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RESUMO 

A respiração do solo é um dos principais fluxos do balanço do carbono entre os 

ecossistemas terrestres e a atmosfera. O objectivo deste estudo foi analisar, num montado 

de sobreiro, no Ribatejo os principais factores que influenciam a respiração total do solo 

especialmente a temperatura e teor de água do solo. Relacionado com a dinâmica do 

carbono no solo estudou-se a actividade microbiana do solo e a concentração de azoto no 

solo. Efectuaram-se medições quinzenais da respiração do solo com uma câmara estática 

portátil (em sistema fechado). A temperatura e o teor de água do solo foram determinados 

no mesmo período. Analisou-se mensalmente a actividade microbiana por incubações em 

ambiente controlado e o teor de azoto no solo por uma solução extractante. Através do uso 

do método de árvore de classificação foi possível repartir o efeito da temperatura e da água 

sobre a respiração. Verificou-se que a respiração do solo é influenciada pela temperatura ou 

pela humidade, que depende do regime de precipitação, isto é, do teor de água do solo e da 

quantidade do substrato no solo. 

Palavras-chave: respiração do solo, temperatura, teor de água do solo, actividade 

microbiana, montado. 
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Study of factors influencing soil respiration of cork oak woodland 

ABSTRACT 

Soil respiration represents the second major flux of the balance of carbon between terrestrial 

ecosystems and the atmosphere. The aim of this study was to analyse cork oak woodland 

and the main factors that influence total soil respiration, especially temperature and soil 

water content.  Analyses were carried out periodic to measure the soil respiration through 

closed static chamber portable. The soil temperature and water content were assessed in the 

same period. Soil microbial activity and the concentration of nitrogen in the soil were also 

studied as they are associated to the dynamics of soil carbon and soil organic matter 

decomposition. We made monthly analysis of the microbial activity by incubation in a 

controlled environment and nitrogen content in soil to get a solution extracting. The effects of 

temperature and soil humidity on respiration rates could be separated using the method of 

classification tree. We verified that the soil respiration is influenced by the temperature or 

humidity and it depends on the distribution of precipitation i.e. the soil water content and 

amount of the substrate. 

 

Keywords: soil respiration, temperature, soil water content, microbial activity, oak woodland 
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Study of factors influencing soil respiration of cork oak woodland 

EXTENDED ABSTRACT 

Since the industrial revolution until today, there was an almost exponential increase in the 

concentrations of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. Most 

scientists relate the radiation forcing on the earth’s surface due to the greenhouse effect of 

carbon dioxide and other greenhouse gases to global warming and climate change. Storing 

part of the carbon dioxide emitted through human activities in the biosphere may mitigate the 

rate of accumulation of this gas in the atmosphere.  Soil respiration was the major fraction of 

the cycling of carbon between terrestrial ecosystems and the atmosphere, Forest soils have 

a significant potential for the mitigation of carbon accumulation in the atmosphere. For this 

reason the importance of understanding the factors that affect and interact with the 

quantification of respiration.  

 

The aim of this study was to analyze the relative impact and interactions between the main 

factors that influence total soil respiration: soil temperature and soil moisture. The study was 

conducted in cork oak woodland in Ribatejo, Portugal. These are agro-forestry-pastoral 

systems of high ecological, economic and traditional value, which cover large areas of the 

Iberian Peninsula. They are conditioned by alternating dry summers and high intensity 

rainfall winters and are susceptible to desertification.  

 

Soil respiration was measured every two weeks using a closed static chamber portable (PP 

systems). The temperature and soil water content were determined in the same period. For 

each measuring site, we determinate the amount of radiation that reaches the soil, as a 

measure of tree cover. Related to the dynamics of soil carbon were the study of soil microbial 

activity and the concentration of nitrogen in the soil. We analyzed monthly microbial activity 

by incubation and soil nitrogen content by an extracting solution and measured the 

proportion of radiation that reaches the ground. It was calculation the temperature sensitive 

of soil respiration (Q10). Making use of the method of classification tree was possible to 

break the effect of temperature and humidity on soil respiration and analyse the effect of 

spatial variation of the parameters that affect respiration.  

 

The statistical analysis was performed using the statistical software R and SigmaPlot. It was 

found that soil respiration was influenced by temperature and depends on the distribution of 

precipitation quantity and quality of the substrate. It was determinate that the rate of carbon 

mineralization depends on the sampling period that was affected, and was related to the 
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quantity of substrate in the soil. The ammonia levels were always higher than nitrate. Litter 

fall this negatively correlated with soil temperature, but positively correlated with respiration 

and the quantity of soil organic matter. The spatial variability of soil respiration correlated 

significantly to the level of cover. High temperatures inhibit respiration. It was found that the 

relationship between radiation and respiration match with the correlations between the 

quantity of biomass and soil temperature. 
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1. Introdução 

 

O aumento da concentração dos gases com efeito de estufa na atmosfera pode alterar o 

balanço de energia na superfície terrestre, provocando alterações no clima, nomeadamente 

no aquecimento global. Desde a revolução industrial até à actualidade houve um aumento 

quase exponencial das concentrações de dióxido de carbono (CO2) e de outros gases com 

efeito de estufa.  

 

Uma grande parte deste aumento resultou da actividade humana, principalmente da queima 

de combustíveis fósseis e da desflorestação. O sequestro de carbono na biosfera pode 

mitigar os efeitos das emissões de CO2. Com vista à redução dos efeitos das emissões dos 

gases de efeito de estufa até 2012 foi assinado o Protocolo de Quioto. Mais recentemente, 

em 2009, foi celebrado o Acordo de Copenhaga com o objectivo de prolongar o acordo da 

redução dos gases com efeito de estufa. Este acordo foi não vinculativo, apenas chegaram 

a um consenso sobre a necessidade de impedir o aumento da temperatura a 2ºC.  

 

O ciclo do carbono poderia estar aproximadamente equilibrado se não houvesse mais 

carbono a ser emitido que absorvido desde os meados do séc. XIX, isto é, da revolução 

industrial. Neste ciclo, ocorre a redução do carbono existente no CO2 da atmosfera através 

da assimilação fotossintética pelas plantas, e o seu armazenamento na biomassa vegetal. 

Parte deste carbono é posteriormente transformado em CO2 através da sua oxidação pela 

respiração do sistema (equação geral (1) do mecanismo da fotossíntese e respiração) ou 

pela combustão. 

6CO2 +12 H2O  C6H12O6 + 6H2O+6 O2 (Eq.1) 

Para além disso, uma parte do carbono da biomassa vegetal é retida como matéria orgânica 

no solo. O saldo final de carbono retido nos ecossistemas (depois de descontadas as perdas 

– respiração dos seres vivos, perdas de biomassa) é designado por produtividade líquida do 

ecossistema (PLE). A PLE mede o sequestro de carbono do ecossistema. A capacidade de 

sequestrar carbono depende essencialmente da produtividade primária líquida da floresta, 

do tipo de sistema climático e do tipo de solo. 

 

As florestas em princípio têm um potencial para o sequestro de CO2 da atmosfera pela 

fotossíntese e pelo armazenamento de carbono em compostos orgânicos na biomassa e no 

solo. Como as florestas tendem a ter uma acumulação líquida de carbono, estes 
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ecossistemas estão incluídos como reservatórios do carbono proveniente de diferentes 

partes do ciclo global do carbono. A sua longa longevidade permite considerá-las, em muitos 

casos, como um sistema de armazenamento de carbono de longo prazo. 

O carbono é retido no solo por períodos mais longos do que na biomassa vegetal. Assim, o 

potencial do solo florestal para sequestrar (ou emitir) carbono tem uma importância 

significativa para a mitigação do efeito do carbono nos ecossistemas florestais, ou seja, uma 

capacidade de funcionar como sumidouro deste gás - CO2. O fluxo de CO2 proveniente do 

solo para a atmosfera é designado por respiração do solo, e resulta da respiração das raízes 

e da actividade biológica de decomposição dos resíduos orgânicos que chegam ao solo. 

Geralmente depende da biomassa (viva) e do teor em matéria orgânica e responde a vários 

estímulos ambientais.  

O objectivo principal deste estudo foi analisar a influência da temperatura do solo e teor de 

água no solo sobre a respiração total do solo. Explorou-se a variação do fluxo de CO2 do 

solo ao longo do tempo e espaço, a fim de compreender a sua resposta às variáveis que 

afectam a sua emissão para a atmosfera. O estudo da dinâmica da concentração de CO2 do 

solo deve ser indissociável do estudo do azoto (N) no solo, por ser um dos parâmetros que 

restringe a actividade dos microrganismos do solo e a sua capacidade de decomposição.  

Assim, neste trabalho, mediram-se quinzenalmente a respiração do solo, o teor de água do 

solo e temperatura do solo. Por sua vez, mediu-se mensalmente a actividade microbiana e o 

teor de azoto no solo. A área de estudo foi um montado de sobreiro, definido como um típico 

ecossistema Mediterrâneo, com uma baixa densidade de árvores, uma elevada 

sensibilidade à disponibilidade da água e elevadas temperaturas do solo. Os montados são 

sistemas agro-silvo-pastoris susceptíveis à desertificação e condicionados pela alternância 

entre uma secura estival e uma elevada intensidade da precipitação no Inverno. 

A estrutura desta dissertação compreende essencialmente uma divisão em quatro partes: 1) 

revisão bibliográfica dos pontos essenciais para a compreensão do conceito “respiração do 

solo”; 2) caracterização da área de estudo e descrição dos materiais e métodos usados; 3) 

discussão dos resultados e sua apresentação e 4) principais conclusões do trabalho. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1.  Balanço de carbono num ecossistema florestal 

Para compreender os processos que envolvem as trocas de carbono entre a atmosfera e o 

solo, é essencial compreender a dinâmica do ciclo do carbono nos ecossistemas terrestres. 

Os ecossistemas florestais têm uma função ecológica essencial no contexto do ciclo do 

carbono e na mitigação dos efeitos do dióxido de carbono da atmosfera. Uma parte deste 

carbono é assimilado pela fotossíntese e armazenado na biomassa (folhas, ramos, troncos e 

raízes), e outra parte retorna para a atmosfera em vários processos, no conjunto são 

referidos como respiração (Figura 1).  

 

Figura 1 - Fluxos de carbono através do ecossistema (Adaptado de Trumbore, 2006). 

