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RESUMO 

A dinâmica do C e do N dentro do ecossistema engloba os processos fisiológicos que 

ocorrem na planta e no solo. Utilizando o sistema Trop-T-FACE no campus da USP de 

Ribeirão Preto, que combina os sistemas FACE (Free-air carbon dioxide enrichment) e T-

FACE (Temperature free-air controlled enhancement), para enriquecimento e controle do CO2 

e da elevada temperatura (aquecimento), respectivamente, foram realizados dois experimentos 

com duas forrageiras tropicais, Stylosanthes capitata Vogel (leguminosa C3) e Panicum 

maximum Jacq. (gramínea C4). O primeiro experimento envolveu o aquecimento de 2°C no 

dossel de plantas S. capitata Vogel e resultou em uma intensificação do ciclo do N em curto 

prazo provavelmente devido à uma maior fixação biológica de N2 pela leguminosa, além de 

maiores taxas respiratórias do solo e reduzidas taxas de atividade enzimática do solo. No 

segundo experimento, plantas de S. capitata e P. maximum foram submetidas a quatro 

tratamentos: controle, com condições de CO2 e temperatura ambiente; aquecimento de 2°C e 

concentração de CO2 ambiente (eT), temperatura ambiente e concentração de CO2 elevada em 

600 µmol mol-1 (eC) e aquecimento de 2°C e concentração de CO2 elevada em 600 µmol mol-

1 (eC+eT). Os resultados da respiração do solo indicaram um efeito do aquecimento sobre os 

processos biológicos do solo devido ao aumento das temperaturas do solo. Análises isotópicas 

das plantas mostraram, a partir do 3° dia de experimento, o decréscimo do δ13C em ambas 

espécies nos tratamentos com elevado CO2 como consequência da incorporação do C novo 

assimilado. Quanto ao δ15N, este apresentou apenas valores positivos nas C3, enquanto nas C4 

houve tanto valores negativos como positivos, mas ambos não indicaram um padrão muito 

claro quanto a diferenças entre tratamentos. Análises enzimáticas não revelaram alterações 

específicas no metabolismo do C no solo, mas foram encontradas alterações no metabolismo 

do N que indicam uma influência direta deste nutriente no potencial do solo em armazenar C.  

Palavras-chave: mudanças climáticas, isótopos, carbono, nitrogênio, pastagem, respiração do 

solo, enzimas do solo. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The C and N dynamics may be interpreted as a flow within the ecosystem that 

encompasses the physiological processes that occur in plants and soil. In this study, we used 

of a new combined FACE and T-FACE system, to allow plants of Stylosanthes capitata 

Vogel (C3) and Panicum maximum Jacq. (C4) to be exposed to higher CO2 concentrations and 

temperatures, respectively. The system named Trop-T-FACE was established at the Ribeirão 

Preto campus of the University of São Paulo (USP). Two experiments were conducted using 

this system; the first involved the warming of 2° C in the plant canopy of Stylosanthes 

capitata Vogel and resulted in an intensification of N short term cycle probably due to greater 

biological N2 fixation by legumes, plus larger soil respiration rates and reduced rates of soil 

enzymatic activity. In the second experiment, plants of S. capitata and P. maximum were 

exposed to 4 treatments: a control (ambient temperature and ambient CO2); eT (ambient CO2 

concentration and a canopy temperature of 2 °C greater than the ambient temperature), eC 

(600 µmol mol-1 CO2 and ambient temperature), and eC + eT (600 µmol mol-1 CO2 and a 

canopy temperature of 2 °C greater than the ambient temperature). Results from soil 

respiration indicated an effect of warming on soil respiration by effect of increment in soil 

temperature. Isotopic analysis showed, from the third day of the experiment, the decay of δ13C 

values in both species in the treatments with elevated CO2 as a result of assimilation of the 

new C. Whereas δ15N showed only positive values in C3, in C4 we found negative and 

positive values, but both did not indicate a clear pattern among treatments. Enzymatic 

analyzes revealed no specific changes in C metabolism in the soil, but changes in N 

metabolism might indicate a direct influence of this nutrient in the potential of the soil to store 

C. 

Keywords: climate change, isotope, carbon, nitrogen, pasture, soil respiration, soil enzymes. 
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1. INTRODUÇÃO  

As mudanças climáticas atuais estão alterando diversos padrões climáticos e, por isso,  se 

analisadas em um panorama futuro, profundas modificações nos ecossistemas de todo o 

planeta serão observadas. Como as pastagens constituem um dos mais importantes e 

complexos ecossistemas terrestres para o ciclo do carbono, não só por ser a forma mais ampla 

do uso do solo, mas também por conter mais de 10% do carbono armazenado na biosfera, é de 

esperar que haja alterações significativas tanto no ciclo do carbono (C) como no ciclo do 

nitrogênio (N). 

A revisão bibliográfica deste trabalho trata sobre as atuais afirmações encontradas na 

literatura a respeito da mudança climática global, sobre os ciclos do C e N e como estes 

interagem entre si, a importância dos processos no solo referente ao armazenamento e à 

emissão de carbono para a atmosfera, explanando o porquê do uso de isópotos estáveis ser 

cada vez mais difundido em tais análises ambientais. 

Com o objetivo de compreender melhor como os ciclos do C e N podem ser afetados por 

altas temperaturas e concentrações atmosféricas de CO2 mais elevadas, foram realizados dois 

experimentos em campo no intuito de revelar a resposta das plantas e do seu meio frente à 

condições ambientais que simulassem condições reais de aquecimento e enriquecimento em 

CO2 do ar atmosférico no futuro.  

Após a descrição da metodologia e dos materiais empregados em ambos os experimentos, 

como o funcionamento de um sistema pioneiro implantado nas localidades da USP de 

Ribeirão Preto (Trop-T-FACE), os resultados fornecem uma visão objetiva dos dados obtidos, 

e, juntamente com as informações encontradas na literatura, enriquecem a discussão deste 

trabalho na tentativa de compreender os efeitos da temperatura e do CO2 nos processos 

fisiológicos realizados pela planta, bem como aqueles que ocorrem no solo pela ação de 

microrganismos. Por fim, a conclusão busca integrar os principais pontos que foram 

discutidos em ambos os experimentos, relacionados ao modo como o C do solo em pastagens 

pode ser influenciado pelo ciclo do N, e este, alterado pelos fatores ambientais que foram 

experimentalmente manipulados: temperatura e CO2. 

Este projeto está vinculado a um Projeto Temático da FAPESP dentro do Programa de 

Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais (Processo nº 2008/58075-8), o qual se 

denomina “Experimento miniFACE para analisar os efeitos do elevado CO2 e do aquecimento 

sobre a fotossíntese, expressão gênica, bioquímica, crescimento, dinâmica de nutrientes e 
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produtividade de duas espécies forrageiras tropicais contrastantes” sob coordenação do Prof. 

Carlos Alberto Martinez y Huamán. 
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1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1.1. Mudanças climáticas globais 

As concentrações atmosféricas globais dos chamados gases de efeito estufa (GEE), 

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

significativamente em consequência das atividades humanas e atualmente ultrapassam em 

muito os valores pré-industriais. Os aumentos globais da concentração de CO2 se devem 

principalmente ao uso de combustíveis fósseis e à mudança no uso da terra, enquanto os 

aumentos da concentração de CH4 e N2O são devidos principalmente à agricultura (IPCC, 

2007).  

Segundo dados do IPCC (2007), a concentração atmosférica global do CO2 aumentou de 

um valor pré-industrial de cerca de 280 ppm para 380 ppm em 2005 (Figura 1A). Atualmente, 

a concentração atmosférica de CO2 já superou a faixa de 400 µmol mol-1 e a taxa de aumento 

desse gás é maior que 2,5 µmol mol-1 ao ano (IPCC, 2007;  CO2now, 2014). Estimativas 

indicam que, futuramente, se a liberação de GEEs permanecer neste ritmo acelerado, 

somando-se à inexistência de ações antrópicas que evitem a poluição atmosférica, a 

concentração atmosférica do CO2 continuará aumentando até valores acima de 800 µmol mol-

1 por volta do ano de  2100 (Towsend et al., 2006).  

A maior liberação destes gases influencia diretamente a temperatura média do planeta, 

uma vez que GEEs como o CO2 absorvem radiação infravermelha, contribuindo assim para o 

aquecimento do ar e a elevação de temperatura média da Terra em ritmo cada vez mais 

acelerado (Figura 1B) (Ricklefs, 2003; Towsend et al., 2006; Buckeridge, 2007).  

  

 

Figura 1. A: Dados obtidos das médias globais de frações molares de CO2 obtidos a partir do Instituto 

de Oceonografia de Scripps (SIO) em Mauna Loa, Hawaii e Pólo Sul (vermelho) e das divisões 

globais de monitoramente NOAA/ESRL/GMD; B: Médias anuais globais da temperatura do ar na 
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superfície terrestre e suas respectivas anomalias segundo quatro diferentes conjunto de dados 

(Berkeley, CRUTEM, GHCN e GISS). Gráficos modificados do relatório do IPCC de 2013. 

 

As elevadas temperaturas provocadas por este efeito podem acarretar em diversas 

consequências na composição de espécies vegetais, sejam biomas preservados ou culturas 

agrícolas. As plantas podem ajudar a entender o que pode acontecer com a biodiversidade  em 

nosso planeta, uma vez que a sua principal fonte de C é o CO2, com o qual elas realizam o 

processo fotossintético. Os efeitos no ecossistema seriam recorrentes à medida que, a elevada 

concentração de CO2 e o aquecimento médio da Terra, possivelmente provoque alterações no 

meio ambiente, como na disponibilidade de água e nutrientes, modificando a composição da 

estrutura vegetal e assim da biodiversidade global (Buckeridge, 2007).   

Além da liberação de CO2 devido às ações antrópicas, a quantidade do gás na atmosfera 

resulta também do balanço entre processos bioquímicos que o liberam e o retiram da 

atmosfera de forma natural, a partir de processos como a respiração de plantas e animais. Uma 

considerável parte do C que é recapturado da atmosfera se deve ao processo fotossintético 

realizado pelos vegetais, principal mecanismo de sequestro de carbono atmosférico, processo 

esse que, dentre muitos outros, justifica a enorme importância dada na conservação e 

preservação da vegetação na manutenção do ciclo do C (Ricklefs, 2003).  

1.1.2. Ciclo do carbono (C) 

Os quatro compartimentos de C na Terra são: oceanos, atmosfera, formações geológicas 

contendo C fóssil e mineral e ecossistemas terrestres (biota e solo) (Figura 2). O 

compartimento de C no solo é o maior nos ecossistemas terrestres, sendo constituído pelo C 

orgânico e mineral. O C pode ficar retido no solo devido a diversos processos, como a 

humificação, a agregação e a sedimentação, enquanto os processos responsáveis pelas perdas 

de C no solo são: a erosão, decomposição, volatilização e lixiviação. Dessa forma, a 

quantidade de C em cada compartimento está associada à sua interação com a biosfera, assim 

como o C do solo derivado de processos biológicos como a fotossíntese deriva a maioria do C 

presente no solo e o C utilizado pelas plantas é retornado à atmosfera pelo processo de 

respiração biológica (Machado, 2005). 
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Figura 2. Ciclo do carbono e seus diversos componentes. Modificado de Buckeridge (2007). 

 

As reações de decomposição da matéria orgânica são responsáveis pelo fornecimento de 

nutrientes para as plantas nos ecossistemas naturais e nos agroecossistemas manejados e não 

fertilizados (Bonde et al., 1992). A decomposição representa uma das atividades na qual a 

biomassa microbiana está envolvida, englobando de 2 a 3% do C na forma orgânica. Os 

microrganismos do solo regulam a maior parte das reações que ocorrem no ciclo do C no solo, 

por meio de processos como a respiração do solo (Pulrolnik, 2009). Como o foco do presente 

trabalho corresponde ao ciclo do C, uma vez assimilado e liberado pelo solo, é de suma 

importância entender como se dá o fluxo de saída de C do sistema por meio da respiração do 

solo. 

1.1.2.1.  Respiração do solo   

Embora o fluxo de C seja bastante representativo no processo foliar de fixação 

(fotossíntese), a quantidade de C no solo representa mais de dois terços do total de C presente 

nos ecossistemas terrestres (Lin et al., 1999). O C do solo retorna à atmosfera pelo processo 

de respiração do solo, o qual representa um dos maiores fluxos de C no ecossistema terrestre, 

equivalente a aproximadamente 10% do C presente na atmosfera e até 10 vezes mais em 

relação ao fluxo de C proveniente da emissão de gases derivados de combustíveis fósseis 

(Taneva et al., 2006; Atarashi-Andon et al., 2012). Além disso, as transformações de C que 

ocorrem no solo são bem mais lentas do que na atmosfera, havendo, portanto, uma influência 

significativa dos processos do C no solo, e consequentemente da concentração atmosférica de 

CO2, no sequestro de C e no aquecimento global. Assim, alterações ambientais que afetem a 

dinâmica de C no solo podem resultar em uma mitigação do aumento do CO2 atmosférico 
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associada à promoção do armazenamento de C no solo, mas podem também exacerbar o 

aquecimento caso haja um declínio no conteúdo de C do solo e maior liberação de CO2 para a 

atmosfera (Hungate et al., 2009). 

A respiração do solo é dividida em respiração heterotrófica (microrganismos do solo) e 

autotrófica (raízes de plantas) (Figura 3). Essas fontes de CO2 respondem diferentemente às 

variações ambientais, como alterações na temperatura e precipitação, sendo importante 

estimar a sua resposta individual à cada fator e à combinação de vários fatores. Sendo assim, 

até mesmo pequenas flutuações na respiração do solo devido à estes fatores podem alterar 

significativamente as concentrações de CO2 atmosférico, ou seja, o solo adquire um potencial 

significativo na concentração de CO2 atmosférico global (Atarashi-Andon et al., 2012).  

 

 

Figura 3. A respiração do solo, um dos principais processos que governam as transformações de 

carbono no solo, influencia no sequestro de carbono no solo e, consequentemente, no balanço global 

de carbono na superfície terrestre. Modificado de Bahn (2010). 

 

Considerando a grande variabilidade de fatores ambientais que influenciam os complexos 

processos e reações que ocorrem no ecossistema, o sistema subterrâneo é de fato mais difícil 

de ser avaliado do que a parte aérea que corresponde às folhas e caules da vegetação 

(Atarashi-Andon et al., 2012). Em ecossistemas de floresta, por exemplo, uma grande parte da 

produção primária bruta é alocada no sistema subterrâneo e cerca de 60% da produção 

primária líquida do solo é usada para respiração das raízes, contribuindo para a emissão de 

CO2 do solo juntamente com uma proporção determinada por fontes heterotróficas (Grossiord 

et al., 2012). 
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De modo geral, a quantidade de CO2 liberada é normalmente usada como indicadora da 

atividade heterotrófica e do processo de decomposição dos resíduos e da matéria orgânica do 

solo, dado que a emissão de CO2 normalmente é considerada como o resultado final do 

metabolismo energético dos microrganismos. Geralmente admite-se que a taxa na qual o C é 

metabolizado durante a oxidação de compostos orgânicos é proporcional à biomassa de 

microrganismos do solo que participam destas reações (Tate, 2000; Pulrolnik, 2009). Assim, 

este processo corresponde à atividade geral da biomassa microbiana influenciada pelo clima, 

pelas propriedades bioquímicas e físicas do solo e pela cobertura vegetal, e a velocidade na 

qual ocorre depende da atuação seletiva dos microrganismos em diferentes substratos, sendo 

maior quando são substratos mais lábeis e fáceis de serem decompostos e menor quando são 

mais estáveis à decomposição (Mendes et al., 2009). 

Alguma variabilidade presente nos fluxos de CO2 também se deve a períodos e técnicas de 

medição. Os resultados refletem o impacto biológico nas taxas de emissão de CO2 (Es), sendo 

estes resultados diferentes nos mais diversos ecossistemas. Altas taxas de CO2 normalmente 

estão associadas com uma produção primária líquida elevada como a encontrada em 

ambientes tropicais úmidos, enquanto baixas taxas são observadas em ecossistemas de regiões 

mais frias (Kim & Verma, 1992). 

