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RESUMO 
 

Atributos químicos, microbiológicos e emissões de CO2, CH4 e N2O do solo em 
experimento de corte e queima controlada na Amazônia ocidental 

 
Nas últimas décadas as mudanças climáticas foram evidenciadas pelo aumento da 

temperatura global, diminuição dos estoques de carbono terrestres, associados ao aumento nas 
emissões de gases de efeito estufa (GEE). A floresta Amazônica é o maior bioma tropical do 
mundo e desenvolve serviços ambientais estratégicos no planeta. Entretanto, há mais de duas 
décadas que o desmatamento na Amazônia impulsiona as emissões globais de GEE, diminuindo 
o armazenamento de carbono do solo com alterações na dinâmica nas populações microbianas e 
nos ciclos biogeoquimicos pela mudança de uso da terra. O objetivo desse estudo foi avaliar as 
alterações temporais dos atributos químicos do solo, quantificar as emissões de CO2, CH4 e N2O 
e verificar as alterações na estrutura bacteriana do solo após o corte e queima de vegetação nativa 
na Amazônia. O estudo foi desenvolvido em área de vegetação nativa no norte do estado de 
Rondônia, região sul da Amazônia no Brasil. A área de estudo consistiu-se de quatro hectares, 
onde foi realizado o corte e queima em 2,25 hectares. Foram realizadas amostragens para 
avaliação da fertilidade do solo e estoques de carbono (C) e nitrogenio (N) nas profundidades de 
0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-80 e 80-100 cm. As coletas foram 
realizadas em vegetação nativa e aos 2, 30, 60, 90, 120, 240 e 365 dias após corte e queima. Foram 
determinados os atributos pH, Al, H+Al, Ca, Mg, K, P, C, N e calculados os valores de soma de 
bases, CTC, V % e m %. As coletas para quantificar as emissões dos GEE foram realizadas 
simultaneamente na área de vegetação nativa e no hectare central da área de corte e queima aos 
19, 31, 48, 61 e 81 dias após corte e 2 , 4, 6, 8, 15, 31, 45, 61, 88, 122, 153, 180, 240 e 350 dias 
após queima, com amostragens aos 0, 20, 40 e 60 minutos. Os atributos microbiológicos do solo 
foram avaliados pela técnica de T-RFLP com amostragens realizadas simultaneas nas duas áreas, 
aos 32 e 62 dias após o corte e aos 2, 15, 30, 45, 60, 90, 120, e 360 dias após queima da biomassa 
vegetal. Foi verificado rápido aumento da fertilidade do solo e diminuição da acidez e teores de 
Al+3 após a queima, entretanto esse efeito foi pouco persistente, retornando ao status inicial do 
solo após um ano. Houve redução de 30 % nos estoques de C e N do solo no final do estudo, 
evidenciando os efeitos deletérios da mudança do uso da terra nos atributos químicos do solo. 
Foi registrado redução de 50 % das emissões de CO2 equivalente após o corte, comparada à 
vegetação nativa e reduções nas emissões de GEE de 35 % após um ano de estudo. Verificou-se 
na camada superficial, alterações significativas na estrutura da comunidade bacateriana do solo 
em decorrência do impacto do fogo e das alterações nos atributos químicos em função da 
deposição superficial de cinzas no solo, entretanto não foi verificada alterações significativa nas 
camadas abaixo de 5 cm. Este estudo forneceu importantes informações para o entendimento 
dos impactos e as alterações causadas pelo processo de conversão florestal tropical pelo corte e 
queima de vegetação nativa na Amazônia. 
. 

Palavra-chave: Mudança do uso da terra; Matéria orgânica do solo; Fertilidade do solo, Gases 
de efeito estufa; Estrutura bacteriana; Desmatamento tropical 
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ABSTRACT 
 

Chemical and microbiological attributes and CO2, CH4 and N2O emissions of the soil in 
controlled slash and burn in the western Amazon 