Após a morte e queda desta biomassa vegetal, uma fracção vai ser incorporada no solo e 

outra vai ser decomposta e/ou mineralizada pelos organismos do solo, em especial os 

microrganismos do solo.  

A capacidade de um ecossistema florestal ser um sumidouro de carbono depende da 

diferença entre a produtividade primária bruta do ecossistema (PPB, carbono capturado pela 

fotossíntese) e a libertação de carbono para a atmosfera através da respiração do 

ecossistema (Reco), sendo o resultado a produtividade líquida do ecossistema (PLE) menos 

a respiração heterotrófica (Rh) (Equação 2). Na floresta, a respiração heterotrófica é o que 

essencialmente designamos por “respiração do solo”.  

PLE = PPL-Rh =PPB - Reco (Eq.2) 
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Quando a PPB é superior à Reco, a PLE é positiva, significa que o ecossistema capta mais 

CO2 da atmosfera do que liberta. Se a PLE for negativa o ecossistema é uma fonte de CO2, 

caso contrário é um sumidouro, quantificando assim se o sistema está a libertar ou a 

capturar carbono. Este balanço de carbono do ecossistema pode ter uma variação diurna, 

sazonal ou anual dependendo da variação das suas componentes (Schulze, 2000; Valentini 

et al., 2000).  

2.2.  O carbono no solo – fracções, origem e variação espacial e temporal 

 

O carbono no solo depende da sua estabilidade à decomposição, tempo de residência1 e 

das características físicas e químicas associadas à sua origem (carvão, razões carbono: 

azoto, lenhina: azoto e carbono: fósforo). Van Hees et al. (2005) apresentaram um esquema 

com as principais vias dos fluxos de CO2 provenientes de vários compartimentos do solo 

(Figura 2), onde SOM representa a matéria orgânica do solo, DOM representa a matéria 

orgânica solúvel, o carbono lábil subdividido em carbono de alto peso molecular - HMW 

(elevado tempo de residência) e em carbono de baixo pelo molecular - LMW (açúcares 

simples, ácidos orgânicos e aminoácidos), rapidamente assimilado pelos microrganismos do 

solo.  

A distribuição do carbono no solo ocorre essencialmente nas camadas superficiais onde se 

dão as trocas gasosas de dióxido de carbono com a atmosfera (respiração das raízes, 

                                                           
1 Tempo de residência – stock/input 

 

Figura 2 - Principais mecanismos de variação de emissão de CO2 em vários compartimentos 

do solo (Adaptado de van Hees et al., 2005). 
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oxidação da matéria orgânica pelos microrganismos e a actividade na rizosfera), enquanto 

nas camadas mais profundas ocorre a transformação e a acumulação de carbono em 

formas estáveis e recalcitrantes, mais resistentes à decomposição pelos microrganismos 

(Chapin III et al., 2002; Jarvis et al., 2007). O fluxo de CO2 libertado por estas camadas mais 

profundas tem um efeito menos significativo e em curtos períodos de tempo.  

2.3.  Respiração do solo  

 

A respiração do solo é definida como o fluxo de CO2 vindo da superfície do solo (Reichstein 

et al., 2008), e resulta da perda de dióxido de carbono produzida pela respiração dos seres 

autotróficos (plantas) e dos seres heterotróficos. A relação entre estas duas componentes 

difere de ecossistema para ecossistema (Jarvis et al., 2007) e com as práticas de gestão 

florestal. Em termos de ciclo global do carbono, depois da fotossíntese a respiração do solo 

é o segundo maior fluxo de CO2 entre a superfície e a atmosfera (Raich & Schlesinger, 

1992). Nas florestas, o balanço anual de carbono no solo tem, em geral, um saldo positivo. 

Estes solos têm frequentemente uma grande capacidade em armazenar carbono em forma 

de matéria orgânica e na biomassa florestal (Correia et al., 2008). O carbono no solo é 

determinante para o balanço do carbono nas florestas do hemisfério norte (Valentini et al., 

2000). 

A respiração do solo varia interactivamente no espaço e no tempo como resultado de vários 

processos físicos e biológicos. Estes processos dependem das propriedades do solo, do tipo 

de vegetação e das condições climáticas (Metcalfe et al., 2007). O aumento da respiração 

do solo no contexto do ciclo do carbono global poderá levar a uma diminuição do carbono 

orgânico e ao aumento significativo da actual concentração de CO2 na atmosfera, 

fornecendo um potencial feedback positivo para o aquecimento global (Kirschbaum, 1995; 

Rustad et al., 2000; Schlesinger & Andrews, 2000). 

O fluxo de CO2 do solo derivado da componente biológica inclui a respiração 

essencialmente proveniente das raízes, dos microrganismos, mesorganimos e dos 

macrorganismos. No entanto, estes dois últimos tipos de organismos têm um papel menos 

significativo na quantificação directa do CO2 libertado do solo. Assim, existem duas fontes 

principais de libertação de CO2 para a atmosfera. A primeira, relacionada com a respiração 

das raízes (respiração autotrófica) está associada à respiração de manutenção das raízes, 

aos fungos micorrízicos que respondem fortemente ao enriquecimento de CO2 no solo e a 

outros microrganismos associados à rizosfera (Pendall et al., 2004; Treseder, 2004). 
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 A intensidade da respiração dos autotróficos está interligada com a produtividade primária 

bruta. A estimativa da variação desta componente autotrófica no solo é de cerca de 12-93% 

dependendo do ecossistema e dos métodos usados para a sua estimação (Hanson et al., 

2000; Metcalfe et al., 2007). 

A segunda componente, não menos importante, está associada à degradação da matéria 

orgânica por parte dos microrganismos do solo (respiração heterotrófica). Este grupo inclui 

as bactérias, fungos, actinomicetas e protozoários têm um papel fundamental na 

mineralização do carbono, isto é, na conversão de carbono orgânico em carbono mineral 

como um dos produtos do processo metabólico. Sendo os restantes produtos do 

metabolismo: azoto em forma de ião amónia, fósforo em forma de ião fosfato e enxofre em 

forma de ião sulfato (Kuzyakov, 2006). Os microrganismos do solo são os principais 

mediadores de carbono do solo. A biomassa microbiana é regulada pela disponibilidade de 

substratos e água no solo, temperatura, regime climático e estrutura do solo (Dhillion et al., 

1995). Nos ecossistemas Mediterrâneos, a acção dos microrganismos na regulação do ciclo 

dos nutrientes e na transformação da matéria orgânica em formas disponíveis para as 

plantas, é determinante em solos de baixa fertilidade (Dhillion & Abrams, 1995).  

2.4.  Importância ecológica – consumo de energia na reciclagem dos nutrientes 

A respiração do solo, nomeadamente a sua componente heterotrófica é um reflexo essencial 

do funcionamento do ecossistema. O aumento da concentração de CO2 induz a curto prazo 

a um estímulo no crescimento e fixação de CO2 por fotossíntese, e a longo prazo este efeito 

é reduzido pela limitação e disponibilidade de nutrientes no solo, nomeadamente pela 

redução de azoto e outros nutrientes (Prescott, 2005). Os microrganismos do solo têm um 

papel no fluxo de nutrientes e energia do ecossistema. Estes organismos quebram as 

ligações de carbono e libertam os nutrientes através da actividade enzimática para o 

sistema. Os nutrientes também provêm da alteração dos minerais e do material originário do 

solo. A concentração inicial de nutrientes limita a sua taxa de libertação no solo (Bielenberg 

& BassiriRad, 2005). Sendo também dependente da energia libertada durante o processo de 

manutenção e/ou crescimento dos organismos.  

2.5.  Factores que afectam a respiração do solo e a sua variação temporal e espacial  

A respiração do solo foi marcada pela variabilidade dos factores ambientais que a priori 

afectam as propriedades do solo, nomeadamente a temperatura e a precipitação (Raich & 

Schlesinger, 1992). A precipitação tem uma influência directa na respiração por afectar a 

disponibilidade da água no solo e indirecta por afectar a produtividade local (Reichstein et 
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al., 2002). Espacialmente, a variação da respiração do solo pode ser explicada por factores 

ambientais abióticos (teor de água do solo, temperatura do solo, textura do solo, porosidade 

e a capacidade do solo em estabilizar a matéria orgânica) que influenciam a difusão do CO2 

ao longo do perfil do solo, e por factores bióticos (tipo de vegetação, regimes de uso do 

solo) que têm diversos efeitos no microclima e estrutura do solo (Raich & Tufekciogul, 2000). 

A produtividade líquida do ecossistema, razão carbono e azoto dos resíduos, teor de 

lenhina, quantidade de polifenóis, quantidade e qualidade do substrato influenciam a 

dinâmica da decomposição e a disponibilidade da matéria orgânica rapidamente 

decomponível (lábil e activa) (Singh & Gupta, 1977; Leiros et al., 1999). 

2.5.1.  A temperatura e a respiração do solo 

A temperatura do solo tem um efeito significativo em quase todos os metabolismos 

fisiológicos, limitando a capacidade cinética das enzimas das células, e a disponibilidade de 

água do solo. Influi directamente na maioria dos processos de decomposição e 

mineralização da matéria orgânica do solo e também indirectamente a velocidade de difusão 

do CO2 ao longo do perfil do solo (Fang & Moncrieff, 2001). O aumento da temperatura 

estimula a actividade das raízes e dos organismos heterotróficos, estando associado ao 

aumento da produtividade primária líquida com o aumento de substratos no solo, quando os 

outros recursos não são limitantes (Pendall et al., 2004). O aumento da temperatura 

influencia a absorção de nutrientes pelos sistemas biológicos através do seu efeito sobre as 

reacções químicas, transporte de nutrientes e difusão da água no solo (Pregitzer, 2005). 

A temperatura influencia também a disponibilidade de nutrientes pois controla a taxa de 

decomposição e, consequentemente a respiração do solo. Nos locais mais frios, a 

decomposição da matéria orgânica é limitada. No solo acumula-se matéria orgânica por 

decompor e há frequentemente limitações no crescimento das árvores por falta de nutrientes 

minerais. O tempo de residência médio do carbono no solo (stock / input) pode ser até dez 

vezes superior nas florestas boreais do que nas florestas dos trópicos. O aumento da 

respiração com o aumento da temperatura foi claramente verificado em regiões de clima frio, 

embora nas regiões de clima do tipo Mediterrâneo, árido ou semi-árido esta relação não seja 

tão consistente, dependendo também da distribuição e da disponibilidade da água do solo 

ao longo de um horizonte temporal (Conant et al., 2004). 

