chuvosos e secos geralmente significativa.  

 Grande parte dos dados disponíveis sobre a emissão de N2O em solos, 

entretanto, possui uma abordagem pontual, com estimativas em apenas uma época do 

ano. Extrapolações são feitas utilizando tais dados, muitas vezes sem considerar a 

variação sazonal nas emissões de N2O, provocada principalmente pela variação 

pluviométrica e alterações no conteúdo de água dos solos. Há uma carência de dados 

mensais ou por estações para muitos ecossistemas terrestres tropicais, o que pode 

ocasionar balanço irreal do N. 

 Dessa forma, nota-se a necessidade da realização de campanhas e 

experimentos que abordem a variação no regime de água que diferentes solos sofrem, 

para que estimativas mais precisas e confiáveis possam ser obtidas. Também é 

necessária uma avaliação dessa regulação em outros ecossistemas, incluindo 

sistemas naturais e artificiais, como os agrícolas. 
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CAPÍTULO 2:  

INUNDAÇÕES PERIÓDICAS INDUZEM ALTOS FLUXOS DE N2O 

EM SOLOS AMAZÔNICOS  

INTRODUÇÃO 

 Ecossistemas sujeitos a inundações periódicas são diretamente afetados pelo 

padrão anual de variação do nível da água (pulso de inundação), que primariamente 

determina a distribuição das comunidades biológicas, de acordo com a intensidade, 

duração e frequência da inundação, e modula os processos biogeoquímicos de 

ciclagem de nutrientes (WHITAKER & MATIVIENKO, 1992; JUNK & PIEDADE, 1993; 

MERTES et al., 1995; ARNESEN et al., 2011). Os solos periodicamente inundados da 

região Amazônica contabilizam extensas áreas, estimadas em mais de 800.000 km² 

(MELACK & HESS, 2010), e os processos ecológicos que neles ocorrem são 

intensamente influenciados pelo regime hídrico (MOREIRA-TURCQ, 2003). As áreas 

inundáveis tropicais, de maneira geral, podem ter um papel fundamental no balanço do 

N2O atmosférico (LIENGAARD et al., 2013). O aumento na disponibilidade de 

nutrientes no solo e condições de anoxia, promovidas pelo aumento do teor de água 

nos solos, são condições que favorecem a produção e emissão do N2O nesses 

ambientes (JUNK et al., 1989; KUENZER et al., 2013; LIENGAARD et al., 2013). 

 As inundações amazônicas são decorrentes do transbordamento de corpos 

hídricos, cujas variações em seus níveis de água são consequência do regime pluvial 

e fluxo de água proveniente do degelo da Cordilheira dos Andes (INPA, 2012). A 

Amazônia possui uma densa e variada rede de drenagem, dispondo de rios, lagos e 

igarapés com distintas extensões, larguras e vazão. A região hidrográfica amazônica 

possui uma área total de 6.925.697 km², desde suas nascentes nos Andes até sua foz 

no Oceano Atlântico (MMA, 2006). O período de maior pluviosidade na Amazônia 

ocorre entre os meses de novembro e março, quando também se dá o derretimento 

nos Andes, e a variação entre o nível das águas no período de cheia e águas baixas 

pode chegar a muitos metros (MARTINEZ & TOAN, 1997).  

 Alterações no regime pluviométrico são esperadas para a Amazônia, em 

decorrência das mudanças climáticas globais e alterações regionais no uso do solo. 

Tais previsões são complexas e divergentes. Maiores índices pluviométricos e maior 

frequência das chuvas poderão ser registradas na porção norte e oeste da Amazônia, 

enquanto o sul poderá apresentar secas mais rigorosas (MARENGO et al., 2009). No 

sudeste amazônico já tem sido registrado condições mais secas, com diminuição dos 
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níveis fluviais (MARENGO et al., 2011). A redução da precipitação pode ser 

consequência do aquecimento das águas dos oceanos Atlântico e Pacífico, 

provocando alterações nos padrões de vento e transporte da umidade na América do 

Sul (MARENGO et al., 2009). Eventos extremos, como secas duradouras e enchentes 

intensas, também terão maior frequência em decorrência das mudanças climáticas 

(FORSTER et al., 2007). O fenômeno El Niño, por exemplo, pode provocar redução na 

pluviosidade na região norte da América do Sul (SOMBROEK, 2001), mas também 

provoca aumento nas temperaturas na região andina e uma importante perda na 

massa das suas geleiras, o que poderia acarretar aumento no fluxo de água nas 

nascentes do rio Amazonas e maiores inundações nos solos amazônicos 

(MENDONZA et al., 2004). 

 Embora abrigue a maior floresta tropical do mundo, diretamente interligada a 

maior bacia hidrográfica, pouca informação sobre emissões de gases de efeito estufa 

está disponível para as áreas periodicamente inundadas na Amazônia (JUNK & 

PIEDADE, 2010). A magnitude e os fatores reguladores da emissão de N2O em solos 

amazônicos sazonalmente inundados são incertos, tal qual a sua importância (NEILL 

et al., 2005).Como muitas dessas áreas estão em locais de difícil acesso, esse é um 

motivo aparente da carência de dados (BELGER, 2007).  

 Dados recentemente publicados sobre o Pantanal, outra planície de inundação 

tropical, mostraram que essa é uma importante fonte de N2O para a atmosfera, 

apresentando intensas emissões após o período de redução dos níveis de água 

(FIGUEIREDO, 2012; LIENGAARD et al., 2013; LIENGAARD et al., 2014). Assim 

como o Pantanal, a região Amazônica apresenta regime pluvial sazonal, com 

inundações características na estação chuvosa, e seus solos fornecem condições 

propícias para a emissão do N2O (FIGUEIREDO, 2012; LIENGAARD et al., 2014). 