 
In recent decades, climate change has been evidenced by the increase in global 

temperature and the decrease in terrestrial carbon stocks, associated with an increase in 
greenhouse gas (GHG) emissions. The Amazon rainforest is the largest tropical biome in the 
world and develops strategic environmental services on the planet. However, for more than two 
decades, deforestation in Amazon has driven global GHG emissions, reducing soil carbon 
storage with changes in microbial populations dynamics and in biogeochemical cycles due to land 
use change. The objective of this study was to evaluate the temporal alterations of soil chemical 
attributes, quantify CO2, CH4 and N2O emissions and verify changes in soil bacterial structure, 
due to the slash and burn of the native vegetation in Amazon. The study was developed in an 
area of native vegetation in the north of Rondônia state, southern region of Amazon in Brazil. 
The study area consisted of 4 hectares, where it was cut and burned in 2.25 hectares. Samples 
were collected to evaluate soil fertility and carbon (C) and nitrogen (N) stocks at the depths of 0-
5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40- 50, 50-60, 60-80 and 80-100 cm. These samples were 
collected in native vegetation at 2, 30, 60, 90, 120, 240 and 365 days after cutting and burning. 
The attributes pH, Al, H + Al, Ca, Mg, K, P, C, N were determined and the values of base sum, 
CEC, base saturation and aluminum saturation were calculated. The samples to quantify GHG 
emissions were carried out simultaneously in the native vegetation area and in the central hectare 
of the cutting and burning area at 19, 31, 48, 61 and 81 days after cutting and 2, 4, 6, 8, 15, 31, 45, 
61, 88, 122, 153, 180, 240 and 350 days after burning, with samples at 0, 20, 40 and 60 minutes. 
The microbiological attributes of the soil were evaluated by T-RFLP technique with simultaneous 
samplings in the two areas, at 32 and 62 days after cutting and at 2, 15, 30, 45, 60, 90, 120, and 
360 days after plant biomass burning. A rapid increase in soil fertility and a decrease in acidity and 
Al+3 contents after burning were verified, however this effect was not persistent, returning to the 
initial soil status after one year. There was a 30 % reduction in soil C and N stocks at the end of 
the study, evidencing the deleterious effects of land use change on soil chemical attributes. Also, 
a 50 % reduction in CO2 emissions after cutting, compared to native vegetation and, a 35 % 
reduction in GHG emissions after one year of study, were observed. We verified in the surface 
layer, significant alterations in the soil bacteria structure due to the fire impact and the changes in 
the chemical attributes, such as surface deposition of ashes. However, we did not verified 
significant changes in the layers lower than 5 cm. Our study provided important information for 
understanding the impacts and changes of the tropical forest conversion process by slash and 
burning native vegetation in Amazon. 
 

Keywords: Land use change; Soil organic matter; Soil fertility; Greenhouse gases; Bacterial 
structure; Tropical deforestation 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A primeira revolução industrial a partir de 1760 experimentou com sucesso a aplicação 

de novas fontes de energia para novos métodos de produção e trouxe rápido crescimento 

populacional e aumento na produção de alimentos (Ashton, 1997). Entretanto, o uso de novas 

fontes de energia têm causado mudanças rápidas no clima do planeta, intensificadas pela queima 

de combustíveis fosseis e desmatamento tropical em novas fronteiras agrícolas. 

Em todo o planeta houve uma acentuada perda de florestas tropicais que totalizaram 

aproximadamente 2,3 milhões de km2 na ultima década e 32% da cobertura florestal global foram 

suprimidas, com perdas recentes de florestas (2000 a 2012) de 2000 km2 ano-1. Até 2013 mais de 

750 mil km2 de floresta original foram removidas pelo desmatamento global (Hansen et al., 2013). 

Na Amazônia uma significativa porção da floresta de aproximadamente 8000 km2 foi convertida 

para uso agropecuário anualmente (INPE, 2017).  

Nas ultimas décadas as mudanças climáticas foram evidenciadas pelo aumento da 

temperatura global, diminuição dos estoques de carbono terrestres, associados ao aumento nas 

emissões de Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4) e Óxido Nitroso (N2O), atribuídas em 

grande parte às atividades humanas, principalmente ao uso de combustíveis fósseis e mudança do 

uso da terra nos trópicos úmidos (IPCC, 2007). 

A floresta Amazônica é o maior bioma tropical do mundo, abriga mais de um quarto de 

toda a biodiversidade global com interferências diretas no clima do planeta. A Amazonia 

representa cerca de 40% das florestas tropicais restantes no planeta, ocupando aproximadamente 

60% do território brasileiro (Oliveira Alves et al., 2015). Estima-se que a Amazônia é o maior 

ponto de acesso à biodiversidade terrestre com funções estratégicas na dinâmica e 

armazenamento de carbono, manutenção da biodiversidade, além de contribuir para redução do 

aquecimento global e regulação do clima no planeta (Nunes, 2016). Entretanto, há mais de duas 

décadas que o desmatamento na Amazônia impulsiona as emissões globais de gases de efeito 

estufa pela mudança do uso da terra, principalmente à conversão de floresta em pastagens e 

culturas agrícolas (Lapola et al., 2014) (Figura 1). 
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Figura 1. (A) cobertura de árvores, (B) perda de floresta e (C) ganho de floresta. Cobertura de árvores são 
apresentadas em verde, perda de floresta em vermelho, ganho de floresta em azul e magenta é apresentado em (D) 
para perda e ganho melhorados para uma melhor visualização. Fonte: Hansen et al. (2013). 