Esta variação da respiração do solo com a temperatura é comum expressar-se pelo 

coeficiente de temperatura Q10, também referido como temperatura sensível. Este 

coeficiente relaciona as reacções fisiológicas com a temperatura, indicando uma variação 
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tipicamente exponencial das reacções metabólicas com o aumento da temperatura. Este 

coeficiente verificado por van’t Hoff (1898) representa a variação das reacções fisiológicas 

relativamente à variação de 10 ºC e baseia-se no princípio do aumento das reacções 

enzimáticas com o aumento da temperatura. 

Apesar de o cálculo do Q10 diferir com o tipo de fórmula aplicado (Fang & Moncrieff, 2001; 

Davidson & Janssens, 2006; Tuomi et al., 2008) pode fornecer uma boa indicação da 

variação sazonal da respiração do solo, sendo geralmente determinado sobre um período 

de um ano de observações ou durante a época de crescimento (Tuomi et al., 2000; Sparks, 

2008). 

Este coeficiente de temperatura (Q10) foi usado em vários modelos empíricos para 

quantificar a respiração do solo em resposta à temperatura, no entanto a sua utilização 

torna-se bastante limitada pois a quantificação desta resposta pode ser influenciada por 

outros factores como por exemplo o teor de água do solo (Davidson et al., 1998). A taxa de 

respiração é mínima quando a temperatura se aproxima dos zero graus e decresce 

rapidamente com um elevado aumento da temperatura. De realçar, a oxidação química do 

carbono pode ocorrer a elevadas temperaturas, mas a sua expressão é menos significativa 

quando comparada com a perda pela fracção biótica do solo (Singh & Gupta, 1977; Vanhala 

et al., 2008).  

2.5.2.  A respiração e a disponibilidade hídrica do solo 

A água no solo exerce uma forte influência sobre a respiração do solo. Um acréscimo de 

água no solo sobre um solo seco tem efeitos positivos sobre a actividade microbiana, 

aumentando a produção de CO2. No entanto, elevados teores de água no solo têm um efeito 

negativo sobre a respiração do solo, bloqueiam os poros do solo e consequentemente 

limitam a difusão do dióxido de carbono e oxigénio do solo. Em contrapartida baixos teores 

de água no solo limitam a actividade dos microrganismos e das raízes (Yuste et al., 2003). 

Os efeitos sazonais de humedecimento e secura do solo resultam em elevadas perdas 

significativas de carbono. Este fenómeno é observado após eventos de precipitação em 

períodos de secura do solo, designado por “efeito de Birch” (Jarvis et al., 2007). O efeito de 

Birch pode ser observado em ecossistemas do tipo Mediterrâneo (Reichstein et al., 2002; 

Jarvis et al., 2007). Este tipo de ecossistema tem uma elevada heterogeneidade do solo, em 

resultado da modificação das suas propriedades devido ao efeito local das árvores isoladas, 

característico de um sistema do tipo savana, distinguindo-se as variações das 
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características do solo quando estão sob a acção de uma copa contínua (Nunes et al., 

2007).  

2.5.3.  A qualidade da matéria orgânica e a respiração do solo – balanço do N 

A qualidade da matéria orgânica do solo está associada às concentrações de azoto iniciais 

no substrato. A sua taxa decomposição é reduzida quando o substrato está empobrecido em 

azoto. Estes dois ciclos (carbono e azoto) são indissociáveis nos ecossistemas terrestres, 

sendo o progressivo sequestro de carbono da atmosfera limitado pela disponibilidade de 

azoto no solo (Schulze, 2000; Finzi et al., 2006).  

O azoto nos solos florestais encontra-se essencialmente nas camadas orgânicas e nas 

camadas minerais do solo (essencialmente até à profundidade de 20 cm). Escassos são os 

organismos do solo que fazem a sua fixação biológica, sendo uma das razões por ser um 

nutriente limitante nos ecossistemas terrestres. Durante a decomposição, o carbono é usado 

como uma fonte de energia para os microrganismos, enquanto o azoto é assimilado nas 

proteínas, sendo preferencialmente absorvido por intermédio das suas formas minerais: 

amónia (NH4
+) e nitrato (NO3

-) (Nunes et al., 2007). A mineralização do N está interligada 

com a taxa de decomposição da matéria orgânica (Pendall et al., 2004). Uma disponibilidade 

elevada de azoto acelera a taxa de decomposição pelos microrganismos que dependem da 

razão C:N. Quando a razão de C:N dos resíduos é de cerca de 20-25 pode retardar a 

actividade microbiana e limitar a decomposição dos resíduos. Os microrganismos neste 

limiar têm a tendência de imobilizar azoto mineral, para satisfazer as suas necessidades 

fisiológicas até a razão de C:N diminuir, outros elementos também podem ser mineralizados 

ou imobilizados (Lavelle et al., 2001).  

2.6.  Dificuldades técnicas de medição do fluxo de CO2 

Os termos fluxo de CO2 do solo e respiração do solo não são tecnicamente sinónimos. A 

respiração do solo representa a libertação de CO2 pela componente biótica do solo que está 

relacionada como a actividade fisiológica dos organismos, das raízes e das micorrizas. 

Estas duas definições são aproximadamente iguais, numa base anual, salvo se perdas 

significativas de carbono inorgânico ocorrerem através de lixiviação ou depósito, no entanto, 

são geralmente insignificantes (Raich & Schlesinger, 1992; Yuste et al., 2003; Luo & Zhou, 

2006). Apesar das fontes de CO2 no solo serem distintas, existe uma dificuldade em medir 

separadamente os diferentes fluxos de CO2 referentes à respiração autotrófica e 

heterotrófica. 
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Savage & Davidson (2003) descreveram o efeito na amostragem da respiração do solo com 

câmaras de medição de fluxo automáticas ou manuais. Nas medições com câmaras 

manuais, que apenas permitem amostragens com uma frequência pontual, pode não ser 

possível observar as respostas da respiração do solo aos eventos de precipitação. Ao 

contrário, as câmaras automáticas possibilitam uma frequência de amostragem mais 

contínua, permitindo comparações com a respiração do ecossistema e obtendo-se melhores 

correlações com os eventos de precipitação. Assim, o uso destas câmaras possibilita uma 

melhor qualidade dos modelos de respiração do solo, sendo no entanto mais dispendiosas e 

com maiores limitações de amostragem espacial, afectando a representatividade dos dados. 

No presente trabalho fizeram-se as medições do fluxo de CO2 através de uma câmara 

manual estática como se descreve na secção dos materiais e métodos. 

Os modelos que simulam a respiração do solo baseiam-se na análise de regressão das 

variáveis ambientais que afectam a respiração do solo - modelos empíricos, e na 

compreensão dos processos ecológicos que envolvem a respiração do solo, aplicados em 

diferentes escalas temporais e espaciais - modelos mecanísticos (Luo & Zhou, 2006). 
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3. Materiais e métodos 

 

3.1.  Caracterização da área de estudo 

 

3.1.1.  Localização 

 

A área de estudo localizou-se na Herdade da Machouqueira do Grou a 39º08’ N de latitude, 

e 8º19’ W de longitude e altitude de cerca de 176 m. Esta área, a 30 km da cidade de 

Coruche, pertence à região do Ribatejo (Figura 3) e faz parte da bacia hidrográfica do Tejo. 

 

  

Figura 3 - Localização geográfica da área de estudo na Herdade da Machouqueira do Grou 

e dos respectivos pontos de amostragem em vermelho. 

3.1.2.  Caracterização climática 

O clima da área de estudo foi tipicamente Mediterrâneo, com um Inverno frio e chuvoso e 

um Verão quente associado a um período de deficit hídrico severo (sub-húmido seco). 

A temperatura do ar e a precipitação total, entre os meses de Fevereiro a Agosto de 2009, 

foram registadas na estação meteorológica automática da torre de covariância do fluxo 

turbulento (ponto zero, Figura 3). A temperatura média mensal do ar foi de cerca de 

16,62ºC, sendo 0,72 ºC acima do valor médio das normais climatológicas de 1961-90 

(INMG). A quantidade de precipitação total da área de estudo foi cerca de 582,5 mm (59 
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dias de chuva), sendo inferior ao valor médio das normais climatológicas de 1961-90 de 

641,7 mm (195 dias de chuva) (INMG) (Figura 4). 

3.1.3.  Geologia e solos 

A área de estudo assenta sobre formações do Mio-Pliocénico, cuja litologia corresponde 

essencialmente a arenitos grosseiros consolidados. 

 A caracterização do solo foi efectuada através da descrição morfológica de três perfis de 

solos localizados na área de estudo. Segundo o sistema de classificação da Food and 

Agriculture Organization (FAO/UNESCO) os solos predominantes na área são Arenossolos 

Háplicos associados a Regossolos Háplicos. Caracterizam-se por serem solos incipientes 

de arenitos consolidados (WRB, 2006). Os solos descritos apresentam uma textura arenoso-

franco. Constituídos por 62,5 % de areia grossa; 23,2% de areia fina; 11,7% de limo e 2,6% 

de argila (segundo a escala de Atterberg). Estes solos apresentam uma espessura entre 35 

e 50 cm (Anexo 1 e Tabela 5 do Anexo 2). 

Ao nível de toda a propriedade da Herdade Machouqueira do Grou a altitude varia entre 79 

a 173 m, com declives entre 0% e 5% (Aronson et al., 2009). 
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Figura 4 - a) Distribuição da temperatura média diária mínima (Tmín), temperatura média 

diária máxima (Tmáx) e temperatura média diária (Tmed). b) Precipitação total diária (mm). 
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Apresenta um conteúdo médio em carbono orgânico cerca de 14,24±2,67 g kg-2 (média ± 

erro padrão). Contém um rácio de carbono:azoto de 20,1; massa volúmica aparente que 

varia entre 1,64±0,04 g cm-3 a 1,75±0,03 g cm-3 e um pH do solo moderadamente ácido 

(5,94 ± 0,19) (Tabela 5 do Anexo 2).  

3.1.4.  Estrutura da vegetação  

A vegetação foi típica de um montado de sobreiro (Quercus suber L.) no Ribatejo em 

exploração de cortiça com uma densidade média de 177 árvores ha-1. O sub-bosque foi 

constituído por pastagem natural e, em algumas zonas, forte intervenção de arbustos 

(Figura 5). 