Devido a sua grande área periodicamente inundada, acreditamos que a Amazônia 

possa ser uma importante fonte de emissão desse gás para a atmosfera, cujos dados 

são escassos e pontuais, e podem estar sendo subestimados. Nesse trabalho, solos 

amazônicos foram investigados quanto ao potencial de emissão de N2O após um 

evento de inundação simulada. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

 A Amazônia situa-se na região equatorial entre as latitudes 5ºN e 10ºS, e 

possui clima tropical chuvoso, segundo a classificação de Köppen-Geiger (BASTOS, 

1982). A temperatura média anual do ar varia entre 24 a 26ºC, com baixa amplitude 

sazonal, da ordem de 1–2ºC (FISCH et al., 1998) . É a região com maior número de 

dias chuvosos durante o ano no Brasil (OBREGÓN & MARENGO, 2007). A 

precipitação média é de 2300 mm/ano, embora algumas regiões atinjam máximas 

anuais maiores, chegando a 3500 mm na região fronteiriça entre Brasil e Colômbia e 

Venezuela, onde não há estação seca definida (FISCH et al., 1998), e outras áreas, 

como o setor que se estende de Roraima ao leste do Pará, no qual as médias ficam 

entre 1500 e 1700 mm (REBOITA et al., 2010). O período de chuvas na Amazônia é 

compreendido entre novembro e março, e o de seca entre maio e setembro, enquanto 

os meses de abril e outubro são de transição (FISCH et al., 1998). Ao norte do 

Equador, a máxima pluviométrica é observada nos meses entre maio e julho, e ao sul, 

entre dezembro e março (MOLINIER et al., 1995). 

 A porção amazônica brasileira, ou Amazônia Legal, compreende uma extensão 

de 5.016.136 km², correspondente a 59% do território nacional, e abrange 10 estados, 

embora 74% pertençam a apenas três: Amazonas, Pará e Mato Grosso. Detém a 

totalidade do bioma Amazônico e cerca de 20% do bioma Cerrado. Abriga a maior 

floresta tropical do mundo, e diversas regiões fitoecológicas estão presentes: floresta 

ombrófila densa e aberta (predominantes), floresta estacional decidual e semidecidual, 

campinarana, savana e savana estépica (BRASIL, 2008; IBGE, 2012). É foco de 

interesse nacional e internacional em decorrência da sua biodiversidade e serviços 

ambientais fornecidos (BRASIL, 2008). 

A Amazônia apresenta predomínio de solos profundos, altamente 

intemperizados e ácidos. Decorrente das altas temperaturas e índices de pluviosidade, 

o intemperismo químico tem destacado papel nos processos de formação desses 

solos (BRASIL, 2008). De maneira geral, solos de textura média são os de maior 

ocorrência na Amazônia Legal, seguidos pelos de textura argilosa e arenosa, e as 

demais classes de textura tem ocorrência inferior a 10% nessa região. As principais 

classes de solo encontradas são latossolos e argissolos. Os latossolos possuem 

textura variável, de média a muito argilosa, são geralmente porosos, macios e 

permeáveis, e de baixa fertilidade natural. Existem diferentes tipos de latossolos, 

classificados de acordo com a cor, fertilidade, teores de óxidos de ferro, textura, entre 



 

32 
 

outros atributos. Os argissolos apresentam maiores teores de argila em profundidade, 

fertilidade variada e textura variando de arenosa a argilosa nos horizontes superficiais 

e média a muito argilosa nos subsuperficiais. Outros tipos de solo são também 

encontrados nessa região, embora com menor importância em termos de área 

(BRASIL, 2008; JÚNIOR et al., 2011).  

 A floresta ombrófila aberta apresenta diferentes fisionomias na Amazônia, e 

nas margens dos cursos de água forma matas de várzea, que tem seus solos 

periodicamente inundados, e matas de igapó, que sofrem inundações permanentes 

(BRASIL, 2012). Outros autores utilizam os termos várzea e igapó para áreas 

inundadas por água claras, ricas em nutrientes, e águas escuras, ricas em compostos 

húmicos, respectivamente (JUNK & PIEDADE, 2010).  

 Grandes rios geralmente apresentam inundações anuais unimodais que duram 

muitos meses e inundam extensas áreas de planícies de inundação, com águas com 

diferentes características, desde águas brancas, carregadas de sedimentos e rica em 

nutrientes dissolvidos, águas pretas, dotadas de altas concentrações de carbono 

orgânico dissolvido e pobres em nutrientes, à águas claras, com quantidades 

intermediárias de nutrientes e solutos (MELACK & HESS, 2010). Planícies de 

inundação são áreas inundadas sazonalmente pelo transbordamento lateral de lagos 

ou rios, pela água das chuvas ou subterrâneas (SANCHES et al., 2012). Rios menores 

e córregos apresentam inundações polimodais características, que atingem várzeas 

estreitas, muito presentes na região.  

 As inundações modificam as condições ambientais, afetando os organismos 

que habitam os solos, a ciclagem de nutrientes e toda a dinâmica ecológica 

(KOSCHORRECK, 2005). O fluxo de água pode suprir os solos com nutrientes ou 

removê-los, transportando-os para outras áreas (KOSCHORRECH & DARWICH, 

2003). Águas ricas em nutrientes fertilizam as planícies de inundação (KUENZER et 

al., 2013), promovendo crescimento e desenvolvimento de comunidades e sucessões 

ecológicas de organismos adaptados a tais condições. A senescência  dos organismos 

acarreta na entrada de matéria orgânica e nutrientes para o sistema (JUNK & 

PIEDADE, 1993). Diante disso, o pulso de inundação torna-se o principal fator 

regulador dos processos biológicos nas planícies de inundação (JUNK et al., 1989).  

 Embora dados revisados recentemente estimem uma área de cerca de 800.000 

km², as áreas sujeitas a inundações podem ser maiores, pois bacias de inundação de 

pequenos córregos, muito numerosos na Amazônia, numerosos igarapés de pequeno 
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porte e áreas inundáveis em grandes altitudes ainda não puderam ser adequadamente 

mapeadas (MELACK & HESS, 2010). 

 

Períodos de amostragem 

 Foram realizadas duas campanhas de coleta de amostras de solo para 

experimento ex situ. A primeira coleta foi realizada nos meses de junho e julho de 

2011 e foram amostradas 16 localidades da Amazônia Central e Ocidental, situados 

nos estados do Amazonas, Pará e Rondônia (Figura 1). Os solos foram coletados em 

áreas sujeitas a inundações periódicas nas margens de lagos ou rios. Dado que a 

coleta foi realizada após estação chuvosa e em período de vazante, estes solos 

possivelmente já tinham sido inundados previamente. Algumas dessas áreas eram 

preservadas enquanto outras sofriam algum tipo de interferência por atividades 

humanas, tais como turismo, pesca e presença de comunidades ribeirinhas 

(resultados, Tabela 1). O tipo de influência antrópica foi determinado apenas por 

observação das atividades no entorno durante o período de coleta, e as amostras de 

solo foram coletadas em área de menor circulação ou atividade humana, quando 

essas estavam presentes.  

