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As leguminosas arbóreas fixadoras de nitrogênio (N) atmosférico, de rápido crescimento, 
aportam quantidades substanciais de serrapilheira nos estágios iniciais de estabelecimento. A 
serrapilheira é fundamental para a proteção do solo e a ativação de importantes processos 
biológicos, representando também um estoque de nutrientes para o ecossistema. No entanto, o 
aporte de uma serrapilheira rica em N pode também favorecer condições para a atividade 
biológica envolvida na produção de óxido nitroso (N2O), um dos gases que contribui para o 
efeito estufa. O objetivo deste trabalho foi avaliar a contribuição da serrapilheira na emissão de 
óxido nitroso em área degradada recém-ocupada com plantio de Acacia mangium e Eucalyptus 
grandis. A área sob eucalipto foi considerada testemunha porque essa não é uma espécie que 
fixa N2 em associação com rizóbios. Foram utilizadas câmaras estáticas para avaliar as 
emissões de N2O sob os tratamentos com serrapilheira e sem serrapilheira. A determinação da 
concentração de N2O foi realizada em um cromatógrafo de gás com detector ECD. A área sem 
serrapilheira tem apresentado as menores emissões de óxido nitroso, tanto no terreno com 
Acacia mangium quanto no da testemunha. Os resultados demonstram que, nas condições 
avaliadas, as áreas com presença de serrapilheira proveniente de leguminosas não 
incrementam as emissões de N2O em relação a outros plantios. 
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