 

 

 

Figura 5 – Formações lenhosas de Quercus suber a) e b). 

 

 

a) 

b) 
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Estrutura do subcoberto herbáceo e arbustivo 

A quantificação da composição florística do subcoberto global foi cerca de 51,1% de 

gramíneas; 14,9 % de leguminosas; 13,5 % de compostas e 20,6 % de outras espécies 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Composição florística do subcoberto no ano de 2009 (Grupo funcional e 

espécies identificadas) 

Grupo funcional  Espécies Identificadas 

Gramineas  Brisa maxima 

  Brisa minor  

  Avena barbata 

  Bromus madritensis 

  Vulpia geniculata 

  Brachypodium distachyon 

  Micropyrum tenellum 

  Gaudinia fragilis 

  Lolium perenne 

  Cynosurus echinatus 

  Agrostis pourretii 

  Vulpia bromoides 

  Aegilops geniculata 

  Outras não idenficadas 

Leguminosas  Vicia sativa 

  Vicia disperma 

  Vicia sp 

  Lathyrus angulatus 

  Vicia lutea 

  Coronilla repanda 

  Ornithopus pinnatum 

Outras herbáceas  Plantago bellardi 

  Ornithopus compresus 

  Jasione montana 

  Galium divaricatum 

  Aphanes microcarpa 
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  Tuberaria guttata 

Outras herbáceas  Rumex acetosela 

  Raphanus raphanistrum 

  Spergularia purpurea 

  Silene gallica 

  Outras não identificadas 

Compostas  Andryala integrifolia 

  Crepis capilaris 

  Tolpis barbata 

  Leontodon taraxacoides 

  Hypochoeris glabra 

  Coleostephus myconis 

 

Os arbustos representativos da área em estudo são Cistus creticus e o Cistus salvifolius 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Caracterização dos arbustos representativos. Média ± Erro padrão 

Arbustos 
Altura 

(cm) 

Biomassa 

aérea 

(g) 

Volume 

(m3) 

Área 

projectada1 

(cm2) 

Cistus creticus 27,14±4,28 8,89±3,48 0,027±0,012 75,04±7,83 

Cistus salviifolius 30,43±5,38 11,15±3,26 0,031±0,013 95,02±5,73 

1 WinRHIZO 2003b (Regent Instruments Inc.) 
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3.2.  Metodologia experimental  

3.2.1.  Desenho experimental  

As amostras de solo para análise foram recolhidas essencialmente entre Fevereiro e Junho 

em dezasseis pontos de amostragem com intervalos de cinquenta metros com uma 

periodicidade mensal (Figura 6). Os dados da respiração do solo, teor de água do solo e 

temperatura do solo foram recolhidos em Novembro de 2008 e desde Fevereiro até Agosto 

2009 num intervalo aproximado de duas semanas.  

 

 

  

Figura 6 - a) Localização dos 16 pontos de amostragem; b) Exemplo de um ponto de 

amostragem. 

 

3.2.2.  Determinação do fluxo de CO2 do solo in situ 

A determinação do fluxo de CO2 do solo in situ foi realizada através de uma câmara de 

sistema fechado estática de análise de gás por infravermelhos (EGM-1, PP Systems, 

Hitchin, UK) que permite medir directamente o fluxo de CO2 em µmol m-2 s-1 proveniente da 

superfície do solo. 

As medições foram feitas durante o dia nos dezasseis pontos de amostragem (quatro 

repetições por ponto) e o procedimento descreve-se a seguir: o período de leitura do fluxo 

de CO2 teve a duração de cento e vinte segundos com registos de oito em oito segundos. 

b)a) 

Torre 
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Removeu-se a vegetação e a folhada da superfície do solo durante as medições. O fluxo de 

CO2 foi filtrado por soda lime (mistura de hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio). 

Simultaneamente, registou-se a temperatura do solo (ºC) próximo da câmara de medição 

através de um termómetro digital à profundidade de dois centímetros (Figura 7).  

  

 

Figura 7 - a) Câmara de sistema fechado estática portátil (EGM-1, PP Systems, Hitchin, 

UK). b) Localização do Ponto de amostragem e da sonda Profile Probe PR1. 

 

A função da respiração do solo ���� (Equação 3) corresponde a variação da concentração 

de CO2 capturado (µmol mol-1) sobre o tempo de captura �∆�/∆	) e pela função de 

calibração da temperatura, f(ts) (Equação 4):  

 

Onde 	
 corresponde à temperatura do solo aos 2 cm de profundidade (ºC); b0–bn são os 

coeficientes de estimação dados pela recta de regressão; �, representa o volume da câmara 

(m3), �ar é a massa molar do ar seco (28,964 g mol−1) e S, representa a superfície de solo 

coberta pela câmara (m2). Os valores da respiração do solo são expressos em µmol CO2 

m−2 s−1. 

F�c�=
∆C

∆t 
 ×f�ts�-1×S 

(Eq.3) 

f�ts�=b0- b1ts+b
2
ts

2�× V

�ar

 
(Eq. 4) 

a) b) 



 

18 

 

3.2.3.  Determinação do teor de água do solo in situ 

Com uma sonda Profile Probe PR1 (Delta T Devices, Reino Unido) determinou-se o teor de 

água ao longo do perfil do solo (10, 20, 30, 40, 60, 100 cm). Resultado expresso em volume 

de água por unidade de volume de solo (m3 m-3). 

3.2.4.  Medição da estrutura da vegetação 

A caracterização da vegetação herbácea foi realizada através do método pin-point e do 

método dos quadrados, a meio de Maio e próximo do fim da época de crescimento da 

vegetação herbácea.  

O método pin-point foi usado para estimar as espécies presentes, a percentagem do grau de 

cobertura dos grupos funcionais e a percentagem em biomassa. A estimação da 

percentagem foi obtida pela contagem das espécies presentes sobre o total. Neste método a 

identificação das herbáceas e dos arbustos baseou-se no toque de uma agulha colocada no 

solo em cada dois metros, sendo a cobertura do subcoberto avaliada através do registo dos 

toques da agulha em solo nu e na folhada. Foram realizados seis transectos ao longo da 

parcela. A frequência da espécie foi determinada pelo número de pontos que a espécie foi 

observada pelo número total de pontos amostrados.  

O método dos quadrados (50x50 cm) foi realizado em cada ponto de amostragem, com 

quatro repetições segundo a direcção dos quatro pontos cardeais. A biomassa aérea (g m-2) 

foi separada no campo em grupos: gramíneas, leguminosas, herbáceas e arbustos. Foi 

determinado o seu peso seco depois de 78 horas numa estufa a 65 ºC. A folhada foi 

também recolhida nessa área, seca e pesada. 

A determinação da área foliar dos arbustos de Cistus creticus e de Cistus salvifolius foi feita 

com recurso ao uso de um scanner e posteriormente através do software WinRHIZO 2003b 

Reg. 

3.2.5.  Determinação da proporção de radiação incidente que chega ao solo 

A radiação incidente que chega ao solo foi determinada através do recurso de fotografias 

hemisféricas, a 50 cm acima de altura, durante o mês de Maio nos 16 pontos de 

amostragem. As fotografias foram processadas pelo software WinSCANOPY Pro 2006b 

(Regent Instruments Inc., Quebec, Canada) e o parâmetro determinado foi o Global Site 

Factor ou Total Site Factor (GSF), que representa uma medida relativa da quantidade de 

radiação que incide abaixo das copas por um determinado período de tempo. Este 
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parâmetro (GSF) permitiu caracterizar a radiação incidente em cada ponto de amostragem. 

GSF é estimado como a proporção de radiação solar directa (DSF) mais a proporção de 

radiação solar difusa em um determinado local em relação ao céu aberto. Ou seja, GSF é o 

rácio entre a média diária de radiação directa mais a difusa recebida por baixo da copa 

durante a estação de crescimento, e a média diária de radiação directa mais a difusa 

recebida sobre a copa durante a estação de crescimento. Os valores variam entre 0 e 1, 

sendo 0 obscuração do céu completo (sem radiação directa no local) e 1 céu aberto.  

 

3.3.  Metodologia laboratorial 

 

3.3.1.  Preparação das amostras de solo para análise  

Em cada ponto de amostragem recolheram-se com uma sonda, oito sub-amostras de solo 

até 0-10 cm de profundidade para se obter uma amostra composta e aumentar a precisão 

das estimativas em cada local. Crivaram-se as amostras com um crivo de 2 mm de 

diâmetro, efectuando assim a determinação em terra fina. As amostras foram conservadas 

no frio até à sua análise. 

3.3.2.  Teor de água do solo: método gravimétrico  

A determinação do teor de água do solo pelo método gravimétrico foi uma técnica destrutiva. 

Consiste na diferença de pesos da amostra de solo antes e depois de seca na estufa por 

48h a 105 ºC. A recolha de amostras foi feita mensalmente com duas repetições em cada 

um dos 16 pontos de amostragem. O teor de água do solo foi calculado por: 

Onde, Mw é a massa de solo fresca e Ms é a massa de solo seco. Expresso em g H2O por g 

de solo seco. 

 

3.3.3.  Extracção de nitrato e amónio em 2 M KCl 

As extracções de azoto inorgânico (NO3
- e NH4

+) foram efectuadas por agitação com cloreto 

de potássio (KCl) 2 M durante 1 hora. Após agitação as amostras foram filtradas por 

gravidade e posteriormente quantificadas por colorímetria. Foram feitas três repetições por 

ponto de amostragem. Os resultados foram expressos em mg kg-1. 

�� = �����
��  × 100  (Eq. 5) 
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3.3.4.  Incubações controladas da actividade microbiana 

A determinação da actividade microbiana em condições controladas serve de indicador da 

actividade dos microrganismos do solo. Assim, o carbono mineralizado foi determinado 

indirectamente por incubações controladas da actividade microbiana do solo. A fixação de 

CO2 foi feita por uma solução alcalina de hidróxido de sódio (NaOH) à temperatura 

constante de 25 ºC, sem luminosidade e com uma humidade relativa de 60% (Carter et al., 

2008). Efectuaram-se duas réplicas por cada ponto de amostragem. O período de incubação 

teve a duração de vinte e oito dias, substituindo-se a solução de NaOH após intervalos de 

sete dias (Equação 6).  

O CO2 fixado pela solução alcalina foi determinado por titulação com uma solução de ácido 

clorídrico (HCl) de 0,5 M (Equação 7). Adicionou-se uma solução de BaCl2 1M e o indicador 

fenolftaleína (0,05%). 