A distribuição do C fixado, bem como a liberação do CO2 para a atmosfera depende de 

muitas variáveis como o tipo de clima, vegetação, relevo e o tipo de manejo do solo (La Scala 

et al., 2006; Britto et al., 2009). Esta grande variação mostra que a Es pode ser influenciada 

tanto pelas mudanças na fisiologia da planta como pelos processos no sistema subterrâneo. 

Alterações nas taxas de decomposição da matéria orgânica no solo (Kuzyakov & Domanski, 

2000) e os complexos efeitos interativos entre os componentes da respiração do solo podem 

atuar em diferentes escalas temporais, em curto ou em longo prazo (Taneva & Gonzalez-

Meler, 2011). 

Uma vez que a Es reflete a atividade metabólica de microrganismos, plantas e animais 

(Mendes et al., 2009), o aquecimento global pode influenciar o funcionamento do ecossistema 

e isso pode ser verificado na Es. A perda excessiva de C do solo para a atmosfera pode 

transformar o solo em uma fonte de CO2 ao invés de sumidouro. O ponto de transformação de 

fonte para sumidouro é dependente da sensitividade da respiração microbiana em longo prazo 

(Melillo et al., 2011). Isso porque, além da cobertura vegetal, os processos do C no solo são 

resultado da ação de microrganismos envolvidos em diversos processos como decomposição, 

ciclagem de nutrientes, transformações bioquímicas como nitrificação, desnitrificação, 
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fixação biológica de N e outros. Dessa forma, o C do solo está sujeito à ação da fauna 

microbiana, a qual pode ter sua biomassa composta de microrganismos produtores primários, 

decompositores ou armazenadores de C (Commission, 2010).  

Essas alterações em curto prazo no solo envolvem o processo denominado efeito priming, 

no qual as taxas de decomposição do solo orgânico e substâncias minerais no solo tendem a 

ser estimuladas. Neste processo, as raízes têm sido apontadas tanto como estimuladoras (pela 

quebra dos agregados do solo devido ao seu crescimento e estimulação da microfauna da 

rizosfera pela exsudação) quanto como inibidoras (pela competição entre as raízes e a 

microfauna da rizosfera por substratos) (Kuzyakov & Cheng, 2001; Carrillo et al., 2011). A 

magnitude do efeito priming determina se mudanças no fluxo de C no solo, em resposta às 

variáveis ambientais, poderão alterar a capacidade de armazenamento de C (Chapin et al., 

2009). 

Como outro fator relevante para a predição de mudanças futuras nos ecossistemas se 

refere à composição vegetal, estudos têm mostrado o desempenho de áreas de pastagem 

quanto à manutenção do C armazenado no solo. Há indicações que as pastagens possam atuar 

como sumidouros de CO2, provocando um aumento dos estoques de C orgânico no solo e 

reduzindo a quantidade de CO2 atmosférico (Roscoe et al., 2006; Mendes et al., 2008; 

Pulrolnik, 2009). Dessa forma, dependendo do uso e manejo, o solo pode atuar como uma 

fonte de CO2 para a atmosfera, ou como sumidouro, pelo acúmulo de C como matéria 

orgânica do solo (IPCC, 2001; Melillo et al., 2011). 

No entanto, estudos recentes sugerem que o esperado aumento na Es pode não persistir se 

a temperatura continuar a aumentar. Em um experimento de longa duração (10 anos), Melillo 

et al. (2011) mostraram um aumento de 28% na Es nos primeiros seis anos de aquecimento, 

quando comparado aos solos do tratamento controle, seguidos por decréscimos consideráveis 

de CO2 liberado nos anos subsequentes. Contudo, os processos microbiológicos específicos 

que causam esta resposta ao aquecimento global ainda não foram bem elucidados. Isso 

porque, além de uma série de reações e mecanismos complexos que envolvem as interações 

entre solo, microrganismos e plantas no ciclo do C, há também que se considerar os impactos 

de altas concentrações de CO2 e do aquecimento na disponibilidade de N, cujo ciclo é 

totalmente integrado ao ciclo do C (Pataki et al., 2003; Van Groenigen et al., 2003; 

Amendolara, 2011). 
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1.1.3. Ciclo do Nitrogênio (N) 

Uma vez que os processos do ciclo do C interferem diretamente nos processos do ciclo 

do N, e o contrário também ocorre, os ciclos do C e do N são integralmente dependentes entre 

si, sendo o N um dos maiores limitantes da produção primária. Dessa forma, o efeito do 

enriquecimento de CO2 nos estoques de C do solo depende da disponibilidade de N, uma vez 

que altas taxas de crescimento vegetal podem ser sustentadas apenas com o aumento da 

eficiência do uso do N ou o aumento de sua absorção. O aumento da absorção de N pode 

resultar de uma maior absorção de N mineral existente no solo, de um aumento nas taxas de 

mineralização, e/ou de um aumento na fixação por organismos simbióticos ou de vida livre, 

tornando o N atmosférico disponível para utilização das plantas na sua forma inorgânica 

(Figura 4). Assim, com uma alta fertilização de N, a resposta do C em relação à adição de C 

ao solo superaria a respiração microbiológica, favorecendo o acúmulo de C no solo (Pataki et 

al., 2003; Luo et al., 2004; Chapin et al., 2009).  

 

 

Figura 4. Ciclo do nitrogênio. Modificado de Buckeridge (2007). 

 

Apesar de haver boas evidências de que a produtividade dos ecossistemas terrestres e 

armazenamento de C respondem positivamente ao aumento da concentração atmosférica de 

CO2, é esperado que possíveis feedbacks no ciclo do N possam restringir fortemente essa 

produtividade no futuro. Reciprocamente, o aumento da degradação bacteriana da matéria 
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orgânica resultante de altas temperaturas pode, ao reduzir o teor de C do solo pelo aumento da 

respiração heterotrófica, aumentar a mineralização do N e assim, favorecer a produtividade da 

planta e o armazenamento de C nos ecossistemas terrestres.  

A relação C/N, derivada de diversos processos biológicos (incluindo as ações 

antropogênicas desde a era industrial) (Figura 5), é importante para compreender a dinâmica e 

interdependência dos elementos C e N no ambiente. Quando esta relação é muito alta, há a 

indicação de que o material dificilmente é aproveitado pela atividade microbiana quando 

nenhuma fonte de N está disponível (Larcher, 2006). Dependendo das condições ambientais, a 

relação C/N do solo pode aumentar pelos teores de C e N do solo estarem intimamente 

relacionados aos processos fisiológicos realizados pelas plantas (Chen, 2006).  

 

 

Figura 5. Ciclos do carbono e nitrogênio terrestres simulados pelo modelo O-CN, nos quais os 

números em preto representam os valores pré-industrais (1860s) e os números em cinza mostram as 

alterações provocadas pelas mudanças na concentração de CO2, no clima, na deposição de N e 

aplicação de N fertilizante após os anos de 1990. Os estoques de C e N na vegetação e no solo são 

dados em Pg C e Tg N, respectivamente, e os valores em parêteses mostram as taxas anuais de 

aumento. Todos os fluxos são dados em Pg C ano-1 or Tg N ano-1 juntamente com o desvio padrão. 

NPP: produtividade primária líquida; Rh: respiração heterotrófica. Modelo modificado de Zahele et 

al., 2010. 

 

Além da cobertura vegetal, a comunidade microbiana, composta por bactérias e fungos do 

solo, desempenha papéis centrais em vários ciclos biogeoquímicos, sendo responsáveis pela 

ciclagem de compostos de C e N. Os microrganismos do solo, considerados indicadores 

ecológicos sensíveis à degradação do solo (Turco et al., 1994; Mendes et al., 2012), podem 

responder de diferentes formas em relação à abundância e formas de N no solo. 
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As bactérias e fungos abrangem mais de 90% da biomassa microbiana do solo e sua 

atividade e funções dependem de condições ambientais (clima, propriedades químicas e 

físicas do solo e vegetação) e da quantidade e qualidade do substrato (Djukic et al., 2013). 

Esses microrganismos influenciam os ecossistemas subterrâneos, além da estrutura e 

fertilidade do solo, contribuindo para a nutrição e crescimento da planta. Justamente por 

atuarem como importantes determinantes da diversidade da comunidade de plantas e da 

produtividade, eles influenciam diretamente no teor de N do solo e na qualidade e quantidade 

de entrada de C no solo (Bardgett et al., 2008).  

Desde os tempos pré-industrais, os ciclos de C e N têm sofrido alterações em suas 

diferentes interações no ecossistema. Qualquer atividade antropogênica, como a poluição ou a 

mudança no uso da terra, que afete a fauna microbiana do solo pode alterar sua atividade e 

diversidade, acarretando em sérias consequências para os ecossistemas terrestres (Kirk et al., 

2004). 

Sendo a disponibilidade de N e o potencial de armazenamento de C no solo extremamente 

relevantes em ecossistemas terrestres, a atividade biológica dos microrganismos do solo 

revela-se um aspecto de grande importância a ser estudado.    

1.1.4. Atividade enzimática do solo 

Além da taxa de emissão de CO2 dos solos, a atividade enzimática, por ser rapidamente 

alterada em resposta a variações nas propriedades do solo, também pode fornecer informações 

quanto ao metabolismo de microrganismos, plantas e animais e quanto ao comportamento dos 

solos (Roscoe et al., 2006; Pulrolnik et al., 2009; Zhou et al., 2013).  

A atividade dos microrganismos do solo representa um papel fundamental no fluxo de C 

do solo. As transformações de C no solo são resultado da ação de microrganismos envolvidos 

em diversos processos como decomposição, ciclagem de nutrientes, transformações 

bioquímicas como nitrificação, desnitrificação, fixação biológica de N e outros. 

Assim, inserido no contexto de mudanças climáticas e dinâmica do C e do N, o estudo da 

atividade enzimática dos processos envolvidos no ciclo destes elementos é de extrema 

relevância, pois há notável influência de muitas enzimas no crescimento celular e nas 

transformações de energia. A quantidade de enzimas presentes em um solo em particular, bem 

como suas reações cinéticas, deve refletir as propriedades metabólicas básicas de todos os 

sistemas celulares (Tabatabai & Warren, 2002). 
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No entanto, devido ao ambiente complexo no qual as transformações enzimáticas 

ocorrem, enquanto parte da matéria orgânica está disponível para ser prontamente 

transformada por meio da ação de enzimas do solo, outra parte, por ter uma estrutura química 

mais propícia a tal, é intrinsecamente mais resistente à biodegradação. Assim, estudos 

enzimáticos básicos devem considerar o ambiente extracelular complexo no qual ocorrem as 

transformações de C e N, variável quanto à sorção (interações da argila), às propriedades 

físicas (variações de temperatura e umidade) e às propriedades químicas (pH, metais pesados 

solúveis em água) (Tabatabai & Warren, 2002). 

A atividade de enzimas do metabolismo do C e N geralmente é correlacionada com o C 

orgânico total do solo ou com os níveis de matéria orgânica prontamente metabolizada, sendo 

inibida por altas taxas concentrações de sal e metais. Assim, embora haja uma infinidade de 

enzimas envolvida nas mais diversas reações, apenas um número limitado delas é comumente 

utilizado em estudos. Muitas delas apresentam atividade catalítica extracelular, como a 

celulase. Outras, como a urease, catalisam reações tanto interna quanto externamente às 

células (Sardans et al., 2008). 

As atividades enzimáticas mais estudadas envolvendo transformações do N têm sido 

associadas com a geração de amônia (amidases e urease), hidrólise de proteínas (proteases), 

fixação de N (nitrogenases) e perda de N do solo (redutases). Similar ao N, as enzimas 

associadas ao C têm sido relacionadas com a hidroxilação de anéis aromáticos (polifenil 

oxidases, lacases), incluindo a mineralização ou humificação de compostos, hidrólise de 

polissacarídeos (amilases, celulases, xilanases) e uma variedade de lipases e esterases, além 

da enzima indicadora da atividade respiratória, a desidrogenase (Paolo et al., 2002).  

Nesse estudo, foram consideradas a atividade de três enzimas principais envolvidas 

nos ciclos do C e N: a β-glicosidase, a desidrogenase e a urease. A desidrogenase é usada 

como medida para determinar a atividade microbiológica total do solo e os ensaios são não-

específicos, ou seja, representam atividades de diversas enzimas. A quantidade do produto 

formado na reação é proporcional à respiração microbiana associada à atividade metabólica, 

não sendo, necessariamente, proporcional à biomassa microbiana presente nos solos (Burns & 

Dick, 2002; Figueiredo, Burity et al., 2010). A β-glicosidase é a enzima catalisadora da 

hidrólise da celulose (celobiose) e sua presença tem sido detectada em animais, plantas e 

microrganismos. Tem sido sugerido que a atividade da β-glicosidase está relacionada 

positivamente com o teor de matéria orgânica do solo, e é usada como um indicador sensível 

para efeitos da fertilização e queimadas na atividade biológica de solos (Burns & Dick, 2002; 
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Figueiredo et al., 2010). Já adentrando o ciclo do N, a urease é uma enzima responsável por 

catalisar a hidrólise da molécula de uréia, produzindo amônia e CO2. Se sua atividade for alta, 

há uma rápida formação de amônia, a qual pode ser liberada para a atmosfera se não for 

incorporada ao solo. Se a sua atividade for baixa, a produção de amônia, N disponível para 

assimilação das plantas, pode ser prejudicada (Figueiredo et al., 2010). Essa atividade pode 

ser verificada com o propósito de relacionar o N total do solo à biomassa de C microbiana 

(Burns & Dick, 2002).  

Além da atividade da comunidade microbiana no solo, a influência do aquecimento e do 

elevado CO2 também atinge as plantas de diferentes formas. 

1.1.5. Efeitos do aquecimento e da elevada concentração de CO2 em plantas  

De modo geral, os efeitos provocados pela elevada concentração atmosférica de CO2 se 

referem principalmente a uma estimulação da produtividade primária em muitos ecossistemas, 

o que por sua vez, pode acarretar em um aumento na respiração das plantas, elevando a 

concentração de CO2 na atmosfera (Gonzalez-Meler et al., 2004; Trueman & Gonzalez-Meler, 

2005). 

Estima-se que os possíveis efeitos deletérios do aquecimento climático sobre as plantas 

podem ser, em parte, compensados (ou até mesmo anulados) pelos efeitos benéficos do 

elevado CO2 sobre o rendimento das culturas (maior taxa fotossintética e biomassa). As 

respostas das culturas aos elevados níveis de CO₂, bem como aos tipos de estresses abióticos 

como à seca, estresse salino, ou alta temperatura, são fenômenos complexos e que devem ser 

pesquisados em condições de campo, onde as interações entre esses fatores são mais reais 

(Ainsworth et al., 2008; Ruiz-Vera et al., 2013). 

A estimulação da fotossíntese pelo aumento da concentração de CO₂ tem sido 

amplamente descrita em diversos estudos (Kimball et al., 2002; Long et al., 2004; Ainsworth 

& Long, 2005; Long et al., 2006; Ainsworth & Rogers, 2007; Ziska & Bunce, 2007; Li et al., 

2008; Gonzalez-Meler et al., 2009). Sabe-se que o incremento do CO2 estimula mais a 

fotossíntese das plantas que apresentam a via fotossintética C3 do que as plantas com via 

fotossintética C4 (Smith et al., 1987). Devido ao mecanismo de concentração de CO2 nas 

células da bainha vascular, acreditava-se que as plantas C4 não apresentariam um incremento 

significativo da fotossíntese com o aumento da concentração atmosférica de CO2 (Bowes, 

1993). Entretanto, alguns estudos mostraram que espécies C4 (Ziska & Bunce, 1999; 

Ghannoum et al., 2001), inclusive a cana-de-açúcar (Souza et al., 2008), apresentam 
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significativas respostas fotossintéticas e de crescimento em elevada concentração de CO2. Por 

outro lado, Dukes et al. (1999), demonstraram que em comunidades mistas de C3 e C4, sob 

elevado nível de CO2, ambas espécies se beneficiam igualmente.  