 A segunda coleta foi realizada em maio de 2013, também durante período de 

vazante, na Estação Ecológica do Cuniã (ESEC Cuniã), localizada nos municípios de 

Humaitá (RO), Porto Velho (RO) e Canutama (AM), na região do médio Rio Madeira 

(Figura 1). A ESEC Cuniã apresenta predominância de solos arenosos finos e 

vegetação ombrófila aberta, com notável presença de espécies de palmeiras. É uma 

área especialmente protegida por lei, de categoria proteção integral, tendo circulação 

de pessoas controlada, com visitação pública proibida e uso restrito a atividades 

educacionais. Possui um sítio de amostragem já delimitado e utilizado em 

monitoramentos de longa duração, com área de 25 km², dentro do qual foram 

realizadas as coletas. Amostras de solos foram coletas em áreas de terra firme 

(pontos 17 e 18), e em um transecto em área de várzea, com distâncias de 0.5, 1.5, 

2.5, 3.5 e 4.5 m da lâmina d’água e em terreno inclinado (pontos 19-23). A exceção do 

ponto 19, muito próximo ao leito d’água, essas amostras possivelmente não haviam 

sofrido inundação prévia, dado que foram coletadas em áreas de terra firme. As 

análises de N2O in situ foram feitas em áreas próximas a igarapé e em várzea. 

 Para a coleta do solo, a camada de serrapilheira era removida manualmente, e 

o testemunho de solo coletado com um cilindro transparente de 3 cm de diâmetro. 

Esse cilindro era pressionado e afundado contra o solo, até a profundidade 
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aproximada de 7 cm, e a seguir removido lentamente para obtenção de um perfil 

intacto sem ocupar todo o volume interno do cilindro. Os testemunhos foram 

acondicionados de maneira adequada para se manterem intactos e transportados até 

o Laboratório de Biogeoquímica da UFRJ, onde foi realizado o experimento de 

inundação. Esse teve início em até 4 semanas após a coleta. 

 

 

Figura 14: Mapa das regiões de coleta. Círculos vermelhos representam os pontos da primeira 

coleta; retângulo verde representa a Estação Ecológica do Cuniã (RO), onde ocorreu a 

segunda coleta. Fonte: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia–Imazon, 2011. 

 

Experimento de inundação 

 Nos testemunhos de solo, foram posicionadas tampas de látex de modo a 

vedar e impedir troca de ar entre headspace do testemunho (espaço entre a tampa e a 

camada superficial do solo coletado) e atmosfera. Cada testemunho possuía em 

média 15 mL de headspace. Essa tampa foi mantida em cada testemunho por 20 

minutos, enquanto amostras de gás eram retiradas a cada 5 minutos com seringa de 

vidro de 0,5 µL. As amostras de gás foram analisadas em Cromatógrafo Gasoso 

Varian CP3800 (GC), equipado com detector por captura de elétrons (ECD - Electron 

capture detector). Após cada leitura, a tampa era removida dos testemunhos até a 

próxima leitura. Foi realizada uma leitura inicial e a seguir, água destilada foi 

cuidadosamente adicionada aos testemunhos de solo até manter uma camada 
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superficial de no máximo 0,5 cm. A camada de água foi mantida durante todo o 

período através da adição de pequenas quantidades de água para repor a evaporada. 

O tempo de duas horas e trinta minutos foi estimado previamente como adequado 

para o início da retirada das amostras de gás após a inundação dos solos. Decorrido 

esse período, os testemunhos eram processados na mesma forma, por um período 

entre 3 e 50 dias. As leituras em GC foram realizadas com maior frequência no início 

do experimento (duas vezes ao dia), e se tornaram mais espaçadas no decorrer, 

quando os fluxos se mantinham relativamente constantes ou em decréscimo 

(intervalos de até 4 dias). Os padrões de 0.35, 1.01, 5.05 e 24.7 ppm de N2O foram 

utilizados para calibração, e a concentração de N2O nas amostras foi calculada com 

utilização de curva analítica, que relaciona áreas dos picos desses padrões com suas 

respectivas concentrações, e os fluxos são calculados por regressão da porção linear 

da curva. Fluxos acumulados foram obtidos a partir de uma curva da variação dos 

valores médios de fluxo em relação ao tempo e integração da área sob a curva 

(SMITH & DOBBIE, 2001). As amostras foram coletadas e analisadas em três ou cinco 

réplicas analíticas (coletas 1 e 2, respectivamente). Devido à grande variabilidade 

espacial encontrada nos dados da primeira coleta, optou-se por aumentar o número de 

réplicas na segunda coleta.  

 

N2O in situ (ESEC Cuniã) 

 O fluxo de N2O foi medido em 5 locais: pontos A , B em solos de terra firme, e 

pontos C,D,E em região marginal de igapós. Os pontos A e B foram escolhidos na 

mesma região onde solos foram coletados para o experimento de inundação simulada, 

correspondendo aos pontos 17 e 18, respectivamente. Câmaras (n= 5) de policloreto 

de vinila (PVC) não transparente, de dimensões de 15 cm (altura) x 20 cm (diâmetro), 

foram inseridas cerca de 4 cm no solo. No momento das medidas, as câmaras eram 

vedadas com tampas do mesmo material, que possuíam um furo através do qual se 

conectava uma mangueira de silicone transparente e válvula de três vias para retirada 

da amostra. Para homogeneizar o gás no interior da câmara, o mesmo era misturado 

através do bombeamento da seringa (50 mL) por três vezes antes de retirar as 

amostras. As câmaras foram mantidas fechadas por 40 minutos, e amostras foram 

retiradas a cada 10 minutos com seringa plástica. As amostras de gás foram 

transferidas para frascos de vidro de 20 mL previamente evacuados, e transportadas 

para o laboratório para análise. As análises de N2O foram realizadas em analisador a 

laser (Los Gatos Research), calibrado com os mesmos padrões utilizados para GC. Os 

fluxos foram calculados a partir do aumento da taxa de concentração, determinado 



 

36 
 

através de regressão linear baseada em 5 pontos, ou em alguns casos, dos pontos 

representativos da porção linear (método descrito em VERCHOT et al., 1999).  