Na2CO3 (aq) + 2HCl (aq) ↔ 2NaCl + CO2 (aq) + H2O (l) (Eq. 7) 

O carbono capturado (mol C) foi calculado da seguinte forma: 

CO2capturado = 0,5× – 
V�NaOH�×C�NaOH�

1000
-
V�HCl�×C�HCl�

1000
 (Eq. 8) 

E a taxa de carbono mineralizado (mol C g-1 solo h-1):  

Taxa de C mineralizado = 
CO2 capturado

Massa de solo × tempo de incubação
 (Eq. 9) 

2NaOH (aq) + CO2 (g) ↔ Na2CO3 (aq) + H2O (l). (Eq. 6) 
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3.3.5.  Análises químicas do solo (Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva) 

Preparação da Amostra: As amostras de solo foram secas em estufa a 35-37 ºC e depois 

passadas por um crivo em aço inoxidável de malha de 2 mm. Quando necessário, a amostra 

foi moída num moinho de pás. As determinações laboratoriais efectuaram-se na fracção 

terra fina (partículas de diâmetro <2 mm).  

Fósforo e Potássio extraíveis pelo método de Egner-Riehm: Extracção simultânea com 

uma solução de lactato de amónio 0,1N e ácido acético 0,4N tamponizada a pH 

compreendido entre 3,65 e 3,75 (solução de Egner-Riehm), na proporção solo: solução de 

1:20 (m/v) e com um tempo de agitação de duas horas. Determinação num 

espectrofotómetro de emissão de plasma (ICP-OES radial simultâneo) a 185,9 e 766,5 nm, 

respectivamente. Em alternativa ao ICP-OES determinou-se o fósforo num 

espectrofotómetro de absorção molecular, a 650 nm, e o potássio num fotómetro de chama. 

Resultados expressos em mg/kg P2O5 e mg/kg K2O  

Magnésio extraível pelo acetato de amónio: Extracção com uma solução de acetato de 

amónio 1M, a pH 7,0, na proporção solo: solução de 1:10 (m/v) e com um tempo de agitação 

de 30min. Doseamento por espectrofotometria de absorção atómica. Resultados expressos 

em mg/kg Mg.  

Matéria Orgânica: Determinados pelo método colorimétrico - Oxidação, por via húmida, do 

carbono orgânico com dicromato de sódio 0,5M, numa estufa a 90 ºC, durante 90 minutos. 

Doseamento do carbono orgânico num espectrofotómetro de absorção molecular, a 645nm. 

As leituras foram determinadas contra uma curva de carbono orgânico determinado em 

amostras de terra por titulação do excesso de agente oxidante com um agente redutor 

(método Tinsley modificado). O teor de carbono orgânico foi calculado aplicando um factor 

de correcção de 1,29 aos resultados obtidos, dado que o dicromato oxida apenas 78% do 

carbono orgânico presente na amostra. O teor de matéria orgânica foi calculado 

multiplicando o teor de carbono orgânico por 1,724. Resultados expressos em %.  

pH (H2O): Preparação de uma suspensão solo: água destilada, na proporção 1:2,5 (v/v). 

Depois de uma hora de contacto, com agitação ocasional, o pH da suspensão foi medido 

utilizando um potenciómetro medidor de pH.  

Azoto total (Norma ISO 13878): Determinação do teor de azoto total na terra após 

combustão seca a uma temperatura de pelo menos 900 ºC, na presença de gás oxigénio, 
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num analisador elementar. Os produtos de combustão são óxidos de azoto (NOx) e azoto 

molecular (N2). Depois de transformar todas as formas de azoto em N2, o teor de azoto total 

foi medido utilizando a condutividade térmica. Resultados expressos em % N.  

Carbono total: Método de combustão seca (segundo a Norma ISO 10694): oxidação, por 

via seca, do carbono total presente na amostra em CO2, por aquecimento do solo a uma 

temperatura de 1350 ºC, num analisador elementar LECO CNS. A quantidade de dióxido de 

carbono libertado foi então medida utilizando um método de detecção por infra-vermelhos. 

Resultados expressos em %. 

3.4.  Análise de dados e métodos estatísticos 

Na análise da respiração do solo apenas se consideraram os dados da concentração de 

dióxido de carbono dado pela câmara com um coeficiente de determinação entre a 

temperatura e a respiração do solo superior ou igual a 0,7 dado pela equação (3) 

apresentada nos materiais e métodos.  

A análise estatística dos dados foi efectuada com os softwares estatísticos R 2.9.2 (R 

Development Core Team (2009) e SigmaPlot 11.0 (Systat Software, Inc. 2008).  

A análise de variação da respiração do solo, sobre o efeito da água do solo e da 

temperatura do solo foi efectuada pelo agrupamento das variáveis recorrendo à análise por 

uma árvore de classificação e regressão, CART do package software R 2.9.2. (Hothorn et 

al., 2006). A variável resposta foi repartida exaustivamente com base num subconjunto de 

variáveis. Para o presente estudo a variável resposta foi a respiração do solo e com co-

variáveis o teor de água do solo e a temperatura do solo.  

Para estudar a variação temporal e espacial da variação da respiração do solo, procedeu-se 

a análise de variância (ANOVA) a dois factores, seguido pelo teste de comparações 

múltiplas - teste de tukey HSD (honest significant difference). O nível de significância 

considerado foi α < 0,05.  

O coeficiente de correlação de Pearson foi calculado com objectivo de avaliar a correlação 

entre os vários parâmetros estudados: respiração do solo (µmol m-2 s-1), temperatura do solo 

(ºC), teor de água do solo (m3 m-3), folhada (g m-2), taxa de mineralização do carbono (µmol 

C g-1 h-1), amónia (mg kg-1), nitrato (mg kg-1), razão carbono: azoto do solo (%) e a matéria 

orgânica (%). Foi ainda efectuada uma análise em componentes principais (ACP) com o 

objectivo de identificar as variáveis que contribuem com maior variabilidade no conjunto dos 
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dados, garantido a minimização da perda de informação. Em suma, cada componente 

principal representa a combinação linear do parâmetro estudado nos 16 pontos de 

amostragem. O primeiro componente principal corresponde à direcção de máxima 

variância, e a segunda componente principal é ortogonal ao primeiro eixo da primeira 

componente principal e maximiza a variância dos restantes dados. As outras componentes 

seguem o mesmo critério. Quanto maior for a correlação entre os parâmetros, maior será a 

variação explicada pelas primeiras componentes. As variáveis foram estandardizadas 

(média zero e variância igual a um) obtendo uma normalização das unidades (Cadima & 

Jolliffe, 1995, Wilks, 2006). 

A resposta da respiração do solo em função da temperatura do solo expresso por van ’t Hoff 

e citado por Davidson et al. (1998, 2006) é dado pela Equação 10.  

Rs = αeβTs (Eq.10) 

Q10 representa a temperatura sensível da respiração do solo dado pela expressão: 

Q10 = eβ10 (Eq.11) 

Onde, os parâmetros α e � representam os coeficientes de regressão obtidos pelo 

ajustamento entre a temperatura do solo (Ts) e a respiração do solo (Rs). 

A metodologia seguida para obter a resposta da respiração do solo (R, µmol m-2 s-1) em 

função dos parâmetros ambientais, temperatura do solo (Tsoil) e teor relativo de água no 

solo (RSWC), foi através das equações empíricas (Equações 12 e 13) modeladas por 

Reichstein et al. (2002, 2003).  

� = � !" × !#$�%&'(�×) *
+,-.�+$ � *

+
$/0�+$1 ×  �23�
�23�*/4 + �23� 

(Eq.12) 

RSWC = SWC
SWC:;

 
(Eq.13) 

Onde, o teor de água relativo do solo (RSWC) definida como a quantidade de água 

disponível em relação à quantidade de água em capacidade de campo (SWCFc). SWC 

corresponde ao conteúdo real da água do solo (m3 m-3). To (ºC) representa o limite inferior 

de temperatura para a respiração do solo (R), To = -46.021 ºC, Tref (ºC) representa a 
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temperatura de referência, igual a 21,8 ºC temperatura média do solo na área de estudo. 

RSWC1/2 corresponde ao valor do teor de água do solo em que a respiração é igual a 

metade do valor máximo a determinada temperatura. Eo (K-1) representa a energia de 

activação.  
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4. Resultados e discussão 

4.1.  Variação da respiração do solo sob efeito do teor de água e temperatura do 

solo 

O teor de água do solo foi influenciado pelo regime de precipitação. De acordo com as 

análises do perfil do solo, a profundidade do solo situou-se entre 35 a 50 cm (Anexo 1). Até 

aos 30 cm de profundidade o teor de água apresentou uma variação mais diferenciada ao 

longo do tempo do que as restantes profundidades do solo (Figura 8).  

 

O teor de água do solo aos 10, 20 e 30 cm de profundidade teve um máximo em Janeiro e 

Fevereiro e um mínimo em Agosto e Junho. Aos 60 cm e a 1 m de profundidade a variação 

do teor de água não foi muito acentuada. No entanto a diferença entre o máximo e o mínimo 

(12 de Fevereiro e a 12 de Agosto) foi suficientemente grande para se poder concluir que 

até 1 metro de profundidade houve consumo de água pelas plantas. 

 

 

Figura 8 – Perfil da variação do teor de água (%) do solo ao longo do tempo a várias 

profundidades (m).  
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Através da Figura 9, pode-se observar o aumento da respiração do solo após um período de 

humedecimento do solo em seguida a um período de secura, durante o mês de Abril de 

2,98±0,16 µmol m-2 s-1 (média ± erro padrão) e o mês de Maio de 2,94 ± 0,22 µmol m-2 s-1 

(média ± erro padrão). 

Figura 9 - a) Temperatura média diária do ar; b) Temperatura do solo a 2 cm de 

profundidade (ºC); c) Precipitação diária (mm dia-1); d)Teor de água do solo aos 10 cm (m3 

m-3); e) Taxa média da respiração do solo (µmol m-2 s-1). Erro padrão ilustrado em c), d) e e). 
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A observação da libertação de CO2 após a precipitação está associada a um aumento da 

disponibilidade de nutrientes, e consequentemente a um incremento da taxa de respiração 

radicular e microbiana (Chapin III et al., 2002).  