Enquanto as crescentes concentrações de CO2 atmosféricas podem alterar os padrões de 

precipitação e contribuir para um maior aquecimento atmosférico (Comission, 2011), este 

aquecimento poderá também acelerar a liberação de CO2 e CH4 para a atmosfera, ao 

promover uma maior quebra da matéria orgânica do solo por meio de uma maior estimulação 

da atividade microbiana. Assim, com o aumento da entrada de C no solo, haveria um efeito 

positivo da temperatura no crescimento e acúmulo de biomassa vegetal (Martinez et al., 

2014).  

Os efeitos diretos do aquecimento nos ecossistemas são bem mais complexos do que os 

efeitos do elevado CO2, uma vez que a temperatura altera drasticamente processos químicos e 

biológicos das plantas, enquanto a influência do CO2 é mais limitada às folhas de plantas C3 e 

C4 (fotossíntese, abertura dos estômatos e respiração) (Shaver et al., 2000). Até mesmo 

ligeiras mudanças de temperatura são capazes de alterar significativamente não apenas a 

distribuição e estrutura destas plantas, mas também sua fisiologia (produtividade primária 

líquida, evapotranspiração, ciclagem de nutrientes e produtividade do ecossistema), o que 

certamente poderá atuar como um feedback no clima global (Figura 6) (Woodward et al., 

1998; Martinez et al., 2014). 

 

 

Figura 6. O aquecimento climático pode desencadear tanto um feedback negativo através da 

estimulação da mineralização de nutrientes, crescimento vegetal e sequestro de carbono como um 
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feedback positivo via aumento da respiração do ecossistema liberando maiores quantidades de CO2 na 

atmosfera. O processo de aclimatação da respiração do solo ao aquecimento pode ter um fraco efeito 

de feedback positivo através da ligação entre aquecimento, respiração e concentração atmosférica de 

CO2. Modificado de Luo (2001). 

 

Assim, dependendo do incremento na temperatura do ar, do bioma analisado, da 

localização geográfica e de vários outros fatores intrínsecos a cada ecossistema, o 

aquecimento global poderá alterar os padrões climáticos locais em diferentes intensidades 

(Carrillo et al., 2011). A fim  de investigar e caracterizar as respostas do ecossistema 

estudado, os isótopos têm sido amplamente utilizados na área ambiental, pois torna-se 

possível traçar os ciclos de C e N, baseando-se na detecção das variações isotópicas de 

elementos como o C e N, tanto os seus isótopos radioativos como os estáveis.  

1.1.6. Isótopos estáveis 

Isótopos são átomos de um elemento que diferem no número de nêutrons. Isótopos mais 

pesados, ou seja, com mais nêutrons, formam ligações químicas mais fortes, têm menores 

taxas de reação em reações enzimáticas, difundem mais lentamente e são mais freqüentemente 

encontrados em estados de fase de baixa energia nas reações de equilíbrio. Estas propriedades 

podem ser exploradas para investigar processos físicos e bioquímicos e são a base para as 

abordagens de isótopos estáveis em estudos ecológicos (Pataki et al., 2003). A composição 

isotópica é normalmente expressa como uma razão entre o isótopo mais pesado e o mais leve, 

sendo mais conveniente expressar esta razão isotópica da amostra em relação a um padrão da 

seguinte forma: 

 

δ = (Ramostra/Rpadrão - 1) x 1000 ‰   (1), 

 

na qual R é a razão entre o isótopo pesado e o leve e o símbolo ‰ representa partes por mil. 

Os padrões utilizados são internacionais, tais como a formação da rocha PDB (Pee Dee 

Belemnite), utilizada para a proporção de carbono-13 (13C) e carbono-12 (R = 0,0112372) e o 

N2 atmosférico (0‰) para nitrogênio-15 e nitrogênio-14.  

Considerando os isótopos de C, o 12C é o mais leve e apresenta 98,89% em relação ao 

total de C na natureza, enquanto o 13C representa apenas 1,11%. Ambos são chamados 

estáveis porque essas proporções se mantêm relativamente constantes em qualquer resíduo 



Revisão Bibliográfica 37 

 

orgânico, ou seja, não sofrem decaimento. Com o surgimento de técnicas que permitiram a 

definição destas proporções, como os espectrômetros de massa, viu-se que, quando o C passa 

de um estado físico-químico para outro há uma discriminação diferenciada entre os dois 

isótopos, ou seja, dependendo do fenômeno, um dos isótopos muda de estado mais 

velozmente. Essa diferença, a princípio mínima (na casa dos milhares), proporciona uma 

variação na proporção 13C/12C possível de ser detectada (Alves, 2005). 

Um grande número de fatores ambientais pode alterar processos fisiológicos vegetais e, 

assim, a discriminação dos isotópos de C.  Mais especificamente, o estresse abiótico nas 

plantas, o qual pode afetar a taxa de fotossíntese, a condutância estomática e outros processos 

fisiológicos vegetais, pode influenciar também a concentração interna de CO2 e assim a 

composição isotópica (13C) do material vegetal. Assim, os isótopos estáveis de C são 

considerados um indicador de estresse, bem como do crescimento e do potencial hídrico da 

planta (Farquhar et al., 1982; Bowling et al., 2006). 

A composição isotópica é uma função do fracionamento isotópico associado com 

diferentes características no processo de difusão do 13CO2 em relação ao 12CO2 do ar para o 

estômato (índice de fracionamento = 4,4‰) e o fracionamento líquido  realizado pela Rubisco 

durante a reação de fixação de CO2 na fotossíntese (índice de fracionamento = 27‰), sendo a 

taxa de concentração de CO2 intercelular (Ci) para a atmosférica (Ca) e o valor do 13C da 

atmosfera (-8‰): 

 

δ13C = δ13Catm – a – (b-a).(Ci/Ca)   (2) (Farquhar et al.,1982). 

Em relação aos solos, estudos já realizados mostram que é possível conhecer a sua 

composição isotópica relacionando-os à cobertura vegetal presente (Martinelli et al., 2009). 

Há também pesquisas baseadas em florestas tropicais e pastagens de gramíneas que 

observaram mudanças na discriminação isotópica que ocorrem em resposta às mudanças 

ambientais sazonais e ao uso de terra (Ometto et al., 2002). 

Plantas de metabolismo C3 e C4 discriminam os isótopos de maneira diferente, uma vez 

que apresentam diferentes enzimas no processo de fixação de C. A Rubisco (plantas C3) 

apresenta uma menor afinidade pelo CO2 do que a PEP carboxilase (plantas C4) e, por esta 

razão, discrimina muito mais o isótopo pesado de carbono, 13C, em relação ao isótopo leve, 

12C, do que a PEP, e assim, as plantas de ciclo C3 acumulam menos 13C (Pataki et al., 2003; 

Alves, 2005). O valor isotópico do C da matéria orgânica vegetal (δ13C) é uma medida 

integrada de discriminação fotossintética durante a fixação de CO2. O δ13C considera as 
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variações da fonte de ar na origem do C assimilado pela planta. Por isso, em estudos de 

elevado CO2, é particularmente importante considerar o valor isotópico da fonte de CO2, uma 

vez que este é frequentemente bem discrepante dos valores do ambiente (Pataki et al., 2003). 

Devido à heterogeneidade e complexidade dos ecossistemas terrestres, o fluxo de 13CO2 

é muito variavel no espaço e no tempo, e por isso o fracionamento do 13C durante a 

fotossíntese depende dessas duas variáveis e também da composição da vegetação (C3 e C4). 

O δ13C do CO2 respirado é também correspondente às variações do 13C atmosférico, já que o 

C respirado pode ter sido fixado quando o 13C era mais "antigo" que o da atmosfera atual 

(Scholze et al., 2008).  

Assim, plantas que crescem sob altas concentrações atmosféricas de CO2 enriquecido, o 

qual pode conter uma assinatura isotópica diferenciada, incorporam este C marcado em seus 

compostos, sendo possível identificar o C "novo" assimilado e o seu tempo de residência. 

Dessa forma, quanto maior for a diferença entre a composição isotópica do C das plantas e do 

solo, maior é o potencial de acerto na quantificação da entrada e saída de C do sistema (Pataki 

et al., 2003).  

A discriminação isotópica discrepante entre plantas de ciclo fotossintético C3 e C4 

permite investigar como adaptações em resposta a condições limitantes que levam a maiores 

relações 13C/12C é afetada em condições de altas temperaturas e alto CO2, havendo 

importantes implicações no sequestro de C em longo prazo (Trueman & Gonzalez-Meler, 

2005). 

A mesma técnica baseada no uso de 15N possibilita uma melhor compreensão da 

dinâmica desse nutriente no sistema solo-planta-atmosfera. Também para o N, são necessárias 

duas diferentes fontes de N, como por exemplo no caso do uso de fertilizantes. Se uma planta 

cresce utilizando N de duas fontes (ex. solo e fertilizante), e uma delas for artificialmente 

enriquecida com 15N, é possível determinar a contribuição de cada fonte para a nutrição da 

planta. Também é possível a realização de análises da abundância natural dos isotópos 

estáveis de N, nas quais pode ser desvendada a quantidade de N fixada no material vegetal, e 

as respectivas diferenças entre plantas fixadoras e não fixadoras, uma vez que, por 

apresentarem diferentes fontes de N, também apresentam variações quanto às concentrações 

dos isótopos estáveis 14N e 15N (Van Groenigen et al., 2003; Alves, 2005; Ometto et al., 

2006). 

As razões entre estes dois isótopos são variáveis na natureza, em função dos 

fracionamentos isotópicos que ocorrem nos diversos processos químicos, físicos e biológicos 



Revisão Bibliográfica 39 

 

que envolvem o ciclo do N. Dessa forma, a composição isotópica de amostras de solo e 

tecidos de plantas é resultado de processos como a mineralização, a volatilização de amônia, a 

nitrificação, a desnitrificação, a troca de íons, a difusão, a absorção de N pelas plantas e 

micorrizas, a fixação biológica de N2, a herbivoria e outros (Hungate et al., 2003; Martinelli, 

2009; Figueiredo et al., 2010). 

No solo, a composição isotópica do 15N do N total é determinada principalmente pelo 

sinal isotópico do N orgânico, uma vez que este não varia por até décadas, sendo assim muito 

estável. Já o N inorgânico e as formas simples de N orgânico, frações de N disponível para as 

plantas, possuem rápida taxa de conversão, variando em curtos espaços de tempo, como dias 

ou semanas. Dessa maneira, o δ15N do N total do solo não é, em geral, uma boa aproximação 

do δ15N do N disponível para as plantas. Materiais biológicos, em geral, apresentam valores 

de δ15N variando entre -5 a +10‰, diferença essa que, mesmo pequena, pode ser detectada. 

No caso de duas plantas, uma fixadora de N2 e outra não, compara-se os valores de 

abundância de 15N de ambas, pressupondo que as plantas não-fixadoras retiram todo o N do 

solo, apresentando assim maior abundância em 15N do que as fixadoras, que retiram parte de 

seu N do ar (Van Groenigen et al., 2003; Martinelli, 2009; Figueiredo et al., 2010; Yousfi et 

al., 2012). 

Mudanças em quaisquer destes fatores como resultado do elevado CO2 e do 

aquecimento provavelmente alteram o δ15N disponível no solo para as plantas e, 

consequentemente, o δ15N das próprias plantas (Pataki et al., 2003).  

Sendo altamente relevante para o crescimento da vegetação e o funcionamento do 

ecossistema, a dinâmica do C e do N no solo e nas plantas permite, por meio de análises 

isotópicas de 13C e 15N, a investigação de uma série de mecanismos físico-químicos e 

interações biológicas entre os componentes deste ecossitema. 

Por fim, esta revisão mostrou que as pastagens serão potencialmente afetadas pelas 

mudanças climáticas, especialmente no que concerne às respostas de processos fisiológicos 

que envolvem o C e o N, tanto nas plantas como nos microrganismos presentes no solo. Com 

as atuais técnicas disponíveis para a avaliação destas respostas e uma vez obtidos os 

resultados experimentais, é possível discutir e compreender como o aquecimento e o elevado 

CO2 poderão influenciar na estimulação ou inibição dos processos envolvidos na saída e 

entrada de C e N no ecossistemas terrestres, entendimento esse essencial para predizer o 

comportamento de tais ciclos nas condições ambientais impostas. 
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2. HIPÓTESES 

Para este trabalho, foram elaboradas hipóteses para elucidar os efeitos da elevada 

concentração de CO2 e do aquecimento sobre os processos fisiológicos das espécies vegetais 

estudadas e sobre os processos do solo. São elas: 

 O aquecimento aumenta a temperatura e umidade do solo, acelerando a atividade 

microbiológica do solo e aumentado a emissão de CO2 do solo. 

 A elevada concentração de CO2 aumenta a respiração do solo ao estimular o processo 

fotossintético e a atividade das raízes, limitando a disponibilidade de N no solo devido 

à competição entre as plantas e os microrganismos do solo.  

 Alterações no ciclo do N no solo e na fixação biológica interferem em processos do 

ciclo do C, uma vez que altera a atividade enzimática do solo e a capacidade do solo 

em armazenar C. 

 O CO2 intensifica a resposta das variáveis analisadas à temperatura. 
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3. JUSTIFICATIVA 

Devido à complexa interação entre diferentes espécies e seu ambiente, é difícil prever os 

efeitos das mudanças globais em pastagens tropicais C3 e C4. Atualmente existe escassa 

informação sobre o impacto de duas variáveis ambientais analisadas em conjunto, como a 

temperatura e a concentração de CO2 atmosférica, bem como a sua influência nas relações 

entre as plantas e os processos do solo, uma vez que a influência sobre o processo de fixação 

de CO2 já se encontra bem relatado na literatura. Estudos como o proposto podem contribuir 

para o desenvolvimento de técnicas baseadas em estudos de isótopos estáveis de C e N, 

capazes de determinar as respostas fisiológicas de plantas C3 e C4, e sua capacidade em 

assimilar o C excedente da atmosfera e do solo em armazenar este C “novo” assimilado.
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos Gerais 

A proposta de pesquisa tem como objetivo principal determinar os efeitos do aquecimento 

(+2°C) e do elevado nível de CO2 (600 µmol mol-1) na dinâmica do fluxo de C e N de duas 

espécies de forrageiras tropicais brasileiras, Panicum maximum (Jacq.) (gramínea C4) e 

Stylosanthes capitata Vogel (leguminosa C3) cultivadas em um experimento em campo 

utilizando o sistema Trop-T-FACE. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar como os principais processos envolvidos no ciclo do C e N do solo, como a 

emissão de CO2 do solo e a atividade enzimática de microrganismos, são afetados pelo 

aquecimento e pela elevada concentração de CO2. 

 Verificar o uso da técnica da abundância natural de isótopos estáveis e dos valores de 

δ12C, δ13C, δ14N e δ15N como traçadores e indicadores fisiológicos. 

 Utilizar as análises isotópicas de amostras de folhas de Panicum maximum (gramínea 

C4) e Stylosanthes capitata (leguminosa C3) a fim de avaliar o C e N assimilados pela 

planta.  

 Compreender como os ciclos interdependentes do C e N e como a interação entre a 

temperatura e o CO2 podem influenciar no sequestro de C atmosférico.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Localização geográfica e caracterização da área 

O experimento foi realizado no sistema Trop-T-FACE localizado em uma área interna do 

campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. A área experimental possui 2500 

m2, elevação de 578 m e coordenadas de 21° 10’ 08,4’’ S e 47° 51’ 50,6’’ O (Figura 7).   

 
Figura 7. Imagem via satélite da área experimental, circulada em preto (GOOGLE EARTH, 2014). 

 

 Segundo a classificação de clima de Köppen, o clima da região é subtropical úmido 

(Cwa ou Cfa), com verões quentes e chuvosos e invernos frios e secos (Peel et al., 2007). 