 

A mudança do uso da terra iniciada pelo sistema de corte e posterior queima, podem 

aumentar as perdas e reduzir em média 40% das reservas de carbono, alterando o equilíbrio 

biogeoquímico e comprometendo o fornecimento de serviços ambientais oferecido pela 

Amazônia (Brenguer et al., 2014; Maynard et al., 2014). As emissões anuais líquidas de carbono 

dos incêndios florestais tropicais podem atingir até 70 Mg ha-1 (Cochrane et al., 1999). Em uma 

avaliação realizada para estimar as fontes e drenos de carbono globais, registrou-se 1,3 Pg C ano-1 

atribuído à mudança de uso da terra, representado pela emissão bruta de desmatamento tropical 

de 2,9 Pg C ano-1, com sumidouro líquido global de 1,1 Pg C ano-1 (Figura 2). 
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Figura 2. Sumidouros e fontes de carbono (Pg C ano-1) nas florestas do mundo. As barras coloridas direcionadas 
para baixo indicam redução de carbono, enquanto as barras direcionadas para cima representam fontes de C. 
Florestas claras e escuras, florestais globais estabelecidas (tropicais, boreais, temperadas e intactas); florestas de 
crescimento e vegetação tropicais em verde e escuras após distúrbio antropogênicos; e as emissões de desmatamento 
tropical marrom clara e escura. Fonte: Pan et al. (2011). 

 

Estudos evidenciam que degradação ambiental associada aos incêndios florestais alteram 

a dinâmica das populações microbianas pela mudança de uso da terra, alterando o ambiente 

natural nos novos modelos de uso da terra (Costa et al., 2012; Grimaldi et al., 2014). As alterações 

no ambiente solo ocorrem imediatamente após conversão de vegetação nativa e têm efeitos na 

manutenção da fertilidade do solo e no manejo agrícola, atenuando as perdas de nutrientes por 

erosão, lixiviação ou emissão atmosfera em forma de gases de efeito estufa (Galford et al., 2010), 

comprometendo a produção agrícola ea  segurança alimentar. Os efeitos das interações 

microbianas dos organismos do solo podem ocorrer ao longo do tempo em resposta às alterações 

biogeoquímicas e influenciar a emissão de gases de efeito estufa nos solos conduzidos por 

microrganismos, considerados bons indicadores das mudanças do uso do solo (Navarrete et al., 

2015; Petersen et al., 2012).  

Estudos realizados na Amazônia com mudança de uso da terra verificaram que as 

alterações químicas relacionadas aos efeitos da queima de biomassa vegetal alteram a 

concentração de nutrientes do solo, influenciando a estrutura da comunidade bacteriana, tanto na 

composição como na abundância (Lammel et al., 2015). A diversidade bacteriana é pouco 

influenciada pela mudança do uso da terra, mas podem ocorrer alterações na estrutura da 

comunidade (Jesus et al., 2009), comprometendo os cliclos biogeoquímicos na Amazônia. Os 

impactos das mudanças climáticas ainda são incertos nos ecossistemas tropicais, mas a conversão 
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de floresta tropical pelo sistema de corte e queima de vegetação nativa tem impacto direto no 

sistema solo – planta – atmosfera. 

O atual cenário nacional gera incertezas para o futuro ambiental e a preservação dos 

ecossistemas naturais. Em 2016 o Brasil alterou sua constituição para congelar gastos públicos 

com a biodiversidade para os próximos 20 anos juntamente com o financiamento de pesquisa, 

comprometendo a manutenção dos ecossistemas tropicais no Brasil (Magalhães, 2017). Essa 

decisão coloca em risco a economia e o ambiente da população que vive na Amazônia, assim 

como, colocará em risco o bem estar social e capital natural da região, pelas mudanças na 

produção agrícola e fornecimento energético via recursos hídricos. Reduzir as incertezas e gerar 

informações científicas são contribuições necessárias para avaliarmos as vulnerabilidades dos 

ecossistemas tropicais, orientar ações estratégicas e contribuir em tomadas de decisões públicas 

nos programas de desenvolvimento nacional sutentável, com objetivo de manter o patrimonio 

ambiental da Amazônia e minimizar as mudanças climáticas globais.  