A respiração do solo decresce sobretudo com o aumento da temperatura durante o período 

seco (Junho - Agosto). A deficiência de água no solo no período quente desencadeia 

limitações directas nas reacções fisiológicas dos microrganismos e das raízes e limitando 

também a difusão do CO2 no solo. O mês de Fevereiro apresentou elevada taxa de 

respiração do solo de 2,72±0,20 µmol m-2 s-1 (média ± erro padrão). Este valor esteve 

associado à diminuição do teor de água do solo e ao aumento de temperatura.  

Quando a temperatura do solo não tem um efeito limitante, a maior parte das reacções 

enzimáticas dos microrganismos é suportada pela taxa de crescimento, com o aumento da 

temperatura do solo, uma proporção crescente da energia é utilizada para manutenção, 

diminuindo assim a taxa de respiração (Chapin III et al., 2002). Em solos de ecossistemas 

Mediterrâneos a limitação do teor de água do solo reduz a actividade enzimática dos 

microrganismos do solo. Esta redução tem efeitos na disponibilidade de nutrientes no solo, 

envolvendo a reciclagem fósforo, azoto e carbono (Sardans & Peñuelas, 2005). 

No local do nosso estudo, na Herdade da Machouqueira do Grou, localizada em Coruche no 

Ribatejo, decorreram medições da respiração do ecossistema (Figura 10) pelo método da 

covariância do fluxo turbulento (Pereira et al., 2007) em paralelo com as nossas medições 

da respiração do solo. Verificou-se que a respiração do solo segue a respiração do 

ecossistema (Reco), e confirma-se a ocorrência dos surtos da respiração do solo após 

eventos de precipitação intensa. A ausência de dados no final do mês de Abril está 

associada a um erro do sistema. O fluxo de CO2 à superfície é afectado pela turbulência do 

ar e pela estratificação vertical do povoamento. A medição destes fenómenos aleatórios 

podem ajudar na predição dos modelos de respiração, não simulando estes modelos estes 

eventos - efeito de Birch.  

Após a detecção dos eventos de libertação de CO2 (efeito de Birch) (Jarvis et al., 2007), 

procedeu-se à sua remoção na análise dos dados a fim de evitar erros de interpretação. 

Verificou-se diferenças significativas entre os valores através do teste de Friedman (p = 

<0,001), procedendo em seguida a comparação múltipla das médias através da análise 

post-hoc, usando o teste de Tukey HSD (p = 0,05). Este teste indicou que os fluxos 

ocorridos no fim de Fevereiro e no início de Maio, são significativamente diferentes dos 

ocorridos em Novembro e em início de Abril. Entre Abril e Maio houve maior variabilidade 
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dos valores da respiração do solo, por ocorrerem temperaturas altas, maior disponibilidade 

de substrato e água disponível no solo. Segundo Fang & Moncrieff (2001), o intervalo entre 

o período de solo seco e húmido não exerceu nenhum efeito óbvio sobre a respiração do 

solo. 
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Figura 10 – Precipitação diária (mm dia-1), taxa média diária da respiração do solo (Rsolo) 

e respiração do ecossistema (Reco)2 em µmol m-2 s-1. Erro padrão ilustrado. 

A respiração do solo foi menor que a respiração do ecossistema nos dias em que a 

temperatura foi mais elevada, sobrepondo a respiração autotrófica à respiração heterotrófica 

a dias de temperatura elevada – final de Abril e meados de Julho e Agosto. 

 

                                                           
2 Dados da respiração do ecossistema não publicados (Costa e Silva, F. 2010) 
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4.2.  Partição do efeito do teor de água do solo/temperatura do solo sobre a 

respiração do solo 

A relação entre a respiração do solo e o teor de água do solo não foi linear, o mesmo se 

verifica com a temperatura do solo. Com o recurso à árvore de classificação e regressão, 

CART do package software R (Torsten et al., 2009), obteve-se uma relação significativa 

entre a respiração do solo (Rs), o teor água do solo aos 10 cm de profundidade (Hs) e a 

temperatura do solo aos 2 cm de profundidade (Ts) (Figura 11). Este método baseia-se em 

dividir recursivamente a respiração do solo (variável resposta) de forma binária para 

aumentar a homogeneidade em cada nó (Ferreira, 2009). No extremo de cada nó apresenta 

um diagrama de bigodes da variável resposta (Rs), dando uma ideia da sua variabilidade em 

cada repartição.  

 

Figura 11 – Partição da respiração do solo (Rs) (µmol m-2 s-1) em função da temperatura do 

solo (Ts) (ºC) e teor de água do solo (Hs) (%, m3 m-3) analisada com uma árvore de 

classificação e regressão (p <0,05).  

O resultado da árvore de classificação e regressão sugeriu que a um teor de água do solo 

abaixo dos 15% (p=0,012), 45% das observações da respiração do solo foram influenciadas 
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pelo teor de água do solo. Curriel Yuste et al. (2005) encontraram um limiar semelhante em 

que o teor de água do solo foi abaixo 0,16 m3m-3 para um povoamento de Quercus robur L. 

e no tipo de solo Regossolo úmbrico, o valor da respiração do solo decresce, enquanto 

Davidson (1998) determinou um limiar de 0,12 cm3cm-3 para um povoamento misto de 

Quercus rubra e Acer rubrum. Conant et al. (2004) também mostrou que a resposta da 

respiração do solo aos aumentos da temperatura são reduzidos com um baixo teor de água 

do solo. As restantes observações da respiração do solo ocorreram a um teor de água do 

solo superior a 15%, e 90% destas observações foram afectadas quando a temperatura do 

solo foi superior a 10 ºC (p=0,047), valor em média superior a 2,5 µmol m-2 s-1. Estes valores 

de respiração do solo corresponderam aos valores determinados durante o período de 

crescimento vegetativo.  

4.3.  Temperatura sensível da respiração do solo – Q10 

A análise do coeficiente de temperatura (Q10) foi efectuada quando o teor de água do solo 

apresentou valores superiores a 15 % (v/v). Tratou-se do valor de teor de água do solo, no 

qual a respiração do solo foi afectada pela disponibilidade de água no solo (referido 

anteriormente). Abaixo dos 10ºC não se obteve correlação entre a temperatura e a 

respiração. Acima de 10 ºC e para um intervalo de teor de água do solo entre 15 e 20%, 

obteve-se o melhor ajuste de Q10=1,4 (R2=0,33; p=0,0001) (Figura 12). Para um aumento 

de 10 ºC a respiração do solo aumenta 1,4.  

 

Figura 12 – Relação entre a temperatura do solo (ºC) e a respiração do solo (µmol m-2 s-1) 

entre 15 – 20% (v/v) do teor de água do solo.  
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Na modelação da respiração do solo, em função da temperatura do solo e do teor de água 

relativo do solo, pelas equações empíricas modeladas por Reichstein et al. (2002, 2003) não 

se obteve uma correlação significativa entre os valores estimados e os valores observados 

(Figura 13). 

 

Os valores de energia de activação sobre o efeito do teor de água relativo variaram entre 

11,8 e 324,6 (±4,2) K-1. Na estimação deste parâmetro foi através da equação <= ��23��  = 

-24,9+285 (RSWC) utilizada por Reichstein et al. (2002) para ecossistemas Mediterrânicos. 

A temperatura de referência foi a 10ºC. E o valor de RSWC1/2 foi 0,45, obtido por regressão 

não linear. Os valores preditos da respiração do solo por este modelo são inferiores aos 

observados. 
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Figura 13 – Valores da respiração do solo observados e estimados pelo modelo. Os 

valores observados e modelados não estão correlacionados. A recta de ajustamento entre 

os valores preditos e observados: Rsolo estimado = 1,08 + 0,20 Rsolo observado. 

R²=0,13 e erro padrão estimado de 0,45. 
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4.4.  Actividade microbiana e disponibilidade de azoto mineral instantâneo  

 

As características dos microrganismos e a sua actividade no solo são um dos indicadores da 

qualidade do solo. A partir das incubações da actividade microbiana, observou-se o efeito da 

quantidade de substrato e indirectamente a disponibilidade de água no solo no momento da 

recolha da amostra (Figura 14).  

A pré-incubação (após 7 dias) foi o período de resposta dos microrganismos às condições 

de incubação de temperatura e humidade do solo. Nos primeiros dias, o solo absorveu água 

em maior ou menor quantidade consoante o seu estado inicial de humidade. A resposta dos 

microrganismos durante este período de incubação não apresentou diferenças significativas 

entre as médias ao longo dos 5 meses (p = 0,152). Na 1ª incubação (14ª dia) e na 2ª 

incubação (21ª dia) apresentaram diferenças estatisticamente significativas (Figura15).  

 

Figura 14 – Actividade microbiana durante 28 dias de incubação com intervalos de 7 

dias em solos disturbados, durante os meses de Fevereiro a Junho. Erro padrão 

ilustrado. 
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Figura 15 - Taxa de C mineralizado (µmol C g-1solo h-1) na 1ª e 2ª incubação, à temperatura 

de 25ºC e com um teor de humidade de 60% durante 5 meses. Erro padrão ilustrado.   

Na 2ª incubação verificou-se um aumento significativo da taxa de carbono mineralizado 

durante o mês de Maio (p <0,001, t-Tukey) (Figura 15). No mês de Abril a actividade 

microbiana no campo esteve limitada pela temperatura e principalmente pela disponibilidade 

de água, enquanto no mês de Maio houve maior quantidade de substrato no solo. Em 

ambientes Mediterrânicos, a respiração microbiana apresenta elevadas taxas de 

decomposição após o crescimento vegetativo, favorecido pela temperatura e a humidade do 

solo (Chapin III et al., 2002). 

Apesar de, no procedimento experimental terem sido realizados ensaios em branco, estes 

resultados não foram incluídos na análise dos dados devido a uma possível contaminação 

da amostra. 

Em Junho, a actividade dos microrganismos ficou reduzida devido às limitações do meio, 

destacando-se a dificuldade de difusão dos substratos orgânicos solúveis relevante da baixa 

disponibilidade de água no solo. Neste período do ano existiu uma reduzida entrada de 

substratos no solo em quantidade e qualidade. Em todos os meses, no 28º dia (4ª 

incubação) não houve diferenças significativas entre médias (p = 0,75, teste de Friedman) e 

a diminuição da taxa de C mineralizado deveu-se a uma diminuição do substrato orgânico 

lábil no solo (facilmente decomponível) e às condições de água no solo.  
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De modo geral, a mineralização do azoto resultou das transformações de N orgânico em 

amónia e da oxidação da amónia em nitratos pelos microrganismos. 