 

Parâmetros do solo 

 Amostras de solo foram coletadas nos primeiros 10 cm, após remoção da 

camada de serrapilheira, para a realização de análises físico-químicas. Nitrato (NO3
-) 

foi extraído do solo utilizando KCl 2M (KEENEY & NELSON, 1982). As análises foram 

realizadas por cromatografia iônica, através de um cromatógrafo de íons Metrhom com 

detecção ultravioleta, separado numa coluna de álcool polivinil de 250 x 4,0 mm, 

utilizando-se como eluente cloreto de sódio a 10 g/L. O pH (potencial hidrogeniônico) e 

porosidade do solo foram obtidos seguindo metodologia descrita em manual de 

análises físico-químicas em solos da EMBRAPA (2007). Para a análise de 

granulometria, o solo seco em estufa a 105ºC foi peneirado (malha 2 mm) para 

separação do cascalho e o restante foi analisado em granulômetro Malvern 

Hidro2000MU, para separação das diferentes frações de areias, siltes e argilas. O 

conteúdo de matéria orgânica foi obtido por combustão em mufla a 600ºC por 6 horas, 

de acordo com metodologia em KAMPF & SCHNEIDER (1989). 

 

Análises estatísticas 

 Todas as análises estatísticas foram feitas no software GraphPad Prism 5 

(GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). Dados de fluxo e fluxo acumulado são 

apresentados pela média ± desvio padrão. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para 

verificar a normalidade da distribuição dos dados (p<0.01). Regressões lineares e 

correlações de Spearman (dados não paramétricos) e Person (dados com distribuição 

normal) foram realizadas para avaliar a relação do fluxo de N2O com variáveis físico-

químicas (NO3
-, porosidade e granulometria). Teste de Tukey (p<0.05) foi utilizado 

para comparação entre as médias dos fluxos obtidas in situ.  

 

Estimativas de contribuição para o balanço de N2O 

 Para cálculo das médias de emissão de N2O na Amazônia foram utilizados 

dados apresentados na compilação feita por FIGUEIREDO (2012) e na revisão de 

dados apresentado no capítulo anterior. A partir dessas médias, foi estimada a 

contribuição da emissão de N2O das áreas amostradas nesse trabalho para a emissão 

regional de N2O na Amazônia e globalmente. 
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RESULTADOS 

Experimento de inundação 

 Os fluxos acumulados (mg N-N2O m-2) por pulso de inundação são 

apresentados na tabela 1. Nessa tabela também são apresentadas características da 

área de coleta: posição geográfica, características da vegetação, influência antrópica, 

conteúdo de NO3
- total no solo, porosidade e granulometria.  

 Nas amostras da primeira coleta (pontos 1-16), o fluxo acumulado por pulso de 

inundação variou entre 0,09 ± 0,06 e 313,9 ± 5,9 mg N-N2O m-2, com média de 27,95 ± 

9,12 mg N-N2O m-2. O pico de emissão ocorreu, em média, até as primeiras 30h após 

a adição da água nos testemunhos. O experimento teve duração de até quatro dias, 

momento em que houve acentuando declínio nos fluxos. Em algumas amostras (10, 

14, 15 e 16) não foram observados pico de emissão, e os valores se mantiveram 

próximas ao valor inicial, registrado antes da inundação. Nenhuma correlação foi 

identificada entre os fluxos de N2O e NO3
-, porosidade ou granulometria (Spearman; 

p<0,05). 

 Nos testemunhos coletados na ESEC Cuniã (pontos 17-23), os fluxos tiveram 

valores mais altos e mais duradouros em relação às primeiras amostras. O fluxo 

acumulado variou entre 518,13 ± 56,97 e 1312,12 ±401,10 mg N-N2O m-2 por pulso de 

inundação, e a média 906,20 ± 272,22 mg N-N2O m-2. Após a inundação, os valores 

de fluxo aumentaram até aproximadamente 144 horas (6º dia de experimento), quando 

foram observados os maiores valores. A partir desse momento, ocorreu decréscimo 

nos valores de fluxo, porém os valores se mantiveram ainda altos em relação ao 

inicial. O experimento foi mantido até se registrar valores próximos aos iniciais, e teve 

duração de até 50 dias. Médias e desvio padrão de uma das amostras (19) estão 

representadas na Figura 2. Nenhuma correlação foi identificada entre os fluxos de N2O 

e NO3
-, porosidade ou granulometria (Pearson; p<0,05). 

 

 



 

38 
 

Tabela 1: Características dos locais de coleta, influência antrópica observada, parâmetros físico-químicos dos testemunhos de solo e fluxos acumulados de N2O 

(mg N-N2O m-2).  

       
Granulometria 

média (%)  

Ponto Coordenadas Características da área Influência antrópica 
NO3

- (ug/g 
solo seco) 

Porosidade 
(%) 

Areias Siltes Argilas 
Emissão 

acumulada de N2O 
(mg N N2O m-2) 

Solos recém inundados         

1 08°11'27''S; 62°46'25''W Floresta preservada 
Presença de moradores 

nas margens 
9,1 62 38 45 16 0,43 ± 0,17 

2 08°16'30''S; 63°14'38''W Floresta preservada Circulação de 
pescadores 

7,3 69 76 22 2 3,44 ± 0,42 

3 07°20'52''S; 63°05'52''W Floresta preservada Não observada 7,9 70 42 45 13 1,03 ± 0,49 

4 07°22'32''S; 63°02'50''W Ausência de vegetação Intensa movimentação 
de pessoas 

195,8 55 56 39 5 313,85 ± 71,50 

5 07°21'55''S; 63°03'28''W  Cultivo de peixes 99,1 56 51 39 11 82,54 ± 42,62 

6 02°05'07''S; 55°43'31''W Gramíneas altas Presença de moradores 
em algumas áreas 

8,9 57 52 44 3 0,22 ± 0,21 

7 02°15'04''S; 55°06'32''W Floresta preservada Não observada 10 38 93 6 1 0,47 ± 0,45 

8 08°29'31''S; 63°29'21''W Floresta preservada Propriedade privada 70,8 65 41 48 11 2,22 ± 1,22 

9 08°29'45''S; 63°28'21''W  Presença de moradores 
e turismo intenso 

19,3 50 74 22 4 5,59 ± 3,16 

10 02°25'55''S; 54°46'36''W Gramíneas altas quando 
presentes 

Turismo intenso 44,4 46 95 5 0 0,19 ± 0,22 

11 02°23'28''S; 54°04'25''W Floresta preservada Não observada 14,9 44 95 5 0 5,54 ± 5,42 

12 02°23'33''S; 54°04'29''W Floresta aberta Não observada 116 53 81 17 2 28,41  ±  16,79 

13 02°21'45''S; 54°01'22''W Gramíneas e vegetação 
rasteira 

Não observada 10,8 36 87 4 0 1,18  ±  0,46 



 

39 
 

Tabela 1 (continuação): Características dos locais de coleta, influência antrópica observada, parâmetros físico-químicos dos testemunhos de solo e fluxos acumulados 

de N2O (mg N-N2O m-2). 