Portanto o objetivo geral desse estudo foi verificar as alterações nos atributos químicos, 

microbiológicos e quantificar as emissões de gases de efeito estufa em área de corte e queima de 

vegetação nativa na Amazônia e monitar os efeitos do desmatamento até um ano após a 

conversão florestal. Nossas hipóteses são: i) após corte e queima da vegetação nativa aumenta a 

fertilidade do solo e diminiu os estoques de carbono e nitrogênio; ii) a conversão florestal via 

corte e queima diminui as emissões de gases de efeito estufa do solo; iii) o uso do fogo no 

processo de conversão florestal altera a estrutura e diversidade da comunidade bacteriana do solo. 
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2. ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO EM ÁREA DE CORTE E QUEIMA 

CONTROLADA DE FLORESTA NATIVA NA AMAZÔNIA 

 

RESUMO 

A floresta Amazônica representa 40% das florestas tropicais restantes no 
planeta, é o maior bioma tropical do mundo e desenvolve serviços ambientais 
imensuráveis ao ser humano. Na Amazônia,  a agricultura brasileira gradativamente 
se dissocia de seu agente mais impactante, o desmatamento. A principal sequência de 
eventos no processo de mudança de uso da terra está associada à pratica de corte e 
queima seguida pela implantação de pastagens e culturas agrícolas, na qual o carbono 
e a matéria orgânica do solo são indicadores sensíveis às alterações induzidas pela 
conversão da floresta em pastagem e agricultura. Em locais sujeitos a incêndios de 
grande intensidade, pode haver reduções significativas nos teores de nutrientes do 
solo. O objetivo desse estudo foi avaliar as alterações temporais dos atributos 
químicos do solo, no processo de corte até um ano após a queima da vegetação 
nativa. O estudo foi desenvolvido em área de vegetação nativa no município de 
Candeias do Jamari, região norte do estado de Rondônia. A área de estudo possuia 4 
hectares de floresta nativa, onde foi realizado o corte e queima em 2,25 hectares. As 
amostragens para avaliação da fertilidade do solo e estoques de carbono e nitrogênio 
foram realizadas em triplicata, nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 
30-40, 40-50, 50-60, 60-80 e 80-100 cm. As coletas foram realizadas em vegetação 
nativa e aos 2, 30, 60, 90, 120, 240 e 365 dias após corte e queima. Foram 
determinados os atributos pH, Al, H+Al, Ca, Mg, K, P, C, N e calculados os valores 
de SB, CTC, V% e m%. Os atributos químicos foram submetidos à análise 
multivariada de discriminante canônica, na qual as variações dentro de cada 
profundidade foram associadas ao fator tempo. O manejo de corte e queima de 
biomassa promoveu a redução da acidez do solo e incremento momentâneos nos 
teores de nutrientes, especialmente nas camadas superficiais do solo, com efeito 
pouco persistente. A liberação de nutrientes pela queima associada ao volume de 
precipitação podem ter induzido a transferência de nutrientes para camadas mais 
profundas do solo. As principais alterações nas propriedades químicas do solo foram 
a diminuição da matéria orgânica do solo e os estoques de carbono e nitrogênio. A 
depleção da matéria orgânica do solo após um ano de estudo evidencia os maiores 
efeitos deletérios do processo de mudança de uso da terra e não somente ao uso 
agrícola ou pecuário após desmatamento. Sugerimos considerar como valor de 
partida perda de 30 % da matéria orgânica, atribuída exclusivamente ao processo de 
corte e queima. 

Palavra-chave: Mudança do uso da terra; Matéria orgânica do solo; Estoques de C 
e N; Nutrientes; Fertilidade do solo; Análise multivariada 
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ABSTRACT 

 