Dados da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto indicam que a temperatura máxima média 

mensal da cidade no verão é de cerca de 30o C com um índice pluviométrico superior a 200 

mm de chuva/mês e umidade relativa do ar em torno de 80%. Durante o inverno, a 

temperatura mínima com média mensal se encontra por volta de 13o C com precipitação 

média de 20 a 30 mm e umidade relativa do ar é de aproximadamente 60%.   

De acordo com a classificação de taxonomia de solo da Embrapa Solos e do 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de acordo com vários parâmetros e 

propriedades, o solo da região é um latossolo vermelho distrófico (Staff, 1999), um dos mais 

comuns das regiões tropicais no mundo (22,5%). São geralmente profundos e bem drenados, 

de propriedades uniformes ao longo do perfil, estrutura granular firme, baixo pH e coloração 

vermelha ou amarela (Paisani, 2013).  Após análises químicas do solo, foram realizadas as 
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devidas adubação com N-P-K 8-30-8 (1 ton/ha) e correção do solo com a adição de calcário 

calcinado (2,5 ton/ha). 

5.2. Material vegetal e cultivo 

Foram plantadas duas espécies forrageiras amplamente utilizadas em pastagens tropicais: 

Stylosanthes capitata Vogel (Fabaceae), planta de tipo fotossintético C3 e Panicum maximum 

(Jacq) cv. Mombaça (Poaceae), planta de tipo fotossintético C4 (Figura 8).  

 

Figura 8. Espécies utilizadas no estudo em consórcio, (A) Stylosanthes capitata Vogel e (B) Panicum 

maximum (Jacq) cv. Mombaça. 

 

A gramínea P. maximum é bastante utilizada no Brasil como forrageira, dada sua alta 

produtividade e qualidade nutricional. As plantas exigem solos de média a alta fertilidade para 

uma boa produção de forragem, possuem tolerância a condições de baixa disponibilidade 

hídrica (Freitas, 2007; Rosanova, 2008; Machado, 2012). 

No caso das leguminosas do gênero Stylosanthes, estas são conhecidas por 

apresentarem uma ampla adaptação a climas secos e a solos de baixa  fertilidade. Sendo uma 

leguminosa altamente adaptada ao cerrado, S. capitata é uma forrageira rica em proteína, 

usada amplamente em consórcio com gramíneas a fim de aumentar a produtividade do pasto, 

uma vez que é capaz de estabelecer rizóbios, aumentando a disponibilidade de N no solo 

(Ayarza et al., 1997; Fernandes et al.,  2005; Valentim et al., 2008; Chaves et al., 2013). 

No experimento I, foram plantadas apenas sementes S. capitata para avaliar os efeitos 

do aquecimento (dezembro de 2012), enquanto que no experimento II, foram utilizados os 

mesmos indivíduos de S. capitata e também foram plantadas sementes de P. maximum (maio 

de 2013), com o propósito de analisar ambas as espécies em consórcio. No experimento II, 80 

dias após o plantio, foi realizado o corte de uniformização de ambas as plantas, a uma altura 
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de 35 cm acima do nível do solo. O segundo corte foi realizado três semanas após, quando 

deram-se início aos tratamentos de elevado CO2 e aquecimento (21 de agosto de 2013), que 

teve um mês de duração. 

5.3. Sistemas experimentais 

O estudo foi conduzido em sistema combinado T-FACE (Temperature Free-Air 

Controlled Enhancement) e FACE (Free Air CO2 Enrichment), e por se localizar em um 

região tropical, foi denominado Trop-T-FACE (Figura 9).  

 

 

Figura 9. Vista da área experimental do Sistema Trop-T-FACE e suas respectivas parcelas 

experimentais e o contâiner para suporte técnico à direita ao fundo. 

 

O sistema de temperatura T-FACE, desenvolvido e instalado pelo pesquisador Bruce 

Kimball (Kimball, 2005; Kimball et al., 2008), consiste dos seguintes componentes: uma 

unidade central de controle e armazenamento de dados, 8 unidades de distribuição e controle 

de energia nas parcelas experimentais, 6 aquecedores infravermelhos de cerâmica em cada 

parcela aquecida (Figura 10), termômetros infravermelhos (Figura 11), fonte de energia 

elétrica (Figura 12) e computador para controle e armazenamento de dados.  
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Figura 10. Aquecedor infravermelho de cerâmica do modelo FTE-750-240 (Mor Electric, USA) 

instalados em refletores de alumínio modelo Salamander ALEX (Mor Electric, USA). 

 

 

 

Figura 11. Termômetro infravermelho do modelo SI-1H1-L20 (Apogee Instruments, USA) instalado 

para monitorar a temperatura do dossel das plantas. 
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Figura 12. Painel de energia elétrica da parcela aquecida, sendo todos paineis interligados à unidade 

central de controle e utilizados para o controle e distribuição da energia em cada parcela experimental. 
 

O controle do sistema T-FACE foi realizado por um computador exclusivo dotado do 

software LoggerNet, o qual estabelece comunicação com a unidade central de controle e 

armazenamento de dados, que consiste de um datalogger CR1000, uma unidade de 

comunicação NL200 e um multiplexador AM 16/32 (Campbell Scientific, USA) (Figura 13). 

O programa permite a visualização em tempo real da temperatura do dossel das plantas das 

parcelas controle, parcelas aquecidas e a diferença entre ambas, cujo alvo foi de 2°C.  

 

 

Figura 13. Unidade central de controle e armazenamento de dados, que consiste de um datalogger 

CR1000, uma unidade de comunicação NL200 e um multiplexador AM 16/32. Todos são 

componentes fabricados pela Campbell Scientific (USA). 

 

O sistema FACE é uma modificação do sistema POPFACE de injeção de CO2 puro, 

desenvolvido por Miglietta et al. (2001). Consiste dos seguintes componentes: uma unidade 
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de controle; 8 anéis de fumigação; sensores de CO2 (IRGAs) para monitoramento da 

concentração de CO2 em cada parcela (Figura 14); computador conectado a internet com 

software específico para o controle do sistema; tanque de CO2 com instalação centralizada 

para o controle da pressão, fluxo e distribuição do CO2 para as parcelas experimentais (Figura 

15).  

 

Figura 14. Anéis de fumigação do sistema FACE combinado com os refletores de aquecimento do 

sistema T-FACE. A altura dos anéis e dos refletores pode ser ajustada acompanhando o crescimento 

das plantas. Na parte central a temperatura e a concentração de CO2 são registradas por um 

termômetro e um sensor de CO2 (IRGA) modelo GTM 220 (Vaisala, Finlândia), além de sensores de 

temperatura do solo e de umidade do solo (ThetaProbe ML-2X, Delta-T, UK) conectados a um 

Datalogger DL2 (Delta-T, UK). 

 

 

Figura 15. Tanque de CO2 líquido de 12 toneladas instalado sobre uma base de concreto especialmente 

construída para suportar 30 toneladas. Observa-se a unidade vaporizadora conectada no lado direito do 

tanque. Por medidas de segurança a área do tanque foi cercada com malha e tem acesso restrito. 
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Durante o período experimental, o sistema T-FACE de aquecimento foi mantido em 

funcionamento por 24 horas, enquanto que o tratamento com elevada concentração de CO2 foi 

mantido somente durante o período diurno (das 6 às 18 horas). 

5.4. Delineamento Experimental 

Foram realizados dois experimentos. No experimento I, plantas de S. capitata cresceram 

em 16 parcelas, sendo oito delas submetidas ao aquecimento de 2°C (eT) acima da 

temperatura do dossel das plantas das parcelas controle.       

No experimento II, as plantas de S. capitata e P. maximum cresceram em consórcio e 

submetidas aos tratamentos com aquecimento de 2°C e com elevado CO2. Em ambos os 

experimentos, as sementes foram plantadas dentro de anéis de 2 m de diâmetro e distantes 5 m 

entre si, a fim de evitar contaminação cruzada. Os tratamentos aplicados no experimento II 

foram então denominados:  

 controle: concentração de CO2 ambiente e temperatura ambiente  

 eT: concentração de CO2 ambiente e aquecimento (+2°C) 

 eC: concentração de CO2 elevada (600 µmol mol-1) e temperatura ambiente, 

 eT + eC:  concentração de CO2 elevada (600 µmol mol-1) e aquecimento 

(+2°C)  

Com quatro repetições de cada tratamento, as 16 parcelas foram divididas em quatro 

blocos casualizados, cada um contendo uma repetição de cada tratamento (Figura 16).  
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Figura 16. Esquema do Sistema Trop-T-FACE mostrando a distribuição das parcelas experimentais e 

seus respectivos tratamentos de elevada concentração de CO2, cujo controle provém dos sistemas 

FACE e de aquecimento do Sistema T-FACE no experimento instalado na USP/RP. Cada sistema foi 

controlado por programas específicos instalados em computadores individuais conectados a internet 

por fibra ótica localizados dentro de um container, especialmente adaptado para este fim. No sistema 

de CO2, as parcelas com elevada concentração de CO2 recebem alimentação de CO2 puro a partir de 

um tanque criogênico de CO2 de 12 toneladas. No sistema de aquecimento, cada parcela aquecida é 

controlada independentemente por meio de um painel elétrico conectado a sensores de temperatura e o 

datalogger central. A energia elétrica para o sistema T-FACE foi subministrada pela rede elétrica do 

campus da USP em Ribeirão Preto a partir de um transformador de 75 KVA. 

5.5. Monitoramento Microclimático 

O conteúdo de água do solo e a temperatura do solo de cada anel foram continuamente 

monitorados com sensores Theta Probe de umidade do solo (ML2x) e de temperatura (ST2), 

respectivamente conectados a um Data Logger DL2e (Delta-T Devices, UK). Uma estação 

microclimática automática (WS-HP1) monitorou e armazenou os dados climáticos (Figura 

17).  No experimento I não houve irrigação, enquanto no experimento II as plantas, cultivadas 

ao ar livre durante a estação de seca, foram submetidas a irrigação controlada durante o 

período experimental, mantendo o conteúdo de água do solo entre 0,40 e 0,55 m3 m-3. 
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Figura 17. Estação microclimática automática (WS-HP1) responsável pelo monitoramento e 

armazenamento de dados climáticos, como temperatura, umidade relativa, radiação e precipitação. 

5.6. Emissão de CO2 do solo 

Em cada parcela experimental foram fixados dois anéis de plástico PVC de 10 cm de 

comprimento e 20 cm de diâmetro (modificados a partir de tubos de encanamento de água 

pela Oficina de Precisão da FFCLRP) no dia anterior à primeira medição de cada 

experimento. A profundidade dos anéis no solo foi determinada de acordo com a distância 

entre a superfície do solo e o topo do anel (de 3 a 5 cm). A emissão de CO2 do solo foi 

mensurada utilizando-se o sistema LI-8100A (LI-COR, USA) – Automated Soil CO2 flux 

system (Figura 18), no qual a câmara foi disposta nos referidos anéis de PVC, localizados 

dentro de cada anel de fumigação do sistema FACE. Com o uso desse equipamento é possível 

medir o fluxo líquido de CO2 do solo que representa a taxa de respiração do solo, expresso em 

µmol CO2 m
-2 s-1. Tal sistema previne a excessiva pressão de CO2 dentro da câmara, sendo a 

taxa de aumento da concentração de CO2 monitorada e, assim, o fluxo de saída de CO2 do 

solo é então computado a partir de uma série de cálculos computacionais. Cada medição teve 

duração de 1 minuto e 30 segundos. A umidade e temperatura do solo foram monitoradas 

utilizando-se os sensores Theta Probe de umidade do solo (ML2x) e de temperatura (ST2) a 

uma profundidade de 10 e 20 cm, respectivamente.  
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Figura 18. Aparelho utilizado na medição da respiração do solo (Automated Soil CO2 system – LI-

8100A). 

 

No experimento I, as avaliações foram feitas por três dias consecutivos, previamente ao 

início do experimento (a partir de oito dias antes) e após 30 dias de aquecimento, totalizando 

seis dias de medição, em dois diferentes horários, às 12 e 18 horas. 

No experimento II, as avaliações foram realizadas em seis dias, abrangendo desde o 

primeiro dia de experimento (21/08/2013) até o 25° dia (15/09/2013), com um, dois, oito,  

quinze, 22 e 25 dias após o início dos tratamentos. Em todos os dias foram realizadas duas 

medições por dia,  em dois horários diferentes, também às 12 e 18 horas, totalizando doze 

avaliações.  

5.7. Atividade enzimática do solo 

Foram retiradas três amostras de cada parcela (15 cm de diâmetro, 10 cm de 

profundidade), as quais foram misturadas para se obter uma amostra homogênea de cada 

parcela. Assim que retiradas, as amostras foram armazenadas em gelo até o momento de sua 

análise em laboratório, a qual foi realizada em parceria com o Prof. Wanderley José de Melo, 

responsável pelo Laboratório de Fertilidade do solo e Nutrição de plantas da UNESP-

Jaboticabal. Foram analisadas as atividades de três enzimas envolvidas nos ciclos do C e N: a 

desidrogenase, a β-glicosidase e a urease. Os reagentes utilizados foram, respectivamente, 

cloreto de trifeniltetrazólio, o p-nitrofenil-β-glicosídeo e uréia, cujos produtos foram 
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quantificados por espectrofotometria na região do visível. Todas as análises foram realizadas 

segundo o protocolo proposto por Figueiredo e colaboradores (2010). 

5.8. Análises isotópicas 

Para saber como o C derivado da planta C3 ou C4 foi afetado pelo CO2 foi analisada a 

composição isotópica das plantas e do solo utilizando a metodologia descrita por Trueman e 

Gonzalez-Meler (2005). 

Foram analisados os isótopos estáveis de C e N: 12C e 13C e 14N e 15N, em amostras de solo 

e de folhas de S. capitata no experimento I e apenas de folhas de S. capitata e P. maximum no 

experimento II. A amostragem das plantas foi realizada coletando-se de duas a três folhas 

novas por planta por parcela. As amostras de solo foram coletadas entre 0 e 50 cm por 

tratamento no início, durante e no final do experimento, separando as raízes do solo e a 

matéria orgânica particulada (MOP). 

A preparação e processamento de todas as amostras envolveu a secagem em estufa a 70°C 

e a moagem do material. Em seguida, as amostras foram pesadas e armazenadas em cápsulas 

de estanho (2,0 mg de folha e 30 mg de solo), bem como o padrão utilizado, Acetanilida (0,9 

mg) (Figura 19).  

     

Figura 19. Encapsulamento das amostras em cápsulas de estanho e armazenadas em microplacas, 

juntamente com o padrão Acetanilida e amostras em branco, após devidamente pesadas. 

 

O δ13C e δ15N das folhas e do solo foram quantificados por meio do uso de um analisador 

Elemental Costech (Figura 20) acoplado ao espectrômetro de massa Finnegan DELTA+XL 

Isotope Ratio Mass Spectrometer (Figura 21).  
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Figura 20. Analisador elementar (Elemental Analyzer Costech Analytical, ECS 4010, zero blank 

autosampler). 

 

      

Figura 21. Espectrômetro de massa (Isotope-Ratio Mass Spectrometer: continuous flow 

ThermoFinnigan Delta Plus XL equipped with Conflo III, Gas Bench II). 

 

Para esses estudos, as razões isotópicas (R = 13C / 12C) da amostra vegetal (Rsample) e do 

padrão (Rstandard) foram determinadas usando um espectrômetro de massa (Isotope-Ratio 

Mass Spectrometer). Os valores de R foram convertidos para δ13C usando a relação: δ13C = 

(Rsample / Rstandard - 1) × 1000‰. Os padrões de abundância isotópica do C e do N são 

obtidos a partir do padrão internacional, sendo eles, respectivamente: PDB, uma pedra 

calcária da formação Pee Dee Belmenite na Carolina do Sul, EUA, e concentração de N2 

atmosférico. 