Embora a amónia também possa ser fixada pela argila, o solo estudado (Regossolo) 

apresentou uma fracção de argila pouco significativa (2,25%). A actividade microbiana ao 

longo do período de estudo teve um comportamento similar à variação de N mineral. Isto 

sugere que o N mineral influenciou a actividade microbiana do solo de acordo com a sua 

disponibilidade. Ao longo do período experimental (5 meses), a principal forma de azoto 

mineral no solo determinado momentaneamente foi a amónia com um valor médio de N-

NH4
+ de 1,89 ± 0,09 mg kg-1 e em N-NO3

− de 4,78x10-4 ± 5,09x10-5 mg kg-1, valores pouco 

representativos do teor de azoto mineral do solo (Figura 16).  

Segundo Bengtsson et al. (2003) os solos florestais apresentam maiores quantidades de ião 

amónia relativamente ao nitrato, devido às baixas taxas de nitrificação destes solos, e à 

limitação do teor de água do solo. Durante o mês de Abril houve um aumento do teor de 

nitratos em relação à média geral (p <0,001, t-tukey), provavelmente devido a um curto 
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Figura 16 – a) Variação temporal do teor de azoto inorgânico em forma de nitrato (N-

NO3
−) e b) em forma de amónia (N-NH4

+) (mg kg -1 solo). Erro padrão ilustrado. 
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período precipitação após uma longa ausência de chuva, levando a um incremento da taxa 

de mineralização. A baixa concentração de N no solo pode ser ou não indicativo da sua forte 

imobilização no solo. Para Huxman et al. (2004) estes pequenos eventos de precipitação de 

curta duração nas regiões semiáridas e áridas contribuem para as perdas de carbono pelos 

microrganismos. Segundo o mesmo autor, a precipitação aumenta rapidamente o acesso ao 

substrato lábil num curto período. 

A razão C:N de 41,63 % pode indicar grau de mineralização do azoto no solo. A razão de 

azoto: fósforo de 13,98 % e a razão lenhina: azoto de 16,75 % nas folhas do sobreiro foram 

indicadores da taxa de decomposição da folhada e da quantidade inicial de nutrientes que 

poderá ser mineralizada, mas dependem das condições de temperatura e água do solo.  
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4.5.  Análise variação espacial da respiração do solo 

 

A respiração do solo, em ecossistemas Mediterrâneos, tem uma elevada variação espacial.  

Para compreender como os padrões espaciais afectam a respiração do solo, determinou-se 

o coeficiente de variação e a média da respiração do solo, durante o período em que a 

respiração do solo variou sob o efeito da temperatura e sob efeito do teor de água do solo 

(Figuras 17 e 18). Os padrões de variação podem mudar em resposta dos efeitos sazonais 

(temperatura, disponibilidade de substrato e água no solo) (Stoyan et al., 2000).  

O coeficiente de variação da respiração do solo durante os meses de Abril a Agosto 

apresentou valores relativamente baixos, entre 0% a 20% (Figura 18). Por outro lado, 

quando a respiração do solo está sob o efeito da temperatura, em condições de teor de 

água do solo não limitantes, o coeficiente de variação do solo apresentou uma gama de 

variação entre os 10% a 30%. 

 

Figura 17 – Influência da temperatura no solo sobre a respiração do solo (µmol mol-1 s-1) 

durante os meses de Novembro a Março. As unidades dos eixos são em metros e 

representam as coordenadas de cada ponto de amostragem (ponto negro). a) Média da 

respiração do solo (µmol m-2 s-1) em cada ponto de amostragem. b) Coeficiente de variação 

da respiração do solo. 
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Figura 18 - Influência do teor de água do solo sobre a respiração do solo (µmol m-2 s-1) 

durante os meses de Abril a Agosto. As unidades dos eixos são em metros e representam 

as coordenadas de cada ponto de amostragem (circulo negro). a) Média da respiração do 

solo (µmol m-2 s-1) em cada ponto de amostragem. b) Coeficiente de variação da respiração 

do solo. 

 

A Figura 18 representa a variação espacial da respiração do solo em que ocorreu uma 

diminuição das condições favoráveis do meio (teor de água do solo). Os fluxos de CO2 

determinados durante este período apresentaram espacialmente valores relativamente 

homogéneos. Este efeito da redução da respiração do solo sob efeito de teor de água do 

solo também foi observado por Martin & Bolstad (2009).  

 

Verificou-se que os pontos de amostragem (100,50; 100,150; 0,50 e 0, 100) que 

apresentaram os coeficientes de variação mais elevados são os pontos que têm o factor 

Global Site Factor mais elevado (Figura 19). Esta variável (GSF) apenas explica 56% da 

variação da respiração do solo (Figura 20). Segundo Ricard & Messier (1996) citado por 

Valladares (2006) o grau de coberto de um arvoredo está negativamente correlacionado 

com a biomassa do subcoberto. A composição floristica e arbórea das espécies vegetais 

são um dos principais factores que determinam a qualidade e quantidade do substrato. 

 

4,0
3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

2,5

3,0

2,5

2,5

2,0

2,52,0

2,0
1,5

Média da respiração do solo  X

0 50 100 150 200

M
éd

ia
 d

a 
re

sp
ira

çã
o 

do
 s

ol
o 

Y

0

50

100

150

1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 

0,00
0,05

0,10

0,15

0,20

0,20

0,15

0,15

Coeficiente de variação da respiração do solo X

0 50 100 150 200C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 v

ar
ia

çã
o 

da
 r

es
pi

ra
çã

o 
do

 s
ol

o 
Y

0

50

100

150

0,00 
0,05 
0,10 
0,15 
0,20 



 

38 

 

 

Figura 19 – Radiação incidente que chega ao solo - Global Site Factor (GSF). O valor 0 

indica solo coberto pela copa, 1 representa o solo descoberto. As unidades dos eixos são 

em metros e representam as coordenadas de cada ponto de amostragem (ponto negro). 

 

 

Figura 20- Relação entre a respiração do solo (µmol m-2 s-1) e proporção de luz que chega 

ao solo (%), medidos no mês de Maio. 

 

Muitos dos factores que afectam a respiração do solo variam espacialmente e por vezes a 

sua compreensão poderá ser contraditória, devido a interacção entre múltiplos factores 

GSF X

0 50 100 150 200

G
S

F
 Y

0

50

100

150

0,0 
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 

0,2

0,4

0,6

0,8

0,4

0,6

0,8

0,6

0,4

0,2

0,4

0,6

0,4

0,4

0,4

0,8

0,6

0,6

0,8

Respiração do solo (µmol m−2 s-1 )

0 1 2 3 4 5

P
ro

po
rç

ão
 d

e 
ra

di
aç

ão
 q

ue
 c

he
ga

 a
o 

so
lo

 (
%

)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Rsolo = 1,31-0,21*GSF
R2 =0,56; P<0,0001



 

39 

 

(Martin & Bolstad, 2009). Assim, na tabela 3, apresentam-se as correlações de Pearson 

obtidas entre as variáveis determinadas durante o mês de Maio e a respiração do solo. As 

correlações significativas foram verificadas entre a respiração do solo e a folhada e a 

temperatura do solo. A análise sugere que a maioria do carbono utilizado na respiração 

provém de matéria fresca lábil recentemente adicionada ao solo (folhada). O teor de amónia 

foi positivamente relacionado com a matéria orgânica no solo.  

 

Tabela 3 - Coeficientes de correlação de Pearson entre a respiração do solo e os factores 

que afectam a respiração durante o mês de Maio 

 Ts θv FH AM NH4
+ N03 C:N MO 

Rs -0,62* 0,08 0,57* 0,20 0,35 -0,07 -0,03 0,25 

Ts  -0,13 -0,58* -0,29 0,00 0,19 -0,32 -0,06 

θv   0,11 -0,22 -0,11 -0,32 -0,02 -0,17 

FH    -0,10 0,11 -0,17 -0,01 0,49* 

AM     -0,23 -0,25 -0,42 -0,33 

NH4
+      0,21 -0,02 0,59* 

N03
-       -0,27 0,48* 

C:N        -0,23 

Rs - Respiração do solo (µmol m-2 s-1); Ts - Temperatura do solo (ºC); θv- Teor de água do 

solo (m3 m-3); FH -Folhada (g m-2); AM- Taxa de mineralização C (µmol C g-1 h-1); NH4
+ - 

Amónia (mg kg-1); N03
- - Nitrato (mg kg-1); C:N – razão carbono: azoto do solo (g g-1) (%); 

MO -Matéria Orgânica (%). Níveis de significância: ρ<0,001"**",ρ<0,01"*",ρ<0,05 NS 

 

Através da análise de componentes principais verificou-se as tendências dos dados durante 

o mês de Maio. Quanto maior for a correlação entre as variáveis, maior foi a variação 

explicada pelas primeiras componentes. Cada componente principal representou a variação 

espacial das variáveis nos 16 pontos de amostragem.  
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Figura 21 - Os números referem-se às localizações dos pontos de amostragem. Rsolo - 

respiração do solo; Tsolo - temperatura do solo; Hsolo- teor de água do solo; folhada; 

actividade microbiana (taxa de C mineralizado); NH4
+ - teor de amónia; N03

- - teor de 

nitrato; C/N – rácio carbono/ azoto (g g-1); matéria orgânica; biomassa herbácea; GSF- 

proporção de radiação que chega ao solo. PC1 - Primeira componente principal e PC2 - 

Segunda componente principal.   