Amazon rainforest accounts for 40 percent of the world's remaining tropical rainforests. 
It is the world's largest tropical biome on Earth and develops environmental services essentials to 
the human life. Brazilian agriculture gradually dissociates itself from its most impacting agent, 
deforestation. The main sequence of events in the land use change process is associated with the 
practice of cutting and burning forests followed by the implantation of pastures and agricultural 
crops. Carbon and soil organic matter are sensitive indicators to the changes induced by the 
conversion of the forest in pastures and grain yield agriculture areas. In places subjected to high 
intensity fire, there may be significant reductions in soil organic matter and nutrient contents. The 
objective of this study was to evaluate the temporal alterations in soil chemical attributes, from 
the forest cutting process (“slash and burn”) up to one year later. The study was developed in an 
area of native vegetation in Candeias in Jamari city, in the northern region of Rondônia State 
(Brazil). The study area consisted of 4 hectares of native forest, where it was cut and burned in 
2.25 hectares. Sampling for soil fertility and carbon and nitrogen stocks was performed in 
triplicate, at depths of 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-80 and 80-100 cm. 
The soil samples were collected in native vegetation at 2, 30, 60, 90, 120, 240 and 365 days, after 
cutting and burning. The attributes pH, Al3+, H + Al, Ca2+, Mg2+, K+, P, C and N were 
determined and the values of base sum, base saturation, aluminum saturation and CEC were 
calculated. Chemical attributes were submitted to a multivariate analysis of canonical 
discriminant, where the variations within each depth were associated to the time factor. The 
biomass cutting and burning management promoted reduction in soil acidity and momentary 
increase in nutrient contents, especially in soil superficial layers, with little persistent effect. The 
release of nutrients by burning associated with the pluvial volume of precipitation may have 
induced the transfer of nutrients to soil deeper layers. The main changes in the soil chemical 
properties were the decrease in soil organic matter and so in carbon and nitrogen stocks. The 
depletion of soil organic matter after one year of study shows the greater deleterious effect of this 
land use change process. We suggest to consider as starting value, 30 % loss of organic matter, 
attributed exclusively to the cutting and burning process.  

 

Keywords: Land use change; Soil organic matter; C and N stocks; Soil fertility, nutrients; 
Multivariate analysis 

 

2.1. Introdução 

As perdas globais de florestas somam 2,3 milhões de km2 de 2000 a 2012, com aumento 

de 2101 km2 ano-1 nos trópicos, representando uma perda de 32 % das florestas em zonas 

tropicais, sendo que metade dessas áreas se encontra na América do Sul (Hansen et al., 2013). A 

floresta Amazônica é maior bioma tropical no mundo, abriga mais de um quarto de toda 

biodiversidade do planeta e tem importância imensurável na provisão de água doce, sequestro de 

carbono (C) e regulação climática global (Betts et al., 2008; Fearnside, 2011; Grimaldi et al., 

2014). A floresta Amazônica representa 40% das florestas tropicais restantes no mundo, cobrindo 



21 

 

cerca de 5,5 milhões de km2, aproximadamente 60% do território brasileiro (Oliveira Alves et al., 

2015; Malhi et al., 2008).  

A agricultura brasileira gradativamente se dissocia de seu agente mais impactante, o 

desmatamento. Apesar da redução no desmatamento nos últimos anos na Amazônia brasileira 

(Arima et al., 2014; Cisneros et al., 2015), uma significativa porção da floresta (± 8.000 km2 em 

2016) foi convertida para uso agropecuário anualmente (INPE, 2017). A principal sequência de 

eventos no processo de mudança de uso da terra, está associada a pratica de corte e queima 

(Mertz et al., 2009; Morton et al., 2006), seguido pela implantação de pastagens extensivas e 

culturas agrícolas (Lapola et al., 2014).  

O uso do fogo está relacionado com a agricultura e a evolução humana (Bowman et al., 

2009; Glikson, 2013), sendo uma ferramenta modificadora de ambientes utilizada para limpeza e 

manejo da terra. O corte e a prática da queima estão intimamente associados ao avanço do 

desmatamento na Amazônia ao longo dos anos (Aragão e Shimabukuro, 2010; Balch et al., 2010; 

Cano-Crespo et al., 2015). A agricultura de corte e queima é uma prática de mudança do uso da 

terra que proporciona inserir ciclos com pastagem e agricultura (Fujisaka et al., 1998), consolidada 

como prática de baixo custo e fácil adoção, que persiste em função da baixa fertilidade dos solos 

da Amazônia (Sá et al., 2007). 

A floresta Amazônica é um dos maiores reservatórios terrestres de C, estocado na 

biomassa vegetal e nos compartimentos da matéria orgânica do solo (Berenguer et al., 2014; Pan 

et al., 2011), entretanto, é constantemente ameaçado pelos incêndios florestais (Balch et al., 2015; 

Feldpausch et al., 2012; Zald et al., 2016). Estima-se que entre 1996 e 2006 a perda de carbono 

abaixo e acima do solo para Amazônia brasileira sejam da ordem de 5,6 Gt (Nogueira et al., 

2008). Os incêndios florestais podem induzir uma redução média de 40% do carbono estocado, 

impactando diretamente nos processos biogeoquímicos do solo (Berenguer et al., 2014; Maynard 

et al., 2014). 