Estas análises foram realizadas na Universidade de Illinois, Chicago, EUA, sob a 

supervisão do Prof. Miquel Gonzalez-Meler. 
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5.9. Análise estatística de dados 

 Foram aplicadas análises de variância (ANOVA) a partir de um delineamento 

experimental em blocos casualizados. No experimento I,  cada tratamento apresentou oito 

repetições (controle e eT); e no experimento II, cada tratamento apresentou quatro repetições 

(controle, eC, eT e eC+eT), totalizando 16 unidades experimentais. O programa estatístico 

utilizado foi o R (R Core Team, 2013), sendo testadas as variáveis-resposta (emissão de CO2 

do solo, as composições isotópicas, teores de C e N e atividade enzimática) segundo o efeito 

do CO2, da temperatura, dos blocos e da interação entre CO2 e temperatura. Nas análises com 

resultado significativo da interação, foi realizado o teste de comparações múltiplas a 

posteriori de Student-Newman-Keuls. O nível de significância adotado foi de 10%.
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RESULTADOS: 

EXPERIMENTO I 

EFEITOS DO AQUECIMENTO NA DINÂMICA DE CARBONO E NITROGÊNIO 

DO SOLO E DE Stylosanthes capitata (C3) 
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6.1. RESULTADOS (Experimento I) 

Neste experimento, foi utilizado o sistema de aquecimento (T-FACE), possibilitando o 

aquecimento do ar do dossel das plantas de Stylosanthes capitata em 2°C acima da 

temperatura do dossel das parcelas controle (Figura 22). 
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Figura 22. Média das temperaturas do dossel registradas pelos termômetros infravermelhos em todas 

parcelas experimentais durante 30 dias (abril de 2013). 

 

6.1.1. Caracterização da emissão de CO2, temperatura e umidade do solo 

Foram realizadas medições prévias ao tratamento de aquecimento (6 a 8 dias), de modo 

a caracterizar a variação diurna da respiração do solo, bem como a temperatura e umidade do 

solo (Figura 23). Observou-se que respiração do solo é maior no período das sete até às 

quinze horas. Após esse horário, a Es é menor. Por outro lado, a temperatura do solo aumenta 

progressivamente ao longo do dia até alcançar valores máximos por volta das 19 horas. A 

umidade do solo se mantém alta na parte da manhã e sofre redução ao final da tarde. 

Quando comparadas às medições realizadas nos últimos dias experimentais com 

tratamento de aquecimento, ou seja, após 30 dias (30-D), havendo um total de oito parcelas 

em cada (Figura 24A), observou-se que as parcelas aquecidas se mostraram 

significativamente diferentes das controle somente durante o tratamento com aquecimento 

(com o sistema T-FACE ligado). A variação da resposta da respiração do solo em função do 

horário de medição também foi analisada. Os resultados mostram que o aquecimento 

aumentou a respiração do solo principalmente às 18 horas, com uma porcentagem de 12,5% 
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(p = 0,00363), enquanto às 12 horas foi observado um aumento não significativo de 4,2% (p > 

0,1) na Es em parcelas aquecidas (Figura 24B). As maiores taxas respiratórias foram 

observadas às 12 horas, mas as maiores diferenças entre tratamentos foram encontradas às 18 

horas. Esses dados, ao serem analisados em conjunto com os dados de temperatura e umidade 

do solo, revelaram maiores temperaturas e menores umidades nas parcelas aquecidas (Figura 

26). 
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Figura 23. Caracterização da emissão de CO2 do solo (A), temperatura (B) e umidade do solo (C), 

medidas em intervalos de 2 horas desde as 7 até às 21 horas. Cada ponto representa a média de 4 

parcelas aleatórias (± erro padrão).  



Resultados (Experimento I) 64 

 

 

Figura 24. Valores médios da emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1). A: Medições realizadas antes da 

aplicação do tratamento de aquecimento (PT) e 30 dias após o início do experimento (30-D) nas 

parcelas controle e aquecidas (eT). B: Medições realizadas durante o período experimental nos 

tratamentos controle e de aquecimento (eT) às 12 e 18 horas. Diferenças significativas são indicadas 

por letras minúsculas diferentes (p<0,1). 

 

 As medições deste período (três dias antes do início e nos últimos três dias de 

experimento) estão detalhadas nos gráficos abaixo (Figura 25). 
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Figura 25. Valores médios da emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) às 12 horas (A) e 18 horas (B)  nos 

tratamentos controle e de aquecimento (eT). As medições foram realizadas 6, 7 e 8 dias antes do experimento 

(números negativos) e nos três últimos dias de experimento (28°, 29° e 30° dia).   

Enquanto previamente ao experimento não foram detectadas discrepâncias entre os 

tratamentos (Figura 25A), ao final do experimento, diferenças significativas da respiração do 

solo entre o tratamento controle e de aquecimento foram observadas às 18 horas (Figura 25B). 

O aquecimento da temperatura do dossel em 2°C (Figura 22) provocou alterações nas 

condições abióticas do solo, tanto na umidade como na temperatura do solo. É possível notar 

um aumento da temperatura do solo das parcelas aquecidas em aproximadamente 1°C 

comparadas às parcelas controle (Figura 26B), e a tendência de uma menor umidade do solo 

nas parcelas aquecidas do que nas controle (Figura 26B) às 12 e 18 horas. 
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Figura 26. Temperatura (°C) e umidade do solo (m3m-3) nos tratamentos controle e de aquecimento de 2°C 

(eT) às 12 e 18 horas antes e durante o experimento (A); e somente durante o experimento considerando as 

diferenças estatísticas entre tratamentos (B). Cada ponto representa a média (± erro padrão) de cada 

tratamento naquele horário (n=8). Diferenças significativas são indicadas por letras minúsculas diferentes 

(p<0,1).  
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 Relação entre a emissão de CO2, temperatura e umidade do solo  

Para compreensão entre a relação da emissão de CO2 do solo, com a temperatura e a 

umidade do solo durante o período experimental com aquecimento, regressões lineares 

evidenciaram as correlações obtidas nos diferentes dias e horários de medição. Apesar de não 

significativo, observa-se a tendência quanto à correlação positiva entre a Es e a temperatura do 

solo (Figura 27). Entre a Es e a umidade do solo (Figura 28) e entre a temperatura do solo e a 

umidade do solo (Figura 29) foram encontradas correlações negativas significativas. 
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Figura 27. Correlações entre a emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) e a temperatura do solo (°C) por 

dia e horário de medição. Cada ponto representa a média obtida por parcela experimental. Não foi 

encontrada significância (p>0,1). 
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Figura 28. Correlações entre a emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) e a umidade do solo (m3m-3) por 

dia e horário de medição. Cada ponto representa a média obtida por parcela experimental. 

Significância indicada nos gráficos pelo valor p (p<0,1). 
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Figura 29. Correlações entre a temperatura (°C) e a umidade do solo (m3m-3) por dia e horário de 

medição. Cada ponto representa a média obtida por parcela experimental. Significância indicada nos 

gráficos pelo valor p (p<0,1). 

 

6.1.2. Análise enzimática do solo 

Uma vez que os microrganismos do solo têm a capacidade de responder rapidamente à 

alterações na temperatura do solo, é possível verificar o efeito da temperatura por meio de 

alterações na atividade enzimática nas parcelas aquecidas em comparação às parcelas 

controle. As análises da desidrogenase (Figura 30), da β-glicosidase (Figura 31) e da urease 
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(Figura 32) não mostraram uma redução significativa das parcelas aquecidas comparadas às 

controle.  
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Figura 30. Atividade máxima da enzima desidrogenase (g de trifenilformazan/kg de solo seco por 

hora) nos tratamentos controle e de aquecimento em +2°C (eT). Ausência de diferença significativa 

entre os tratamentos (p>0,1). 
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Figura 31. Atividade máxima da enzima β-glicosidase (mg de p-nitrofenil/kg de solo seco por hora) 

nos tratamentos controle e de aquecimento em +2°C (eT). Ausência de diferença significativa entre os 

tratamentos (p>0,1). 
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Figura 32. Atividade máxima da enzima urease (g de N-NH4/kg de solo seco por hora) nos tratamentos 

controle e de aquecimento em +2°C (eT). Diferenças significativas são indicadas por asterisco 

(p=0,0598). 

 

6.1.3. Análise isotópica de C e N 

As análises isotópicas de C e N nas folhas e no solo permitiram a investigação da 

abundância e das transformações de tais elementos por efeito do aquecimento. Foram 

comparados dados isotópicos das plantas e do solo em pré-tratamento (PT) e ao final do 

período de 30 dias de aquecimento (30-D). Na avaliação realizada em 30-D pode-se observar 

aumento significativo no %N das folhas por efeito do aquecimento (p = 0,0111) e uma 

redução do valor 15N (p = 0,0023). No entanto, não foram observados efeitos do aquecimento 

no %C de solo e %C de folhas, nem no %N do solo (Tabela 1 e Figuras 33 a 38). 
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Tabela 1. Dados isotópicos de carbono e nitrogênio em folhas de S. capitata. PT = avaliação realizada 

em pré-tratamento; 30D = avaliação realizada após 30 dias de aquecimento. Tratamentos controle (C) 

e +2°C acima do controle (eT). Diferenças significativas entre tratamentos (p<0,1) são indicadas por 

asterico (n=8). Análises realizadas no Laboratório de Isótopos Estáveis da Universidadede Illinois em 

Chicago, EUA. 

 

  %C %C %N %N 

  Folha Solo Folha Solo 

PT C 39,62±0,26 1,7±0,05 1,67±0,11 0,14±0,0 

 eT 40,31±0,58 1,68±0,05 1,39±0,13 0,14±0,0 

30D C 42,50±0,16 1,66±0,07 2,87±0,06 0,13±0.01 

 eT 42,33±0,12 1,67±0,07 3,18±0,09* 0,13±0,01 

 

  δ13C (‰) δ13C (‰) δ15N (‰) δ15N (‰) 

  Folha Solo Folha Solo 

PT C -29,04±0,09 -16,28±0,15 3,25±0,28 9,13±0,21 

 eT -29,08±0,10 -16,46±0,29 3,01±0,21 8,84±0,16 

30D C -29,04±0,19 -16,43±0,23 3,36±0,17 7,56±0,23 

 eT -29,22±0,12 -16,86±0,12 2,17±0,27* 6,96±0,01 

 

 

A composição isotópica das folhas (δ13C e δ15N) também são indicadores importantes do 

metabolismo de C e de N em resposta ao aquecimento (Tabela 1). Apesar do incremento 

observado na temperatura do solo, foi observada a ausência de diferenças significativas  entre 

os valores de δ13C nas folhas. 

O efeito do aquecimento foi verificado no δ15N das folhas. As parcelas aquecidas 

apresentaram  uma diferença de 1‰ na composição isotópica de 15N das folhas de S. capitata 

e um maior teor de N no tecido foliar em comparação às parcelas controle. Nas amostras de 

solo não foram encontradas diferenças significativas tanto nos dados relativos ao C como ao 

N. 
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DISCUSSÃO: 

EXPERIMENTO I 
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6.2. DISCUSSÃO (Experimento I) 

Qualquer alteração no ciclo do C nos ecossistemas pode significar feedbacks positivos ou 

negativos no aquecimento global. Há muitas evidências na literatura científica que o 

aquecimento provoca impactos no ciclo do C pelas modificações na estrutura e 

funcionamento dos ecossistemas terrestres (Luo et al., 2001). Estudos recentes têm mostrado 

que experimentos com aquecimento têm levado ao aumento da fotossíntese das folhas e da 

produtividade primária do ecossistema, bem como causado um acúmulo de biomassa e a 

elevação das taxas respiratórias do solo (Lin et al., 2010; Wu et al., 2011). A emissão de CO2 

foi, de fato, mais elevada nas parcelas aquecidas, provavelmente por estar acoplado ao 

processo fotossintético de entrada de C no sistema ou até mesmo pelos processos biológicos 

do solo. No entanto, tanto os processos ligados aos componentes heterotróficos como aos 

autotróficos relacionados ao ciclo do C no solo (decomposição, atividade microbiana e 

respiração das raízes), bem como suas respostas ao aquecimento, ainda permanecem obscuros 

em todos os tipos de ecossistemas, principalmente naqueles localizados em regiões tropicais 

(Lin et al., 2010; Lu et al., 2013). 

A temperatura e umidade do solo são os fatores mais comumente relacionados à variação 

temporal do fluxo de CO2 dos solos, influenciando a taxa respiratória do solo submetido ao 

aquecimento, como pôde ser observado nos resultados. Isso porque uma baixa umidade pode 

inibir a produção de CO2 nos solos e a temperatura do solo geralmente intensifica os 

processos do ciclo de C, incluindo a respiração do solo (Mikkelsen et al., 2008; Lu et al., 

2013; Yang et al., 2013). Em um experimento em região árida, uma interação entre 

temperatura e umidade explicou a variação sazonal nos fluxos CO2 do solo, cujos incrementos 

foram atribuídos ao efeito da temperatura sendo manifestada somente na presença de uma 

umidade suficiente para permitir uma produção elevada de pelas raízes e pela comunidade 

microbiana do solo (Wildung et al., 1975; Davidson et al., 2000).  

Em regiões tropicais, como em uma pastagem na Amazônia, as variações sazonais na 

respiração do solo foram explicadas pela temperatura e umidade do solo ou somente pela 

umidade do solo (Davidson et al., 2000; Gaumont-Guay et al., 2006; Tian et al., 2011; 

Atarashi-Andoh et al., 2012; Zhao et al., 2013). Também foi encontrada uma forte tendência 

em aumentar a Es em função da temperatura em pastagens tropicais (Davidson et al. 2000, 

Wood et al., 2012). Assim, tanto a entrada como a saída de CO2 no ecossistema seriam 

estimuladas pelo aquecimento experimental, indicando que essas altas taxas podem decorrer 
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de efeitos hídricos, os quais já foram demonstrados como produtores de pulsos de atividades 

microbianas e taxas de produção de CO2 (Davidson et al., 2000).  

O aumento no fluxo de C derivado da assimilação das plantas por fotossíntese pode ter 

causado uma estimulação na respiração do solo, verificada pelo aumento da taxa respiratória 

nas parcelas aquecidas, como observado nos resultados. Se o aquecimento de fato induz 

alterações na alocação de C no solo, diferentes padrões de alocação nos tecidos subterrâneos 

podem explicar um importante mecanismo compensatório realizado pelas plantas quando 

expostas à mudanças ambientais (Reich et al., 2006; Yin et al., 2013). 

Assume-se que o declínio da atividade enzimática da urease obtido poderia ser devido à 

menor umidade verificada no solo das parcelas aquecidas, o que pode ter restringido o acesso 

da biomassa microbiana aos compostos de substratos, além de uma alteração na quantidade ou 

qualidade nutricional da matéria orgânica do solo, impedindo assim a ocorrência do esperado 

efeito priming sob altas temperaturas (Sardans et al., 2008). Assim, tanto o aquecimento do ar 

(dossel das plantas) como do solo pode ter causado uma redução na decomposição microbiana 

via efeitos indiretos da temperatura na umidade, como já encontrado em outros estudos 

(Davidson & Janssens 2006; Belay-Tedla et al., 2009; Liu et al., 2009; Wood et al., 2012). 

Outra possibilidade está relacionada à capacidade de aclimatação da comunidade 

bacteriana às novas condições ambientais. Uma vez estimulada pelo aquecimento, a atividade 

microbiana responderia a um aumento da respiração do solo inicial induzido pela temperatura. 

Contudo, a elevada atividade enzimática não se manteria após um período de aclimatação, 

havendo o retorno da atividade microbiana às taxas iniciais, devido à uma limitação de 

substrato, ou ainda por uma alteração na comunidade microbiana (Allison et al., 2010). 