       
Granulometria 

média (%)  

Ponto Coordenadas Características da área Influência antrópica 
NO3

- (ug/g 
solo seco) 

Porosidade 
(%) 

Areias Siltes Argilas 
Emissão 

acumulada de N2O 
(mg N N2O m-2) 

          

14 02°28'21''S; 54°37'08''W Gramíneas e vegetação 
rasteira 

Não observada ND 47 95 5 0 0,44  ±  0,18 

15 02°26'45''S; 54°01'22''W Gramíneas altas Não observada 25,4 53 48 49 3 1,52  ±  2,28 

16 02°28'21''S; 54°37'08''W Gramíneas Pecuária 30,8 40 87 13 0 0,09  ±  0,06 

Solos não inundados previamente         

17 08°05'38''S; 20º31’25’’E Floresta aberta Não observada 21 47 49 47 4 611,14 ± 126,88 

18 08°05'40''S; 20°31'24''E Floresta aberta Não observada 23 66 50 45 5 688,96 ± 429,10 

19* 08º05'14''S; 20º31'11’’E Ausente Não observada 13,5 37 57 38 4 518,13 ± 63,69 

20 08º05'14''S; 20º31'11’’E Ausente Não observada 9,3 78 57 37 5 1028,76 ± 560,42 

21 08º05'29''S; 20º31'11’’E Vegetação rasteira Não observada 16,7 58 56 37 6 1117,59 ± 190,30 

22 08º05'29''S; 20º31'11’’E Floresta aberta Não observada 28,3 58 61 34 5 1312,15 ± 448,44 

23 08º05'29''S; 20º31'11’'E Floresta aberta Não observada 22,8 50 58 36 5 1066,64 ± 317,68 

* solo pode ter sido inundado pois foi coletado na margem de curso hídrico 
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Figura 2: Fluxos médios e desvio padrão (mg N-N2O m-2 dia-1) ao longo dos dias de 

experimento, registrados no ponto 19 (ESEC Cuniã) após evento de inundação simulada (n=5). 

 

 Nos testemunhos de solo coletados no transecto (pontos 19–23), o menor fluxo 

de N2O foi registrado no ponto mais próximo do curso d’água (0,5 m, ponto 19). 

Apesar de termos registrado uma tendência ao aumento dos fluxos com o maior 

distaciamento da margem, só encontramos diferença significativa (p<0,05) entre as 

distâncias 0,5 e 3,5 m (pontos 19 e 22). Para a área total do transecto (4,5 metros) o 

fluxo médio acumulado foi de 1003,63 ± 316,11 mg N-N2O m-2 (Figura 3).  

Figura 3: Fluxos médios acumulados e desvio padrão (mg N-N2O m-2) das amostras do 

transecto (n=5) em relação a sua distância da margem: 0,5 m (19); 1,5 m (20); 2,5 m (21); 3,5 

(22) e 4,5 m (23).  
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N2O in situ 

 Os fluxos in situ variaram entre 0,20 ± 0,12 e 0,66 ± 0,36 mg N-N2O m-2 h-1, 

sendo a média 0,45 ± 0,19 mg N-N2O m-2 h-1. Apenas dois pontos (B e E) exibiram 

diferença significativa entre os fluxos (Figura 4).  

 Atentando para o fato que os pontos A, B são solos de terra firme, e os demais 

são provenientes de margem de igapós, notamos que a emissão foi diferente entre os 

grupos, sendo maior no primeiro. O fluxo médio foi de 0,62 ± 0,06 mg N-N2O m-2 h-1 

para os pontos A, B (terra firme) e 0,35 ± 0,17 mg N-N2O m-2 h-1 nos pontos C,D e E 

(margem de igapós).  

 Nenhuma correlação foi identificada entre os fluxos de N2O e NO3
-, porosidade 

ou granulometria (Pearson; p<0,05). 

 

 

Figura 4: Fluxos de N2O in situ (mg N-N2O m-2 h-1) e desvio padrão (n=5). Colunas em cinza 

representam solos de terra firme, enquanto as brancas, solos coletados em margem de igapó. 

O símbolo * representa os dados significativamente diferentes entre si (Teste de Tukey; 

P<0,05). 

 

Dados comparativos 

 A análise dos dados disponíveis sobre inundação simulada em solos tropicais 

(tabela 2) demostram que após inundação, esses solos podem emitir grandes 

quantidades de N2O para a atmosfera. Os fluxos acumulados de N2O emitido após 

inundação registrados variam entre 0,025 e 1312,12 mg N N2O m-2 

 O dado de 0,025 mg N-N2O m-2/pulso de inundação (GARCIA-MONTIEL et al., 

2003) não foi obtido a partir de uma área que sofre inundação regular. O menor valor 
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encontrado por Liengaard e colaboradores (2014) foi obtido de uma amostra na qual 

não ocorreu anoxia completa após a inundação. Excluindo as máximas registradas no 

presente estudo, a emissão média desses solos após o pulso de inundação é de 

270,01 mg N N2O m-2 (2,7 kg ha-1). De maneira consistente, nota-se que as áreas 

sazonalmente inundáveis da Amazônia são importantes fontes atmosféricas do N2O.  

 

Tabela 2: Emissão de N2O acumulada (mg N N2O m-2/pulso de inundação) após evento 

de inundação simulada. 

Local 
 N2O emitido                                          

(mg N N2O m-2/pulso de inundação) 
Referência 

Pantanal 92,68 Liengaard et al. (2013) 

Amazônia 0,025 Garcia-Montiel et al. (2003) 

 266,00 Liengaard et al. (2014) 

 196,00 
 

 
571,20 

 

 
2,80E 

 

 
294,00 

 

 
159,68 

 

 
453,60 

 Amazônia 27,95A Presente estudo 

Amazônia 906,20B 
 

Amazônia 313,90C 
Presente estudo 

(máximas registradas) 

  1312,12D   
A: média da primeira coleta; B: média da segunda coleta; C: máxima da primeira coleta;             
D: máxima da segunda coleta; E: não foi observada completa anoxia 3h após a inundação. 