As duas primeiras componentes foram responsáveis por 57 % do total da variabilidade dos 

dados. A primeira componente explicou 35 % (Tabela 4) da variação espacial dos dados da 

respiração do solo, temperatura do solo, quantidade de biomassa, folhada e a radiação 

incidente que chega ao solo. A dispersão dos pontos 4 e 5 (zona centro da parcela) e 15 e 

16 (zona oeste da parcela) sugeriu que os valores foram diferentes das restantes 

observações. Estes pontos corresponderam às zonas com um índice de GSF elevado 

(zonas abertas). Estas zonas podem corresponder às zonas particularmente influenciadas 

pela respiração dos microrganismos do solo (Tang & Baldocchi, 2005). Esta análise 

qualitativa vai ao encontro do que já foi referido nas secções anteriores. A respiração do 

solo (Rs) foi fortemente influenciada pela quantidade de folhada no solo (Fh). Apresentou 

uma relação inversa com a proporção de radiação incidente (GSF). E a razão C/N (CN), 

actividade microbiana (AM) e teor de água do solo estão fortemente relacionados.  
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Tabela 4 – Desvio padrão de cada componente, proporção de variâncias e proporção 

cumulativa 

Importância 

das 

componentes 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 

Desvio padrão 1,95 1,58 1,17 0,97 0,92 0,78 0,63 0,50 0,45 0,25 0,17 

Proporção de 

variâncias 0,35 0,23 0,12 0,08 0,08 0,06 0,04 0,02 0,02 0,01 0,00 

Proporção 

cumulativa 0,35 0,57 0,70 0,78 0,86 0,91 0,95 0,97 0,99 1,00 1,00 
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5.  Conclusões  

A análise dos parâmetros que afectam a respiração do solo está relacionada com a sua 

variação numa escala temporal. O regime de precipitação influencia indirectamente a 

variação da respiração do solo através da disponibilidade de água no solo. Para teores de 

água no solo inferiores a 15 % (v/v), os efeitos dos défices hídricos sobrepõem-se ao efeito 

da temperatura condicionando a respiração do solo. Para teores de água do solo superiores 

a 15 % (v/v) e para temperaturas superiores a 10ºC (Q10=1,4), a respiração do solo está 

correlacionada com a temperatura. As variações da respiração com o teor de água do solo e 

a temperatura resultam do efeito na actividade microbiana, na respiração das raízes e dos 

efeitos na difusão dos gases (O2 e CO2) no solo. A resposta dos microrganismos à taxa de 

mineralização do carbono está relacionada com a quantidade de substrato no solo e pela 

sua qualidade (azoto disponível). O valor dos teores de amónia foi sempre superior ao de 

nitratos, de acordo com o esperado para solos florestais. Os teores de azoto afectam a 

decomposição da folhada. A quantidade de folhada estava positivamente correlacionada 

com a respiração e a quantidade de matéria orgânica do solo. A variabilidade espacial da 

respiração do solo está correlacionada com o grau de coberto arbóreo, indicando que em 

zonas abertas a respiração do solo foi menor. Isto foi devido ao microclima pois a 

temperaturas elevadas das zonas abertas inibem a respiração. Verificou-se que a radiação 

tem influência sobre a respiração através da quantidade de biomassa herbácea e da 

temperatura do solo, durante o período de estudo, coincidiu com o período de crescimento 

vegetativo e a sua senescência em Maio. 
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ANEXO 1 

Perfis do solo analisados ao cuidado do Laboratório de Pedologia do ISA/UTL 

Herdade da Machouqueira do Grou (Lamarosa - Coruche)   

Perfis observados a 16 de Outubro de 2008  

Perfil nº 2 – zona plana – cova com 1,80 m de profundidade. 

(0,00-0,18 m) Pardo acinzentado (2,5 Y 5/2) (s); Pardo acinzentado (10 YR 5/2)(h); Arenoso-

franco com algum saibro e pouco cascalho sub-anguloso de quartzo; Anisoforme sub-

angulosa fina e média fraca; Compacidade pequena; Muito friável; Bastantes poros muito 

finos e finos; Sem fendas; Reacção nula ao HCl e fraca ao H2O2; Bastantes raízes muito 

finas e finas, algumas médias e raras grossas; Fresco; Transição evidente para 

(0,18-0,50 m) Pardo amarelado claro (10 YR 6/4) (s); Pardo amarelado (10 YR 5/6)(h); 

Franco-arenoso com algum saibro e pouco cascalho sub-anguloso de quartzo; Anisoforme 

sub-angulosa fina e média fraca e, em larga extensão, sem agregação; Compacidade 

pequena a média; Branda; Bastantes poros muito finos e finos; Sem fendas; Reacção nula 

ao HCl; Bastantes raízes médias e grossas e algumas finas; Pouco fresco; Transição 

evidente para 

(0,50-0,80 m) Camada de material de compacidade muito grande, de cor Rosado (7,5 YR 

8/4)(s); Amarelo pardacento (10 YR 6/6)(h); Franco-arenoso; com raras raízes finas e muito 

finas; Transição gradual para 

(0,80-1,80 m) Camada de material muito compacto, de cores mais avermelhadas: Amarelo 

avermelhado (7,5 YR 7/6) (s); Pardo forte (7,5 YR 5/8)(h), apresentado, por vezes, a 

diversas profundidades, bolsadas de material mais claro semelhante ao do segundo 

horizonte, encontrando-se, nessas bolsadas, uma razoavelmente maior concentração de 

raízes. 

Perfil nº 1 – zona plana – cova com 1,90 m de profundidade. 

(0,00-0,10 m) Pardo pálido (10 YR 6/3) (s); Pardo escuro (10 YR 3/3)(h); Arenoso-franco; de 

certa forma semelhante ao primeiro horizonte do perfil nº 2, embora apresentando-se um 

pouco mais solto e mais escuro, devido à presença de mais matéria orgânica; Transição 

gradual para 
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(0,10-0,35 m) Pardo muito pálido (10 YR 7/4) (s); Pardo amarelado (10 YR 5/4)(h); Franco-

arenoso; Transição evidente para 

(0,35-0,90 m) Camada de material mais compacto, de cor Pardo muito pálido (10 YR 8/4)(s); 

Pardo forte (7,5 YR 5/8) (h); Franco-arenoso; Transição evidente para 

(0,90-1,90 m) Camada de material compacto, delimitado, na sua superfície superior, por 

uma acumulação evidente de calhaus rolados. 

Perfil nº 3 – zona com declive ligeiro – cova com 1,80 m de profundidade. 

(0,00-0,10 m) Cinzento pardacento claro (10 YR 6/2)(s); Pardo acinzentado muito escuro (10 

YR 3/2) (h); Arenoso-franco a franco-arenoso; Anisoforme sub-angulosa fina e média fraca; 

Compacidade média a pequena; Branda; Bastantes poros muito finos e finos; Sem fendas; 

Reacção nula ao HCl e fraca a moderada ao H2O2; Bastantes a muitas raízes finas e 

médias; Pouco fresco; Transição gradual para 

(0,10-0,25 m) Horizonte idêntico ao anterior, mais claro e com menos matéria orgânica, mas 

distinguindo-se, sobretudo, por uma grande quantidade de raízes finas e médias e mesmo 

algumas grossas, que se concentram neste horizonte; Transição gradual para 

(0,25-0,35 m) Cinzento claro (10 YR 7/2) (s); Pardo (10 YR 5/3) (h); Franco-arenoso; 

constituindo um horizonte de transição para 

(0,35-1,00 m) Camada de material mais compacto, de cor Pardo muito pálido (10 YR 8/4)(s); 

Amarelo pardacento (10 YR 6/6) (h); Franco-arenoso; Transição evidente para 

(1,00-1,80 m) Camada de material compacto apresentando também, à semelhança do perfil 

nº 1, uma elevada quantidade de calhaus rolados. 

Nota final: O perfil nº 3 apresentou-se, na generalidade dos horizontes, mais duro e 

compacto que os perfis nº 1 e 2. Este aspecto é coerente com o observado em relação à 

massa volúmica dos horizontes mais superficiais, a qual se apresentou mais elevada no 

perfil nº 3. 
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ANEXO 2 

Tabela 5 - Análises da textura e composição química realizadas no Laboratório de Pedologia do ISA. Classe de Textura: A-Areia grossa; AF-

Areia fina, L-Limo; A-Argila; EG-Elementos grosseiros; SB- Soma das bases de troca. 

Perfil Limite pH C N P K Ca Mg Na K SB    EG      AG       AF L A 

       -- Extractaveis-      >2 mm 2-0,02 mm 0,2-0,02 mm 0,02-0,002 mm < 0,002 mm 

nº cm (H2O) (KCl) ----- g kg-1------ ---- mg kg-1 ----- ------------- cmolc kg-1 ----------- ------------------------------------- g kg-1----------------------------------------- 

1 0-10 6,02 4,5 16,49 0,88 2,6 63,23 1,36 0,31 0,11 0,18 1,96 108,38 584,1 280,6 100,1 35,2 

 10-30 5,97 4,57 7,77 0,39 1,84 27,82 0,28 0,09 0,11 0,08 0,56 68,83 539,4 266,5 143,3 50,8 

 40-60 5,81 4,37 1,22 0,11 0,35 45,95 0,44 0,19 0,12 0,13 0,88 53,96 520,4 221,1 160 98,6 

2 0-5 6,07 4,03 8,94 0,43 1 24,15 0,44 0,09 0,1 0,07 0,7 98,81 633,6 235,7 121,7 9 

 5-15 5,72 4,01 7,22 0,31 1,3 18,48 0,21 0,07 0,1 0,05 0,43 91,4 683 198,4 97,9 20,8 

 20-50 6,21 4,59 3,22 0,19 0,92 16,45 0,11 0,04 0,1 0,05 0,3 78,21 550,8 231,9 170,8 46,5 

 50-80 6,36 4,49 0,54 0,08 0,42 27,42 0,27 0,08 0,1 0,08 0,53 62,62 572,9 200,9 176 50,1 

 100-150 6,02 4,45 0,12 0,05 0,05 66,4 0,98 0,66 0,13 0,18 1,95 133,42 634,3 139,1 93,5 133 

3 0-10 5,72 4,08 17,33 0,83 3,42 38,88 1,14 0,23 0,13 0,11 1,61 235,09 657,4 178,8 129,7 34 

 10-25 5,2 3,9 7,75 0,32 0,22 11,16 0,11 0,05 0,1 0,04 0,29 216,6 697,9 150,5 117,3 34,4 

 25-35 5,86 4,25 2,22 0,15 0,67 13,61 0,13 0,04 0,09 0,05 0,3 131,51 633,1 175,4 164,6 26,8 

 40-70 5,95 4,32 0,35 0,11 0,42 24,28 0,37 0,07 0,1 0,07 0,61 110,3 544,9 207 182,2 65,9 

 110-140 5,68 4,21 0,48 0,09 0,04 22,2 0,49 0,22 0,12 0,06 0,88 205,9 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Referência dos métodos de análise: Póvoas, I. & Barral, M. F. (1992). Métodos de análises de solos. Série de Ciências Agrárias. Instituto de 

Investigação Científica Tropical. Lisboa. pp. 61. 

 