Assim, desde que haja altas taxas de precipitação durante a época de crescimento, o 

aquecimento tende a aumentar a atividade enzimática do solo. No entanto, os efeitos da 

umidade e da temperatura podem ser diferentes dependendo da especificidade das enzimas 

presentes no solo, uma vez que algumas são mais sensitivas à alterações na temperatura e 

outras à umidade (Sardans et al., 2008). Isto já foi observado em estudos prévios em outros 

ecossistemas, os quais também encontraram efeitos da menor umidade nos solos induzida 

pelo aquecimento, e consequentemente, a redução na biomassa e atividade microbiana 

(Ainsworth et al., 2003; Liu et al., 2009; Schindlbacher et al., 2011; Vanhala et al., 2011; Fu 

et al., 2012). Assim, a aclimatação bioquímica de microrganismos do solo poderia reduzir 

significativamente o potencial estimulatório do aquecimento nas taxas de decomposição do 

solo (Allison et al., 2010; Kuzyakov & Gavrichkova, 2010). 
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Quaisquer alterações na alocação, na concentração e na dinâmica de C influencia a 

composição isotópica da amostra. Normalmente, é esperado um efeito negativo da 

temperatura no δ13C das folhas das plantas (Libby, 1972), o que está de acordo com outros 

trabalhos mais recentes. Estes trabalhos indicam uma menor discriminação do 13CO2 no 

processo de assimilação sob condições de solo seco (Sanaullah, 2014). Neste experimento, os 

valores de δ13C não se mostraram estatisticamente diferentes entre o tratamento de 

aquecimento e o controle.  

Há também estudos divergentes em outras espécies que demonstram correlações positivas 

entre o δ13C e a temperatura (Saurer et al., 1995; Anderson et al., 1998). No entanto, 

geralmente é difícil separar o efeito isolado da temperatura das outras variáveis climáticas 

interrelacionadas, porque podem afetar diversas respostas, como a umidade do solo (Saurer et 

al., 1995; Anderson et al., 1998; Ferrio et al., 2003; Zhao et al., 2013). Neste trabalho, os 

valores de δ 13C das folhas possivelmente indicam a ausência de efeitos pronunciados na 

abertura dos estômatos ou na difusão do CO2 para o interior da folha. Consequentemente, a 

fisiologia da planta parece não ter sofrido alterações severas devido à falta de água, 

evidenciando a ausência de um estresse hídrico durante o período experimental.  

A temperatura pode afetar diversos aspectos do ciclo do N, processos que incluem a 

fixação do N, nitrificação e desnitrificação (Sierra, 2002; Houlton et al., 2008; Bai et al., 

2013; Kuster et al., 2013). Enquanto não há trabalhos publicados sobre o aquecimento em 

campo nos trópicos, trabalhos realizados em ecossistemas temperados em altas latitudes têm 

mostrado incrementos significativos (em até mais de 40%) na taxa de mineralização de N em 

resposta ao aquecimento (Rustad et al., 2001). 

Houlton et al. (2008) encontrou que a entrada de N derivado da fixação atmosférica pode 

decrescer em temperaturas acima de 26°C. Elevadas temperaturas no ar e no solo também 

podem aumentar a demanda de N ao acelerarem a taxa de crescimento vegetal como um todo 

(Saxe et al., 2001; Way & Oren, 2010). Assim, se a perda de N aumenta em função do 

aquecimento e a entrada de N no sistema permanece inalterada, a estimulação do ciclo do N 

pelo aquecimento pode eventualmente provocar a perda de N total nos ecossistemas terrestres.  

Da mesma forma, se a entrada de C no solo aumenta mais do que a de N, a diminuição do 

N disponível no solo para a planta devido à uma maior imobilização do N também pode 

ocorrer (Bai et al., 2013; Kuster et al., 2013). Se esta resposta se mantiver em ecossistemas 

tropicais, assim como nos temperados, o aquecimento pode resultar em menores taxas de 

entrada de N no solo (Kuster et al., 2013). 
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No presente estudo, nota-se que o incremento de 1°C na temperatura do solo durante o 

período experimental foi suficiente para evidenciar diferenças entre os fluxos de N entre os 

tratamentos controle e aquecimento, uma vez que as parcelas aquecidas apresentaram um 

decréscimo na umidade do solo. Outros estudos reportam que a umidade é geralmente 

reduzida nos tratamentos de aquecimento em florestas, pastagens de gramíneas e plantas 

cultivadas (Bai et al., 2013). Isso porque o estresse hídrico pode limitar a difusão de 

substâncias e restringir a atividade microbiana, além de elevar as taxas de respiração e 

provocar um aumento nos gradientes de O2, favorecendo a desnitrificação, o processo 

respiratório da redução do nitrato (Castaldi, 2000; Smith et al. 2003; Bai et al., 2013). 

O valor do δ15N nas plantas podem estar na faixa entre −10‰ e +10‰, pressuposição 

especialmente relevante para espécies que compartilham o mesmo ambiente e apresentam 

biologicamente diferenças significaticas por volta de ~1‰ (Liu et al., 2010). A diferença de 

1‰ na composição isotópica de 15N das folhas de S. capitata em parcelas aquecidas 

(~2,17‰) comparada às parcelas controle (~3,36‰) evidenciou uma maior proporção na 

fixação do N2 (~15%). Também foi observado um maior teor de N no tecido foliar das plantas 

nas parcelas aquecidas (3,18%) quando comparado às parcelas controle (2,89%).  

Os fatores ambientais considerados como os principais responsáveis por influenciar os 

valores de δ15N das folhas são a temperatura e a precipitação  (Liu et al., 2010). Estudos 

recentes têm mostrado que um aumento na temperatura do ar e do solo pode promover um 

aumento significativo na concentração de nitratos no solo, enquanto haveria apenas um leve 

efeito na concentração de amônia e a ausência de efeitos no teor total de N, o que poderia ser 

interpretado como uma via de perda de N pelo aumento da disponibilidade de nitrato em 

resposta ao aquecimento (Liu et al. 2010; Turner & Henry, 2010; Kuster et al., 2013). 

Os dados isotópicos confirmam a tendência da amônia apresentar geralmente maiores 

valores de δ15N do que os nitratos (Liu et al., 2010), uma vez que o δ15N das folhas das 

parcelas aquecidas foi menor do que no tratamento controle, sugerindo que a concentração de 

nitrato no solo aumentou com o aquecimento. O decréscimo significativo de 1‰ na 

composição isotópica de 15N (considerando um intervalo de 0‰ a 7‰ característico de 

ambientes naturais) indica uma maior proporção de fixação biológica de N (~15%) pelas 

leguminosas, o que pode ter contribuído para os elevados teores de N nas folhas de S. capitata 

em parcelas aquecidas. Assim, o aumento da atividade de fixação de N sugere que o aumento 

na atividade das raízes pode ter causado o aumento observado nas taxas respiratórias do solo.  
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6.3. CONCLUSÃO (Experimento I) 

O aquecimento em 2°C propiciou o aumento da temperatura do solo e a redução da 

umidade do solo. Tendo ambos os fatores um papel importante na regulação da emissão de 

CO2, foi observado um aumento na respiração do solo. A atividade enzimática do solo, 

demonstrada principalmente pela enzima relacionada ao ciclo do N, sofreu decréscimo por 

efeito do aquecimento. O decréscimo significativo de 1‰ na composição isotópica de 15N, 

sugere uma maior proporção de fixação biológica de N pela leguminosa, o que contribuiu para 

os maiores teores de N encontrados nas folhas de S. capitata das parcelas aquecidas. Assim, 

sugere-se que o aumento observado nas taxas respiratórias do solo seja devido ao aumento na 

taxa de fixação de N da leguminosa, e, consequentemente, ao aumento na atividade de suas 

raízes. 
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RESULTADOS: 

EXPERIMENTO II 

EFEITOS DO AQUECIMENTO E DA ELEVADA CONCENTRAÇÃ DE CO2  

    NA DINÂMICA DE CARBONO E NITROGÊNIO  DO SOLO E DE 

Panicum maximum (C4) e Stylosanthes capitata (C3) 
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7. RESULTADOS (Experimento II) 

Assim como no experimento I, durante o experimento II os dados da temperatura do 

dossel das plantas evidenciaram o aquecimento do ar nas parcelas submetidas aos tratamentos 

eT e eC+eT (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Média das temperaturas do dossel registradas pelos termômetros infravermelhos em todas 

parcelas experimentais durante 17 dias do período experimental (01 a 17 de setembro de 2013). 

 

7.1.1. Emissão de CO2, temperatura e umidade do solo  

A Tabela 2 mostra os valores médios da emissão de CO2, por dia e horário nos 

diferentes tratamentos. A média de tais valores independentemente do dia e horário de 

medição se encontrada representa na figura 34. Esses dados também foram plotados em 

diversos gráficos para uma melhor visualização da variação dessa resposta ao longo do tempo 

e de acordo com cada tratamento (Figura 35). 
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Figura 34. Emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) nos tratamentos controle, de elevado CO2 (eC), de 

aquecimento (eT) e ambos (eC+eT) nos dois horários (n=4). Diferenças significativas são indicadas 

por letras minúsculas diferentes (p < 0,1). 

 

 

De modo geral, ao longo do experimento houve diferença significativa quanto à emissão 

de CO2 do solo nos dois tratamentos nos quais o aquecimento estava presente (eT e eC+eT) 

em comparação com os tratamentos sem aquecimento (controle e eC) (Figura 34). Quando a 

análise foi separada por dias e horários de medição, foi encontrada uma diferença significativa 

apenas no último dia de tratamento às 18 horas (p = 0,02136) (Figura 35). Além disso, 

observou-se que o horário de medição (12 e 18 horas) não foi significativo no padrão das 

respostas (Figura 35 e Figura 36). 

Quando separados por dias e horários de medição, os dados de emissão de CO2 do solo 

apresentaram certas variações nos dias de medição entre todos os dias, sendo que o menor 

valor foi de 0,8 µmol CO2 m
-2 s-1 no 1° dia e o maior de 7,8 µmol CO2 m

-2 s-1 no 8° dia. Em 

relação aos horários de medição houve uma variação que alcançou 5,9 µmol CO2 m
-2 s-1 às 12 

horas e 6,89 µmol CO2 m
-2 s-1 às 18 horas. Assim, ao longo do experimento, foi verificado 

que a respiração do solo se manteve relativamente uniforme entre os tratamentos, sendo que 

nos tratamentos eT e eC+eT houve um aumento significativo nas taxas de emissão de CO2 ao 

final do período experimental (Figura 35). 
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Figura 35. Médias da emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) nos tratamentos controle, de elevado CO2 

(eC), de aquecimento (eT) e ambos (eC+eT) nos diferentes dias de medição ao longo de 25 dias em 

dois horários, 12 e 18 horas. Cada ponto representa a média (± erro padrão) de cada tratamento 

naquele horário e tratamento (n=4). Diferenças significativas indicadas pelo valor p<0,1 e valor F. 
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Figura 36. Médias da emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) nos tratamentos controle, de elevado CO2 

(eC), de aquecimento (eT) e ambos (eC+eT) ao longo de 25 dias, separadas por horário (12 e 18h). 

Cada ponto representa a média (± erro padrão) de cada tratamento naquele dia e horário (n=4). 

 

A fim de melhor ilustrar o comportamento das respostas de respiração do solo ao longo de 

todo experimento, foram consideradas ambas as medições de cada dia (Figura 37). Desde o 1° 

até o 25° dia experimental é possível notar uma tendência ao aumento nas taxas de emissão de 

CO2 do solo em todos os tratamentos ao longo do tempo, mas principalmente nos tratamentos 

com aquecimento, eT e eC+eT. 
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Figura 37. Médias da emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) nos tratamentos controle, de elevado CO2 

(eC), de aquecimento (eT) e ambos (eC+eT) ao longo do tempo com duas medições por dia (12 e 18h). 

Cada ponto representa a média (± erro padrão) de cada tratamento naquele dia e horário (n=4). 

 

Ao longo do experimento, a emissão de CO2 do solo foi mensurada juntamente com a 

temperatura e umidade do solo, cujas variações entre tratamentos ao longo do período 

experimental encontram-se detalhadas nas Figuras 38 a 41.  

 

Figura 38. Temperatura do solo (°C) nos tratamentos controle, com elevado CO2 (eC), com 

aquecimento de 2°C (eT) e com ambos (eC+eT) ao longo de 30 dias de experimento. 
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Figura 39. Média da temperatura do solo (°C) nos tratamentos controle, de elevado CO2 (eC), de 

aquecimento de 2°C (eT) e ambos (eC+eT).  Diferenças significativas são indicadas por letras 

minúsculas diferentes (p<0,1). 

 

 

 

 

Figura 40. Umidade do solo (m3 m-3)  nos tratamentos controle, com elevado CO2 (eC), com 

aquecimento de 2°C (eT) e com ambos (eC+eT) ao longo dos 30 dias de experimento. 
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Figura 41. Média da umidade do solo (m3 m-3) nos tratamentos controle, de elevado CO2 (eC), de 

aquecimento de 2°C (eT) e ambos (eC+eT) registrada durante as medições de emissão de CO2 do solo. 

Ausência de diferença estatística significativa (p>0,1). 

 

 

Enquanto a temperatura do solo referente aos tratamentos com elevada temperatura (eT e 

eC+eT) mostrou ser significativamente diferente dos outros (Figura 39), a umidade do solo 

abrangeu valores aproximados de 0,40 a 0,55, não apresentando um padrão ou resposta 

específica quanto aos diferentes tratamentos (Figura 41). 

7.1.2. Relações entre a emissão de CO2, a temperatura e a umidade do solo 

Foram analisadas as possíveis correlações entre as três variáveis analisadas nas três 

últimas medições, que correspondem ao 15°, 22° e 25° dias de experimento (Figuras 42 a 44). 

Há evidência de correlação positiva entre a emissão de CO2 e a temperatura do solo (Figura 

42), enquanto que entre a emissão de CO2 e a  umidade do solo apenas um dia e um horário 

mostraram uma correlação negativa significativa  (Figura 43). Em relação à temperatura e à 

umidade do solo, não foi encontrada significância nas correlações, apesar de uma clara 

tendência na redução da umidade conforme o aumento da temperatura (Figura 44). 
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Figura 42. Correlações entre a emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) e a temperatura do solo (°C) por 

dia e horário de medição (15°, 22° e 25° dias de experimento). Cada ponto representa a média obtida 

por parcela experimental. Significância indicada nos gráficos pelo valor p (p<0,1). 
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Figura 43. Correlações entre a emissão de CO2 do solo (µmol m-2 s-1) e a umidade do solo (m3m-3) por 

dia e horário de medição (15°, 22° e 25° dias de experimento). Cada ponto representa a média obtida 

por parcela experimental. Significância indicada nos gráficos pelo valor p (p<0,1). 
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Figura 44. Correlações entre a temperatura (°C) e a umidade do solo (m3m-3) por dia e horário de 

medição (15°, 22° e 25° dias de experimento). Cada ponto representa a média obtida por parcela 

experimental. Ausência de significância (p>0,1). 

 

7.1.3. Análise enzimática do solo 

A partir de amostras de solo foram verificadas as atividades enzimáticas das enzimas β-

glicosidase (Figura 45), desidrogenase (Figura 46) e urease (Figura 47), relacionadas ao ciclo 

do C e do N no solo: 
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As enzimas envolvidas no ciclo do C (hidrólise da celulose e reações oxidativas de 

substratos orgânicos) não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos. A β-

glicosidase apresentou valores próximos a 200 mg de p-nitrofenil/kg de solo seco por hora em 

todos os tratamentos, enquanto a desidrogenase apresentou valores próximos a 1,0 g de 

trifenilformazan/kg de solo seco por hora. A urease, enzima responsável pela disponibilização 

do N no solo (hidrólise da uréia), apresentou diferenças significativas entre os tratamentos 

(Figura 47). Os fatores CO2 e temperatura influenciaram nas taxas da atividade máxima, 

elevando-a em ambos os tratamentos eC e eT em aproximadamente 111% comparados ao 

controle (9 g de N-NH4/kg de solo seco por hora). O mesmo ocorreu com o tratamento 

combinado com aquecimento e elevado CO2, sendo este o tratamento que apresentou uma 

maior atividade máxima desta enzima, chegando a um aumento de 200% em relação ao 

controle.   
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Figura 45. Atividade máxima da enzima β-glicosidase (mg de p-nitrofenil/kg de solo seco por hora) 

nos tratamentos controle, de aquecimento em 2°C (eT), elevado CO2 (eC) e ambos (eT+eC). Ausência 

de diferença significativa entre os tratamentos (p>0,1). 
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Figura 46. Atividade máxima da enzima desidrogenase (g de trifenilformazan/kg de solo seco por 

hora) nos tratamentos controle, aquecimento em 2°C (eT), elevado CO2 (eC) e ambos (eT+eC). 