 

Estimativas regionais  

 Utilizando os fluxos anuais de N2O apresentados em Figueiredo (2012), estima-

se que os solos amazônicos possam contribuir em média com 5,4% das emissões 

globais desse gás para a atmosfera. Esses dados, entretanto, não consideram 

diferenças sazonais nas emissões. Como destacado no capítulo 1, as emissões de 

N2O em solos tropicais é influenciada pela estação chuvosa, tendo maiores valores 

registrados nessa época do ano.  

 No período seco, a emissão por solos amazônicos varia entre 0,11 e 1,67 kg N 

N2O ha-1 ano-1, e na estação chuvosa entre 1,39 e 11,31 kg N N2O ha-1 ano-1 

(VERCHOT et al, 1999; GARCIA-MONTIEL et al., 2001; DAVIDSON et al., 2004; 

KELLER et al., 2005). Ao consideramos a área total da Amazônia (MARTINELLI et al, 

2012), e duração média das estações seca, chuvosa e meses de transição (FISCH et 
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al., 1998), esses solos podem contribuir em média com 1,0% das emissões globais 

durante a estação seca, e ter uma contribuição mais significativa, de 6,2% nos 

períodos chuvosos, respectivamente. Dessa forma, os solos na região Amazônica 

participariam anualmente com 7,8% das emissões globais de N2O para a atmosfera.  

 Ainda assim, tal estimativa não considera o efeito da inundação sobre as 

emissões de N2O a partir dos solos. Sabe-se, entretanto, que há grande variabilidade 

espacial nas emissões de N2O de solos amazônicos, com locais de baixo fluxo e 

outros considerados hot spots, de alta emissão de N2O (LIVINGSTON, 1988), e que 

solos inundáveis tem grande relevância para as emissões de N2O (LIENGAARD et al., 

2014). Considerando que as emissões seguidas do pulso de inundação variaram em 

média entre 0,28 e 9,06 kg N N2O ha-1, as áreas inundáveis da Amazônia, estimadas 

em 800.000 km2 (MELACK & HESS, 2010), podem contribuir em média com 2,1% do 

N2O emitido anualmente para a atmosfera (variação entre 0,13 - 4,09%). 

 

DISCUSSÃO 

 Sabe-se que o aumento da umidade do solo pode provocar elevada emissão 

de N2O pelos solos. Experimentos de exclusão e simulação de chuva confirmam a 

importância das chuvas provocando aumento na emissão do N2O de solos tropicais 

(NEPSTAD et al., 2002; VASCONCELOS et al., 2004; van HARREN et al., 2005; 

WICK et al., 2005; WIEDER et al., 2011; DAVISDON et al., 2008), principalmente após 

períodos de prolongada estiagem. Werner e colaboradores (2006) observaram 

aumento médio de 72% nas emissões de N2O após irrigação artificial em solos, 

chegando até 169%.  

 Os solos sazonalmente inundados na Amazônia apresentam alto potencial de 

emissão de N2O, sendo a nitrificação o processo produtor dominante na fase seca e a 

desnitrificação na fase inundada (KOSHORRECH & DARWICH, 2003). Embora as 

emissões de N2O seguidas do aumento da umidade no solo possam contribuir de 

maneira significativa para os fluxos anuais, poucos trabalhos têm sido realizados para 

estimar a magnitude dessas emissões (GARCIA-MONTIEL et al., 2003), 

principalmente em áreas inundáveis tropicais (LIENGAARD et al., 2013). Os 

resultados apresentados no presente trabalho representam os maiores valores de 

emissão de N2O já descritos para a região Amazônica. 

 Os valores dos fluxos individuais da amostragem in situ, registrados em cada 

incubação e analisados em GC, foram integrados para estimar o fluxo total de N2O 

após a inundação. Ao avaliar os fluxos individualmente, o maior valor registrado foi 
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239,04 mg N-N2O m-2 dia-1. Os maiores valores até então descritos na literatura para 

solos tropicais foram de 75,17 mg N-N2O m-2 dia-1 (ITOH et al., 2012), 38,33 mg N-N2O 

m-2 dia-1 (LIENGAARD et al., 2013), 12,04 mg N-N2O m-2 dia-1 (KIESE & 

BUTTERBACH-BAHL, 2002) e 11,81 mg N-N2O m-2 dia-1 (BREUER et al., 2000). 

Esses valores extremos, em todos os casos, foram observados para câmaras 

individuais in situ e não representam emissão média. 

 As áreas amazônicas inundáveis tem participação média de 2,1% das 

emissões globais de N2O. Na planície de inundação do Pantanal, outra importante 

área sazonalmente inundável do Brasil, Liengaard et al. (2013) estimaram uma 

contribuição de 1,7% para as emissões globais. Essas duas regiões, embora 

apresentem muitas diferenças em seus atributos, sofrem grande influência da 

flutuação no nível da água em áreas periodicamente inundáveis (LIENGAARD et al., 

2014). 

 O padrão de emissão entre as amostras das duas coletas realizadas neste 

trabalho foi bastante diferente. Nos solos da primeira coleta, os maiores valores de 

emissão de N2O ocorreram em até 30 horas após a adição de água. Como ocorreu 

queda brusca nas emissões após esse período, o experimento foi interrompido em até 

7 dias após ter se dado seu início, e embora os valores tenham se mantido baixos e 

constantes, não retornaram aos valores iniciais. Já os solos da segunda coleta 

apresentaram os valores mais altos em até 144 horas (6º dia de experimento), e 

tiveram um tempo de duração significativamente mais prolongado, no qual ainda foram 

observados altos valores de emissão. Em experimento semelhante com solos da 

planície de inundação do Pantanal, Liengaard e colaboradores (2013) observaram pico 

de emissão e aumento das emissões de N2O até no máximo 12 horas. Werner e 

colaboradores (2006) registraram picos de emissão em até 48 horas após a irrigação 

de solos. Figueiredo (2011) detectou condições de anoxia entre 3 e 24 horas após a 

inundação de testemunhos de solos, e altos valores após cerca de 30 horas da 

inundação, tendo o acúmulo máximo de N2O durante 87 horas após o evento. A 

variabilidade do tempo para início das emissões poderia ser explicada pelo tempo 

necessário para início da atividade microbiológica, variável de acordo com as 

condições abióticas do solo, como porosidade, da biomassa e das características das 

comunidades de organismos envolvidos na ciclagem do nitrogênio (FRANÇA, 2007).  