Ausência de diferença significativa entre os tratamentos (p>0,1). 
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Figura 47. Atividade máxima da enzima urease (g de N-NH4/kg de solo seco por hora) nos tratamentos 

controle, de aquecimento em 2°C (eT), elevado CO2 (eC) e ambos (eT+eC). Diferenças significativas 

entre os tratamentos são indicadas por letras minúsculas diferentes (FT p = 0,0425). 

 

7.1.4. Análise isotópica de C e N 

Foram analisadas as folhas de S. capitata e P. maximum. Diferenças significativas foram 

observadas nos teores de C em P. maximum e principalmente nos teores de N em S. capitata 

nos tratamentos com elevado CO2, que decaíram ao longo do tempo. Mas, de modo geral, o 

teor de C se manteve constante, com um total de 40 a 43% e o teor de N englobou uma faixa 

de 2,5 a 5% da biomassa das folhas de ambas as espécies (Figura 48).  
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Figura 48 . Teores de C e N expressos em porcentagem (%) em amostras de folha de S. capitata e P. 

maximum nos tratamentos controle, de aquecimento em 2°C (eT), de elevado CO2 (eC) e de 

aquecimento e elevado CO2 (eC+eT) durante a primeira semana de experimento. A partir do dia zero, 

as coletas foram de seis em seis horas nos primeiros três dias, depois de doze em doze horas nos 

próximos quatro dias e por fim de dois em dois dias até o final do experimento. Cada círculo 

representa a média de cada tratamento naquele período (n=4). Em P. maximum, houve diferença 

significativa no teor de C (FCO2 p = 0,434 e FT p = 0,439) e em S. capitata, no teor de N (FCO2 p = 7,10-

11 e FT p = 7,86-10). 

 

 

Os dados obtidos a partir da análise isotópica de δ13C demonstram a composição 

isotópica de C discrepante entre as espécies S. capitata (C3) e P. maximum (C4). Os valores 

normalmente encontrados em plantas C3 estão na faixa de -25‰ e -30‰, o equivalente ao 

valor obtido experimentalmente (Figura 49). Nas plantas C4, por sua vez, observam-se valores 

que variam entre -10‰ e -15‰, evidenciando uma menor discriminação isotópica de 13C do 

que em plantas C3. Nota-se que os valores δ13C de ambas as espécies diminuem de modo 

significativo nos tratamentos onde a concentração de CO2 atmosférica foi de 600 ppm. 
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Com relação aos valores δ15N, estes variaram bastante entre os tratamentos nas espécies 

vegetais estudadas (Figura 49). Em S. capitata, o δ15N apresentou valores positivos em todas 

as análises (de 2 a 5‰), enquanto em P. maximum, além de menores valores em relação à S. 

capitata, também foram encontrados valores negativos (de -1 a 3‰). De modo geral, não foi 

identificado um padrão quanto a variabilidade destes valores entre os tratamentos aplicados, 

tamanha a complexidade que envolve a composição isotópica do N nas plantas terrestres e a 

ausência de informações adicionais relacionadas ao ciclo do N.  

 

Figura 49. Composição isotópica de C e N em amostras de folha de S. capitata e P. maximum nos 

tratamentos controle, de aquecimento em 2°C (eT), de elevado CO2 (eC) e de aquecimento e elevado 

CO2 (eC+eT) durante a primeira semana de experimento. A partir do dia zero, as coletas foram de seis 

em seis horas nos primeiros três dias, depois de doze em doze horas nos próximos quatro dias e por 

fim de dois em dois dias até o final do experimento. Cada círculo representa a média de cada 

tratamento naquele período (n=4). Em P. maximum houve diferença estatística significativa quanto ao 

δ13C (FCO2 p = 2-16), assim como em S. capitata (FCO2 p = 2-16). 
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7.1.5. Interação dos fatores CO2 e temperatura 

A representação gráfica da interação entre os fatores CO2 e temperatura é de extrema valia 

para a compreensão do modo como ambos interagem entre si dependendo da variável resposta 

analisada. Foram analisadas as variáveis: emissão de CO2 do solo (Figura 50), atividade 

enzimática do solo (Figura 51) e os valores de δ13C,  δ15N, %C e %N das duas espécies 

vegetais (Figura 52). 

A relação entre os fatores CO2 e temperatura em função das taxas respiratórias do solo 

mostra que, quando não há CO2 elevado, a resposta à temperatura elevada é evidentemente 

maior. Com a presença do tratamento de elevado CO2, essa resposta à elevada temperatura é 

ainda mais intensa, indicando uma possível dependência da resposta à temperatura em relação 

à concentração de CO2 atmosférico na emissão de CO2 do solo (Figura 50). 

 

 

Figura 50. Gráfico que representa a resposta de emissão de CO2 em relação aos dois níveis dos fatores 

temperatura (T) e CO2 (C), sendo amb=ambiente e e=elevado (FCO2xT p = 0,248).  

 

 

De acordo com os gráficos obtidos a partir dos dados enzimáticos, apesar de não terem 

sido encontradas diferenças estatísticas significativas na interação entre os fatores, pode-se 

observar graficamente a influência de ambos na atividade das enzimas analisadas (Figura 51). 

No caso da β-glicosidase, há uma tendência de interação entre os fatores porque não houve 

diferença entre os tratamentos controle e aquecimento sob CO2 ambiente, mas houve 

diferença sob elevado CO2. Em relação à desidrogenase também há a indicação de interação, 

uma vez que há uma queda na atividade quando o CO2 é elevado, porém esta atividade é 



Resultados (Experimento II) 98 

 

sustentada em altas taxas quando sob elevada temperatura. Por fim, a urease apresenta maior 

atividade tanto nos tratamentos com aquecimento, quanto sob elevado CO2, mas 

aparentemente esta atividade aumenta de maneira independente, não evidenciando uma 

interação entre temperatura e CO2. 

 

Figura 51. Gráficos que representam a atividade enzimática do solo de β-glicosidase (FCO2xT p = 

0,379), desidrogenase (FCO2xT p = 0,632) e urease (FCO2xT p = 0, 792) em relação aos dois níveis de 

temperatura (T) e CO2 (C), sendo amb=ambiente e e=elevado. 

 

 

Em relação aos dados isotópicos de C e N encontrados em ambas as espécies vegetais, 

os fatores CO2 e temperatura apresentaram diferentes formas de interação na maioria dos 

parâmetros analisados, os quais não se restringiram apenas à interações aditivas (Figura 52). 

Observa-se que o CO2 intensificou as respostas à temperatura em ambos os tratamentos 

quando as variáveis analisadas foram o teor de C nas C4 e o teor de N e o δ15N em C3. Por 
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outro lado, o CO2 inverteu a resposta à temperatura em ambos tratamentos quando foram 

analisadas o teor de N em C4 e de C em C3.  Tanto em C3 como em C4, os valores de δ13C 

decresceram proporcionalmente nas duas espécies quando sob elevado CO2. Dessa forma, em 

S. capitata, há indicação da interação entre o CO2 com a temperatura quanto aos parâmetros 

δ15N e %C, enquanto em P. maximum, quanto aos parâmetros %C e %N. 
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Figura 52. Gráficos que representam a resposta das variáveis relacionadas ao C e N em relação aos 

dois níveis dos fatores temperatura (T) e CO2 (C), sendo amb=ambiente e e=elevado, nos parâmetros 

δ13C em folhas de P. maximum (FCO2xT p = 0,844) e S. capitata (FCO2xT p = 0,163), δ15N em P. 

maximum (FCO2xT p = 0,719) e S. capitata (FCO2xT p = 0,191), %C em P. maximum (FCO2xT p = 0,196) e 

S. capitata (FCO2xT p = 0,028) e %N em P. maximum (FCO2xT p = 0,153) e S. capitata (FCO2xT p = 

0,143).O gráfico em função do valor do δ15N de P. maximum não mostrou a reta com linha contínua 

pela falta de padrão dos valores nos diferentes tratamentos. 
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7.2. DISCUSSÃO (Experimento II) 

As hipóteses levantadas por este trabalho foram corroboradas com os resultados deste 

capítulo, sendo que o aquecimento intensificou a atividade das raízes e microrganismos do 

solo (efeito priming), contribuindo para o aumento da Es. A elevada concentração de CO2 

associada ao aquecimento também mostrou um aumento nas taxas de respiração do solo, 

alterando os parâmetros relacionados ao N, e consequentemente, sua disponibilidade no solo. 

Do mesmo modo como pôde ser observado no experimento I, as temperaturas do solo 

deste experimento II também apresentaram um incremento de 1°C nas parcelas submetidas ao 

tratamento de aquecimento. No entanto, a umidade do solo se manteve relativamente 

uniforme durante todo o experimento provavelmente devido à água adicional proveniente da 

irrigação, evitando a ocorrência de um possível estresse hídrico nas espécies vegetais.  

Dessa forma, as respostas ao aquecimento se deram primeiramente pela respiração do 

solo, possivelmente em associação com o crescimento de raízes e a decomposição da matéria 

orgânica do solo (Bardgett et al., 2008; Allison et al., 2010; Lu et al., 2013). Segundo os 

resultados referentes às taxas respiratórias do solo, juntamente com a análise isotópica de C e 

N, nota-se que, os efeitos diretos do aquecimento se relacionam com a temperatura do solo e 

os efeitos indiretos com o ciclo do N e sua disponibilidade no solo, com uma forte influência 

no ciclo do C, assim como já observado em outros trabalhos (Wood et al., 2012; Novem 

Auyeung et al., 2013). 

A Es foi significativamente maior nos tratamentos com aquecimento (eT e eC+eT), o que 

está de acordo com a literatura relacionada, uma vez que o fator temperatura é um importante 

controlador da dinâmica de liberação de CO2 dos solos, especialmente por estimular a 

respiração das raízes (Kuzyakov, 2001). Em uma metanálise com 32 experimentos com 

aquecimento foi visto que a respiração do solo aumentou cerca de 20% em função de 

temperaturas mais elevadas (Field, 2007), enquanto no presente trabalho houve um aumento 

superior a 30% em ambos os tratamentos com aquecimento. 

Assim, os resultados encontrados na respiração do solo indicam que o efeito da 

temperatura foi predominante, pois propiciou uma diferença significativa nos tratamentos eT 

e eC+eT, especialmente nas últimas medições ao longo do tempo. Além da temperatura, 

houve indicação de uma influência do CO2 nos tratamentos com aquecimento, uma vez que o 

CO2 intensificou a atividade respiratória do solo nos tratamentos com aquecimento, 

apontando uma possível interação positiva entre temperatura e CO2. 
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Uma das possíveis explicações para os resultados encontrados nas taxas respiratórias do 

solo está associada à taxa fotossintética das plantas. Medições da taxa de assimilação líquida 

de CO2 em P. maximum realizadas neste mesmo experimento indicaram um aumento 

significativo na taxa fotossintética nas plantas submetidas ao aquecimento e ao elevado CO2 

em relação ao controle (Bianconi, 2014). Isso porque a sensitividade da produção de CO2 à 

fotossíntese parece provocar o acoplamento entre processos da parte aérea e subterrânea da 

planta, uma vez que os produtos assimilados pela fotossíntese são transportados para as raízes 

e microrganismos da rizosfera apenas poucas horas após serem fixados como CO2 (Kuzyakov, 

2001). Além disso, o CO2 derivado das raízes é o principal componente da taxa total de CO2 

respirado pelo solo quando este possui cobertura vegetal. Outro estudo também aponta que a 

atividade fotossintética da planta influencia não somente o componente autotrófico do solo, 

mas também os componentes heterotróficos, em diferentes escalas (Gomez-Casanovas, 2012). 

Assim, a interrelação entre a fotossíntese e a atividade microbiológica do solo sugere 

que os exsudatos produzidos pela raiz podem ser os agentes responsáveis pela estimulação da 

decomposição da rizosfera pelos microrganismos (efeito priming), assim como a renovação 

de C das raízes e a quebra de agregados do solo pelas raízes, podendo tornar as respostas da 

respiração do solo às taxas fotossintéticas até mais sensíveis do que à temperatura do solo 

(Kuzyakov, 2001; Chapin, 2009). Apesar de já reconhecida a estimulação da exsudação das 

raízes em plantas sob aquecimento, não se sabe ainda quantificar como o aquecimento 

influencia na decomposição da matéria orgânica e no ciclo do N (Yin et al., 2013). 

Há trabalhos que mostraram que, após a fumigação de CO2, pode não haver diferenças 

significativas possivelmente devido à limitação de N no sistema pela competição entre plantas 

e microrganismos (Bowes, 1993; Wood, 1994; Lichter, 2005). Assim, durante este curto 

período de tempo, uma tendência na redução das taxas respiratórias do solo sob elevado CO2 

indica possíveis alterações no ciclo de nutrientes, as quais, em um cenário com elevadas 

concentrações atmosféricas de CO2, podem restringir a decomposição da matéria orgânica, 

acumulando o C excedente no solo.  

Consistente com o incremento de biomassa das raízes observado neste mesmo 

experimento (Bianconi, 2014) associado a um possível aumento na exsudação das raízes, o 

aquecimento teria intensificado o ciclo do N, acelerando as reações enzimáticas e propiciando 

maiores taxas de mineralização, nitrificação e desnitrificação de N, o que já foi encontrado em 

outro estudo (Yin, 2013). A resposta da comunidade microbiana ao aquecimento também é 

muito variável, podendo diferir entre solos até mesmo de diferentes latitudes (Bekku et al., 
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2003). Assim, o efeito priming provocado pela entrada de C adicional oriundo da planta e a 

disponibilidade de N no solo respondem de maneira diferenciada segundo os grupos 

funcionais. 

Mais recentemente, tem sido sugerido que o efeito priming na decomposição da matéria 

orgânica e na mineralização do N pode ser entendido como a causa do aumento no 

fornecimento de N para a planta sob elevado CO2, mas ainda não está claro se tais efeitos 

persistem após o período inicial de perturbação do solo e como se relacionam com a 

produtividade da planta e a atividade das raízes (Reich et al., 2006; Dijkstra & Cheng, 2007). 

De qualquer forma, a estimulação da decomposição da matéria orgânica e a intensificação no 

ciclo do N têm se revelado um importante mecanismo para explicar um aumento na 

produtividade em alto CO2 (Yin et al., 2013). 

Quanto às análises isotópicas de C e N nas folhas das espécies estudadas, os resultados 

mostram que os valores de δ13C encontrados estão de acordo com a literatura, segundo a qual 

há, de fato, uma discriminação diferenciada dos átomos de 13C devido aos diferentes 

caminhos bioquímicos da fotossíntese tomados por plantas C3 e C4 (Martinelli et al., 2009), 

conforme verificado por meio das diferentes composições isotópicas encontradas em S. 

capitata e P. maximum. 

Além disso, diferentemente do experimento I, no experimento II já há uma indicação de 

que ajustes fisiológicos começaram a ser realizados por ambas as espécies, uma vez que 

houve redução do δ13C logo após o início da injeção de CO2. Em outros trabalhos, essa 

variação têm sido relacionada a outros parâmetros, como a eficiência do uso da água, a 

condutância estomática e as concentrações externa e interna de CO2 nas folhas (Della Coletta, 

Nardoto et al., 2009; Seibt, 2008). Uma simplificação da relação entre o δ13C e a condutância 

estomática, seria que, quanto maior a condutância, menor a discriminação e quanto menor a 

condutância, maior a discriminação, ou seja, menos 13C. A menor discriminação de 13C pode 

ter decorrido em função da menor condutância estomática das folhas, a qual pode ter sido 

provocada pela maior quantidade de CO2 disponível para o processo fotossintético (Swap et 

al., 2004; Bianconi, 2014). 

Sabe-se que há, de fato, uma diminuição no valor do δ13C (menos negativo) da planta 

sob condições de elevado CO2 (Libby, 1972; Seibt, 2008). Isso também ocorre porque o 

aumento na concentração de CO2 para 600 µmol mol-1 no ar atmosférico diminui o δ13C do 

CO2 do ar, tornando-o mais negativo. Como a fonte de CO2 é mais empobrecida em 13C em 

relação ao ar, ou seja, há uma menor discriminação do 13C, uma vez que a fonte (tanque de 
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CO2) apresenta δ13C de -33‰ e o ar apresenta δ13C de -8‰. Isso significa que, em altas 

concentrações de CO2, o ar das plantas é resultante da mistura entre tais composições 

isotópicas, com δ13C aproximado de -21‰. Assim, o C fixado antes e após o início do 

experimento apresenta uma diferença de aproximadamente 13‰, se mostrando um excelente 

marcador ao permitir a mensuração do C “novo” assimilado que é direcionado para a 

biomassa ou liberado pelo processo de respiração (Ehleringer et al., 2002; Taneva et al., 

2006). 

Sendo assim, mesmo possuindo vias fotossintéticas diferentes e, portanto, discriminação 

isotópica diferenciada do 13C, as plantas tanto C3 como C4 mostraram valores de δ13C mais 

negativos nas folhas, decrescendo por volta do 3° dia do experimento. Devido ao fato destas 

análises apontarem um decréscimo semelhante nos tratamentos com elevado CO2 (eC e 

eC+eT), mas não no tratamento controle e com aquecimento (eT), há a indicação de que a 

temperatura não interferiu nesta resposta específica ao CO2, uma vez que os valores de δ13C 

se mostraram mais negativos ao longo do tempo nos tratamentos com elevado CO2. De 

qualquer modo, o tipo de amostragem realizado e o curto período de tempo para repetição do 

experimento não possibilitou uma análise mais profunda e consistente sobre o comportamento 

detalhado do δ13C em ambas as espécies sob elevado CO2.  

Os valores de δ15N se mostraram bem variáveis entre os tratamentos e ao longo do 

tempo. Como no experimento I, uma inferência possível de ser feita a respeito da diferença do 

valor isotópico de δ15N de plantas C3 e C4 está relacionada à ocorrência do processo de 

fixação de N atmosférico pelas leguminosas C3. Nas plantas C3, o δ15N varia entre zero (δ15N 

da atmosfera) e o valor isotópico do solo, os quais são normalmente positivos. Por esta razão, 

o δ15N destas plantas fixadoras de N também é sempre positivo. Assim, por simples 

comparação com as plantas não fixadoras de N, o valor isotópico de 15N das leguminosas 

diferiu das não-leguminosas, indicando diferenças quanto ao metabolismo de N entre ambas. 

Em outro estudo realizado em ambiente tropical, as plantas C4 também apresentaram o 

δ15N menor do que as C3 (Aranibar et al., 2008). Neste trabalho, são indicadas possíveis 

diferenças no ciclo do N entre ambas, como na absorção de N pela planta na forma de nitrato 

ou amônia. Estes dois tipos de planta poderiam utilizar preferencialmente um ou outro tipo de 

fonte de N, podendo inclusive influenciar na composição isotópica dos solos (Aranibar et al., 

2008). De qualquer forma, é aceito que ecossistemas ricos em nutrientes tendem a ser mais 

enriquecidos com 15N quando o ciclo de N está mais aberto a perdas, como por desnitrificação 

ou lixiviação (Swap et al., 2004).  
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Sob o foco do elevado CO2 neste estudo, também não foram encontrados diferentes 

padrões do δ15N entre plantas C3 e C4 como sugere a revisão feita com outros experimentos 

FACE (Bassiridad et al., 2003). Uma possível causa para o decaimento do δ15N em um 

ambiente rico em CO2 seria uma maior entrada de N no sistema proveniente da fixação de N2 

atmosférico, sendo as espécies C3 fixadoras mais responsivas ao CO2 que as C4 (Bassiridad et 

al., 2003). 

O teor de C nas plantas apresentou valores próximos de 40% de C nas folhas de ambas 

as plantas, uma vez que, durante o processo fotossintético, estas assimilam o CO2 atmosférico 

incorporando o C em sua biomassa tanto em C3 como em C4. No entanto, de acordo com a 

literatura, o elevado CO2 atmosférico pode intensificar principalmente a resposta de 

crescimento de plantas C3, especialmente devido ao fato destas não possuirem o mecanismo 

fotossintético de concentração interna de CO2 como as espécies C4 (Long, 2006; Xu, 2013). 

De fato, análises quantitativas de diferentes estudos mostraram que o elevado CO2 estimula o 

rendimento e a biomassa de plantas C3 não-leguminosas, leguminosas e de plantas C4 em 11-

31%, 14-54%, e 18-27%, respectivamente (Lam et al., 2012). Como os tratamentos com 

aquecimento demonstraram uma maior taxa da assimilação de CO2 do que o controle 

(Bianconi, 2014), acredita-se que o fator temperatura tenha sido o principal estimulador do 

crescimento vegetal e produção de biomassa, interagindo positivamente com o fator CO2 de 

modo a aumentar o teor de C foliar nos tratamentos com elevado CO2.  

Outro efeito relacionado ao elevado CO2, como já mencionado anteriormente, seria o 

estímulo do crescimento e biomassa das raízes, conforme observado no mesmo experimento 

(Bianconi, 2014). Esta resposta estaria possivelmente ligada a três efeitos. O primeiro seria a 

maior demanda de recurso nutricional no solo como resultado do crescimento das plantas, 

seguido pela maior quantidade de C disponível para ser alocado para as raízes e, por fim, uma 

disponibilidade de recursos limitada como resultado da competição entre as plantas e da 

atividade microbiana (Iversen, 2010). Todos estes fatores acarretam na capacidade das raízes 

em afetar as atividades microbianas, ao exsudarem substâncias ricas em C orgânico 

facilmente metabolizadas pelos microrganismos e também ao alterar a fisíco-química do solo 

(pH, estrutura do solo, fluxo de água); regulando assim a emissão de CO2 do solo (Kuzyakov, 

2001). 

Apesar do ciclo do C estar envolvido diretamente nas respostas metabólicas do solo, a 

disponibilidade de N é um fator que limita fortemente a resposta da produtividade ao elevado 

CO2. Por isso, as leguminosas, em especial, são capazes de alcançar um grande aumento na 
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produtividade e manter sua taxa C/N no tecido sob elevado CO2 ao conseguirem alocar o C 

adicional nos nódulos fixadores de N, ampliando a disponibilidade deste nutriente para 

investimento no seu crescimento total (Lam et al., 2012; Leakey & Lau, 2012). Embora as 

plantas C3 disponham da fonte adicional de N2 atmosférico e tenham dado indícios de utilizar 

esta outra fonte de acordo com os dados isotópicos de 15N, a tendência no acúmulo de N no 

tecido foliar vegetal ao longo do experimento não se mostrou significativamente discrepante 

entre as duas espécies. Isso talvez porque, considerando os diversos processos que atuam na 

acumulação líquida de N, como a fixação biológica, a retenção de N atmosférico depositado, a 

redução da perda de N gasoso e líquido e o crescimento extendido das raízes que para zonas 

livres de raízes para absorção de N, é de fato difícil prever o seu acúmulo no tecido foliar 

(Luo et al., 2006). Como não foi possível a verificação da ocorrência da nodulação, 

considerou-se também a possibilidade de não ter havido a formação de nódulos simbióticos, 

uma vez que capacidade de nodulação desta espécie é considerada baixa segundo o livro 

“Stylosanthes no Brasil” (Ferreira, 1979). 

Dentre todos os tratamentos, aquele com elevado CO2 (eC) apresentou uma tendência na 

redução do teor de N nas folhas, aliada a uma possível interação do CO2 com temperatura, 

uma vez que nos tratamentos de aquecimento houve uma maior proporção de N foliar do que 

no tratamento controle em C3. Porém, tanto em C3 quanto em C4, o CO2 tendeu a reduzir a 

resposta positiva da concentração do N foliar à temperatura mais elevada. Uma vez que a 

absorção de nutrientes é maior em condições de elevado CO2, essas plantas podem ter 

aumentado a eficiência no uso do N e, consequentemente, passaram a concentrar menos N no 

tecido foliar (Bowes,1993). Assim, se o elevado CO2 diminui a disponibilidade de N e/ou 

aumenta os níveis de C na biomassa, pode haver um menor teor de N na folha, levando a um 

feedback negativo na capacidade fotossintética (Reich et al., 2006). 

Outro processo relacionado ao ciclo do N é a decomposição. Como a atividade de 

enzimas dos ciclos do C e N geralmente é correlacionada com o C orgânico total do solo ou 

com os níveis de matéria orgânica, as análises enzimáticas realizadas puderam revelar 

principalmente os processos de mineralização de N. No presente estudo não houve evidências 

de alterações na atividade das enzimas ligadas diretamente ao ciclo do C, a β-glicosidase e a 

desidrogenase. No entanto, a urease mostrou-se elevada em todos os tratamentos exceto o 

controle, apontando um metabolismo diferenciado do N do solo em resposta ao CO2 e ao 

aquecimento. Em estudo recente, níveis reduzidos de mineralização de N indicaram que o N 

pode ser um fator limitante na decomposição da matéria orgânica em ambientes com uma 
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grande entrada de C, seja pelo aumento do CO2 ou pelo próprio clima (Chapin, 2009). Assim, 

a atividade microbiológica elevada seria resultado do aumento de entrada de C, o que poderia 

limitar o armazenamento de C no solo em longo prazo caso a disponibilidade de N se torne 

baixa (Wood, 1994). 

Como a regulação da capacidade das plantas em absorver N pode ter uma grande 

influência no sequestro de C esperava-se que, uma vez acelerada a cinética desse processo sob 

alto CO2, os solos pudessem adquirir uma maior capacidade de armazenar C. Os dados 

obtidos reforçam a hipótese já reconhecida na literatura, denominada “Limitação Progressiva 

de N” (Progressive Nitrogen Limitation), a qual sugere que há a perda de N disponível em 

alto CO2, ou seja, sem uma entrada adicional de N ou uma redução na perda de N, a 

disponibilidade de N ao longo do tempo decresce, levando a menor absorção de N (Luo, 

2004; Arndal, 2013). Assim, os efeitos benéficos diretos proporcionados pelas altas 

concentrações de CO2 atmosférico e pelo aquecimento no crescimento vegetal e no 

armazenamento de C no solo podem ser neutralizados caso haja uma limitação do N em 

ecossistemas tropicais naturais sob essas condições. 
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7.3. CONCLUSÃO (Experimento II) 

As respostas ao aquecimento se mostraram evidentes nos dados de respiração do solo, 

possivelmente em associação com o crescimento de raízes e a decomposição da matéria 

orgânica do solo (efeito priming), ambos estimulados pelo aumento da temperatura do solo. 

Os menores valores de δ13C evidenciaram que as respostas ao CO2 estão associadas 

principalmente com processos fisiológicos da parte aérea das plantas, como a fotossíntese e 

crescimento vegetal, sendo estes (assim como o δ15N) importantes traçadores e indicadores 

fisiológicos em estudos ambientais. Em relação aos valores de δ15N, não foram encontradas 

diferenças significativas tanto nas plantas C3 como nas C4, possivelmente devido à 

amostragem e ao curto intervalo de tempo do estudo. A tendência na redução do teor de N 

causada pelo elevado CO2 nas folhas de ambas as espécies e o aumento deste pelo 

aquecimento, além do aumento observado da atividade enzimática da urease, indicam que os 

efeitos das mudanças climáticas futuras no balanço global de C terrestre estão relacionados 

primariamente ao ciclo do N.  
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8. CONCLUSÃO GERAL 

 

Assim como os efeitos diretos provocados pelos tratamentos de aquecimento e de  elevado 

CO2, os efeitos indiretos também têm grande potencial em influenciar processos fisiológicos 

das plantas. São esses a temperatura, umidade e disponibilidade de N no solo, os quais se 

diferem quanto à sua sensitividade ao CO2 e à temperatura. Por afetarem diferentes processos 

fisiológicos de diferentes formas, dependendo da variável analisada a interação entre CO2 e 

temperatura pode ocorrer de modo discrepante, compensando (feedback negativo) ou 

intensificando (feedback positivo) os efeitos relacionados ao sequestro de C (Figura 59). 

 

Figura 53. Esquema demonstrativo dos possíveis efeitos das mudanças climáticas futuras de acordo 

com os resultados obtidos nos experimentos I e II. O aquecimento climático e a elevada concentração 

de CO2 podem desencadear tanto um feedback positivo reduzindo o sequestro de C em longo prazo por 

meio da estimulação da respiração do solo e crescimento vegetal com limitação de N, como um 

feedback negativo via aumento da disponibilidade de N por meio da fixação biológica.  

 

Ambos os experimentos demonstraram que até mesmo sutis mudanças na temperatura do 

ar podem alterar a temperatura e umidade do solo e, dessa forma, processos fisiológicos 

intrínsecos realizados por ambas as espécies forrageiras estudadas e pelos microrganismos do 

solo podem ser alterados de forma significativa. Diferentemente do experimento I, no 

experimento II a irrigação do solo pode ter deixado de evidenciar as respostas ao aquecimento 
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devido à não interferência da menor umidade do solo (como foi encontrada no experimento I) 

nos processos do solo, como a tendência ao aumento da atividade enzimática verificada no 

experimento II. 

Como observado nas análises enzimáticas (urease) tanto no experimento I como no II, o 

ciclo do N responde mais rapidamente aos fatores ambientais, alterando os processos 

realizados no solo. Assim, o N mostrou ter papel fundamental no desenvolvimento das plantas 

e na manutenção da vida no solo, e por isso, pode interferir no ciclo do C de modo drástico, o 

que deverá ser verificado apenas em estudos de longo prazo. Dependendo das espécies que 

compõem a cobertura vegetal, pode haver uma limitação do N no solo, impedindo que haja 

um efeito benéfico no crescimento e produtividade das plantas devido à uma entrada adicional 

de C no ecossistema. 

Além da importância ecológica, este estudo abre espaço para futuros estudos que possam 

abordar de modo relevante as implicações sócio-econômicas da mudança climática global em 

espécies vegetais economicamente importantes, considerando-se que o entendimento de tais 

processos pode acarretar no desenvolvimento de estratégias que permitam a maior 

produtividade de plantas utilizadas tanto como forragem como na indústria alimentícia e 

produção de bioenergia. 
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS 

Enquanto muitos estudos têm examinado como as transformações de N do solo 

respondem ou ao aquecimento ou aos diferentes padrões de precipitação, muito poucos 

examinaram tais respostas à diferentes combinações destes fatores. Dado que  a respiração do 

solo é uma combinação resultante do metabolismo das plantas e dos microrganismos e que 

cada um deles responde de forma discrepante e única, é essencial analisar ambos fatores 

abióticos (temperatura e umidade) afetando a respiração do solo total e parcial. Isso requer o 

isolamento de processos ligados às raízes e aos microrganismos, assim como o 

monitoramento contínuo da temperatura, da umidade e da produção de CO2, uma vez que 

alterações no ciclo global da água em resposta ao aquecimento durante o século 21 não serão 

uniformes, de acordo com o último relatório divulgado pelo IPCC (2013). 

Enquanto o tratamento de aquecimento se mostrou como um cenário mais brando, o 

tratamento de seca pode intensificar as respostas do ecossistema, sendo estas mais drásticas 

do que outros cenários de mudanças climáticas. Perspectivas futuras que envolvam a 

investigação de como as transformações de N respondem a multifatores ambientais em longo 

prazo indica que novos estudos neste sentido são necessários. 
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