 Os solos da primeira coleta foram provenientes da margem de cursos hídricos, 

após o período de inundação, e podem ter sido previamente inundados. O pico de 

emissão após a inundação pode ter sido perdido se esses solos registraram maiores 

emissões logo após uma inundação ou assim que o nível da água começou a diminuir. 
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Os solos provenientes de margens de cursos hídricos na segunda coleta podem ter 

sofrido inundação anterior à coleta também, embora aqueles coletados em áreas mais 

altas e afastadas dos corpos hídricos provavelmente não. Em todos os casos, solos da 

segunda coleta exibiram fluxos mais altos de N2O. 

 A associação entre os fluxos acumulados de N2O, teor de NO3
- e proporções 

granulométricas dos solos não foram bem estabelecidas, e correlações não são claras, 

sendo muitas vezes contraditórias. Algumas considerações, porém, podem ser feitas. 

Os maiores fluxos foram associados a maior disponibilidade de NO3
- no solo, embora 

alguns solos dispusessem de altos teores desse nutriente e apresentaram menores 

emissões relativas. Na segunda coleta, os fluxos foram superiores aos da primeira 

mesmo em solos com concentrações NO3
- até 8 vezes menores. As concentrações de 

NO3
- nos solos da ESEC Cuniã (segunda coleta) foram menos variáveis quando 

comparados entre si, em relação a mesma comparação feita entre solos da primeira 

coleta. O maior acúmulo de N2O foi registrado em solo com maior disponibilidade 

desse nutriente. O contrário, entretanto, não foi verdadeiro. O valor mais baixo de 

emissão nos solos da segunda coleta foi naquele de menor porosidade, embora 

tivesse elevado teor de NO3
- (ponto 19). Já o ponto 20, embora tivesse teor de NO3

- 

semelhante ao ponto 19, apresentava maior porosidade e emitiu o dobro de N2O em 

relação a 19. Isso também foi observado em algumas amostras da primeira coleta 

(7,13,16). Em face desses dados, observa-se que a disponibilidade de NO3
- nem 

sempre foi o fator crucial e isolado para a quantidade de N2O emitida nesses solos, 

embora tenha sido importante, uma vez que havendo limitação de NO3
-, o aumento do 

conteúdo de água nos solos não promove aumento da emissão de N2O (LIVINGSTON, 

1988).  

 Garcia-Montiel e colaboradores (2003), através de experimento de inundação 

simulada in situ na Amazônia, estimaram as emissão média de 0,025 mg N N2O m-² 

por pulso de inundação, representando baixa contribuição para emissões anuais. Os 

autores consideraram as emissões seguidas de inundação pouco relevantes, que 

poderiam ter sido consequência de eventos de chuva prévios ao experimento ou baixa 

disponibilidade de NO3
-. Mesmo os menores valores de fluxo acumulado apresentados 

em nossos dados são pelo menos 3,6 vezes maiores que os descritos por esses 

autores, contrariando a ideia da baixa importância dos eventos de inundação para as 

emissões do N2O. Além disso, os solos estudados em nosso trabalho apresentavam 

concentrações de NO3
- semelhantes aos encontrados por Garcia-Montiel e 

colaboradores (2003), sendo até menores, em alguns casos. Os solos da ESEC Cuniã 

também foram submetidos a um evento de chuva, cerca de 8 dias antes da coleta dos 
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mesmos, e ainda assim, exibiram altos valores de emissão de N2O. Liengaard e 

colaboradores (2014) também mostraram que esses solos tem grande contribuição 

nas emissões após inundação. 

 As altas emissões de N2O in situ registradas nesse trabalho indicam que os 

solos das áreas sazonalmente inundadas, mesmo secos, são grandes fontes de N2O 

para a atmosfera. A diferença entre os fluxos registrados nos pontos A e B, com 

maiores valores em relação aos pontos C,D,E pode ter sido provocada pela posição 

geográfica de cada ponto. Esses últimos, em margens de igapó, podem ter sido 

influenciados por inundação prévia ocorrida na última época de cheia, levando a maior 

perda de N na forma gasosa em período anterior as nossas análises. Embora altos, os 

fluxos in situ dos solos amazônicos foram cerca de 2 vezes menores que os 

observados em solos secos da planície de inundação do Pantanal, cuja variação foi 

entre 0,10 e 1,26 mg m-2 h-1 (LIENGAARD et al., 2013). Quando comparados com 

dados de solos amazônicos disponíveis na literatura, que apresentaram o maior valor 

sendo 11,31 kg ha-1 ano-1 (KELLER et al., 2005), os valores dos solos da ESEC Cuniã, 

em período de transição (abril-maio), foram 3 vezes maiores, com um fluxo estimado 

de N2O de 39,45 kg ha-1 ano-1. Solos com esse potencial de emissão podem ainda 

estar inexplorados em diversas outras áreas da Amazônia, e por isso a realização de 

mais estimativas como essas, incluído aquelas in situ, se fazem indispensáveis para a 

compreensão do balanço de N2O na atmosfera. 

 Através de experimentos prévios com microsensores foi verificada a depleção 

completa do O2 em testemunhos de solos semelhantes aos nossos (LIENGAARD et 

al., 2014), assim, acreditamos que o mesmo tenha ocorrido em nossos testemunhos 

de solo após a inundação. Nesse caso, a desnitrificação deve ter sido o processo 

responsável pela produção de N2O em nossos solos. As emissões de N2O pela 

desnitrificação podem ser maiores em solos com baixo pH, devido a diminuição da 

produção da enzima óxido nitroso redutase nos microrganismos, enzima que realiza a 

redução de N2O a N2 (van den HEUVEL et al., 2011). Isso pode ter ocorrido em 

nossos solos, uma vez que o pH medido no final dos experimentos foi entre 3,5 e 4,5, 

contribuindo para as altas emissões observadas. Além disso, como a redução do N2O 

em solos de baixo pH parece iniciar somente após o esgotamento do NO3
-, a alta 

disponibilidade desse nutriente em nossos solos pode ter contribuído para menor 

redução do N2O. 

 A influência antrópica nas emissões de N2O, discutida no primeiro capítulo este 

trabalho, fica evidente ao observar as características dos pontos 4 e 5: intensa 

movimentação de pessoas, vegetação ausente, altos teores de NO3
- e maiores fluxos 
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registrados. Entretanto, o ponto 12, uma área prinstina, também dispunha de altas 

concentrações de NO3
- e exibiu alta emissão do N2O. Isso confirma que mudanças no 

uso da terra e outras alterações antrópicas podem influenciar os fluxos de N2O entre 

solo e atmosfera (PENDALL et al., 2010), mas áreas naturais com baixo impacto 

antrópico, também podem ter grande participação nas emissões desse gás para a 

atmosfera, como explícito nos resultados obtidos na segunda coleta, em que os solos 

pertenciam a uma área de proteção ambiental integral. 

 Embora elevados, os dados apresentados nesse trabalho podem ser uma 

subestimativa das taxas reais, pois as campanhas foram realizadas após o período 

chuvoso e os solos já estavam em sua maioria, secos. Se isso for verdade, poderia já 

ter ocorrido perda significativa de N2O durante o período anterior as coletas e a 

contribuição dos solos inundáveis da Amazônia podem ser ainda maiores. Isso se 

traduz na necessidade de novas investigações e estimativas em outros períodos do 

ano. As emissões na ESEC Cuniã foram em média 32 vezes maiores que a média dos 

outros pontos da Amazônia, e por isso pode ser um lugar de características ímpares 

para a emissão desse gás. Não podemos assumir que todas as áreas inundáveis na 

Amazônia tenham esse potencial, mas também não se pode desconsiderar esses 

dados de extrema emissão. Deve-se imaginar que outras áreas com elevado potencial 

de emissão de N2O podem estar presentes na Amazônia, ainda inexploradas.  

 Condições mais secas são previstas para algumas áreas da Amazônia em 

decorrência das mudanças no uso da terra e mudanças climáticas globais. O aumento 

de eventos extremos, como o fenômeno do El Niño, e chuvas e secas mais intensas 

também são esperadas (CATÂNIO et al., 2002; MARENGO, 2009). Tais condições 

podem levar a importantes alterações nos padrões de emissão do N2O, já que sua 

produção e transporte para a atmosfera são influenciadas pela disponibilidade hídrica 

nos solos. Inundações severas, como a observada no corrente ano na planície de 

inundação do Rio Madeira (INPE, 2014), poderão levar ao aumento das emissões de 

N2O, devido ao aumento das áreas inundadas, como áreas de terra firme. 

Consequentemente, o balanço global de N2O atmosférico poderá sofrer intensas 

modificações.  Recentemente, MACHACOVA e colaboradores (2013) demonstraram 

pela primeira vez a capacidade de plantas de solos não inundáveis (terra firme) 

emitirem N2O através de seus caules. Eles identificaram um aumento significativo, de 

cerca de 10 vezes, na emissão através dos caules após inundação, além do aumento 

de mais de 18x vezes na emissão de N2O pelos solos. Em um cenário de mudanças 

climáticas globais, com aumento de eventos extremos, inundações podem provocar 
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importante aumento nas emissões de N2O não só pelos solos, incluindo os de terra 

firme, mas por espécies arbóreas que neles habitam. 

 Através desse trabalho, entende-se a importância da inundação nas emissões 

de N2O em solos amazônicos. Esses mesmos solos tem potencial elevado de 

produção e emissão de N2O, como mostrado nos experimentos de inundação, quando 

o fluxo superou em até 6 vezes os valores de emissão inicial. 

 Nossos dados contribuem para fortalecer a importância de levar em 

consideração as influências da estação chuvosa e inundações periódicas em áreas 

tropicais, com intuito de estimar com maior confiabilidade a contribuição de tais áreas 

para o balanço global do N2O. Novos experimentos se fazem necessários, e na 

continuidade desse trabalho, amostras de solo em planícies de inundação de 

importantes rios amazônicos, com diferentes características, já estão sendo 

processadas e analisadas. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 As emissões de N2O a partir dos solos tropicais são de grande relevância. 

Solos amazônicos periodicamente inundados mostraram-se efetivas fontes desse gás 

para a atmosfera, embora o entendimento dos processos que atuam regulando a 

produção e a contribuição das emissões nesses ambientes sejam pouco estudadas.  

 A produção de N2O nos solos é controlada, de maneira geral, pela 

disponibilidade de substrato para os processos microbiológicos e presença desses 

organismos na heterogênea matriz que é o solo. Disponibilidade de carbono orgânico 

lábil, de oxigênio e água, e variações no pH e na temperatura do solo estão 

modulando os processos de ciclagem do nitrogênio, e consequentemente a produção 

de N2O. 

 A água presente nos poros do solo tem sido de grande importância na 

regulação da produção e emissão de N2O em solos tropicais. O primeiro capítulo 

desse trabalho apresenta uma comparação entre a emissão de N2O em solos tropicais 

na estação seca e chuvosa, ou de maior e menor pluviosidade registrada, naquelas 

áreas que não apresentam marcada sazonalidade. Fica claro que as emissões de N2O 

sofrem grande influência da precipitação, apresentando maiores fluxos de N2O nos 

períodos de maior saturação de água nos poros dos solos. Assim, na estação 

chuvosa, solos tropicais contribuem de maneira mais significativa para as emissões 

anuais de N2O. 

 O segundo capítulo trata da investigação da importância das inundações em 

solos amazônicos para as emissões de N2O naquela região. Após inundação 

simulada, observou-se grande aumento na emissão desse gás, demonstrando a 

importância dos solos amazônicos como fontes de N2O após inundação. A Amazônia 

apresenta grande potencial de emissão de N2O, com extensas áreas anualmente 

alagadas, que podem contribuir de maneira significativa para as emissões globais 

desse gás para a atmosfera.  

 Embora o avanço humano sobre a região Amazônica esteja ocorrendo de 

maneira rápida, muitas áreas permanecem isoladas e são de difícil acesso. Diversas 

áreas inundáveis, por exemplo, estão em meandros estreitos, com muitas raízes 

expostas, cuja chegada torna-se complicada, seja por barco ou por terra. Dessa forma, 

o estudo dessas regiões é complexo, principalmente para estudos de longa duração. 

Contudo, informações dessas áreas são de extrema importância para o entendimento 

do balanço global de gases de efeito estufa, como o N2O, uma vez que esses solos 

tem grande participação na ciclagem de N e emissão de N2O para a atmosfera.  
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