Decréscimo nos teores de carbono e nitrogênio do solo (até 40 cm de profundidade) é 

identificado ao longo dos 10 primeiros até 50 anos após conversão de floresta em áreas agrícolas 

(Fujisaki et al., 2015). Estes resultados também foram verificados para solos norte-americanos 

afetados por diferentes intensidades de fogo, os quais ainda registraram diferenças significativas 

nos teores de carbono e nitrogênio do solo 10 anos após a queima (Johnson and Curtis, 2001). A 

matéria orgânica do solo (SOM) e o C são indicadores sensíveis às alterações induzidas pela 

conversão da floresta em pastagem e agricultura (Durigan et al., 2017; Franco et al., 2015; Silva et 

al., 2016), podendo reduzir até 56% as reservas de carbono e 62% as reservas de nitrogênio ( 

Crutzen and Andreae, 1990; Kauffman et al., 1995). Ao considerarmos que o carbono 
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armazenado no solo é três vezes superior ao carbono atmosférico (Batjes, 1996; Lal, 2004) no 

qual as propriedades físicas, químicas e biológicas são atribuídas à quantidade e a qualidade da 

matéria orgânica do solo (Chen et al., 2007), torna-se elucidativo investigar as causas da 

diminuição das reservas de carbono e nutrientes pela conversão de ecossistemas naturais (Assad 

et al., 2013; DON et al., 2011; Eclesia et al., 2012). 

Em locais sujeitos a incêndios de grande intensidade, pode haver reduções significativas 

nos teores de nutrientes do solo e causar o esgotamento de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e fósforo 

(P) pela extração madeireira, os quais podem não retornar aos níveis de pré-incineração (Brais et 

al., 2000). Alterações no pH, acidez e saturação de bases, variáveis em função da gravidade do 

incêndio, também causam distúrbios na qualidade química do solo, alterando de forma 

significativa,  os atributos de acidez e os cátions trocáveis do solo (Moraes et al., 1996), além do 

aumento acentuado nos teores de N, P, K, Ca e Mg, mineralizados imediatamente após uso do 

fogo (Gatto et al., 2003; Rheinheimer et al., 2003). Em florestas tropicais na Nova Zelândia, 

submetidas ao fogo de intensidade moderada, até 90% de Ca, Mg e K são liberados para solo 

(Goh and Phillips, 1991), sendo que nas camadas superficiais, os estoques de fósforo orgânicos 

são convertidos em fósforo total, aumentando a concentração desse nutriente (Galang et al., 

2010; Pomianoski et al., 2006).  

Apesar de vários trabalhos já terem reportado esta elevação imediata da fertilidade do 

solo após uso do fogo (Navarrete et al., 2015; Berenguer et al., 2014; Juo and Manu, 1996; 

Kauffman et al., 1995), poucos estudos foram realizados na Amazônia nos ultimos anos 

acompanhando a dinâmica dos atributos químico do solo após 365 dias da queima. Além disto, 

conhecimentos sobre a dinâmica de nutrientes após corte e queima de vegetação nativa nos 

trópicos são escassos (Bahr et al., 2014) e estudos que visam avaliar alterações na dinâmica dos 

atributos químicos em função das mudanças do uso da terra via corte e queima de vegetação 

nativa devem ser conduzidos para melhor entendimento das alterações e efeitos da degradação 

ambiental em ecossistemas antropizados (Berenguer et al., 2014; Galford et al., 2010). 

Nesse entendimento, conduziu-se um experimento de corte e queima na região mais 

intensificada pelo desmatamento da Amazônia no Brasil, com objetivo de avaliar as alterações 

temporais dos atributos químicos do solo até um ano após o corte e queima de vegetação nativa. 

As hipóteses testadas foram: i) a elevação temporária da fertilidade do solo após conversão via 

corte e queima de vegetação nativa desequilibra o sistema solo e há redução da fertilidade ao 

longo do tempo;  ii) os estoques de carbono e nitrogênio do solo reduzem após a queima de 

biomassa vegetal. 
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2.2. Material e métodos 

2.2.1. Descrição da área de estudo 

O estudo foi desenvolvido em área particular de vegetação nativa no município de 

Candeias do Jamari, distante 90 km do município de Porto Velho e a 24 km da Nova Vila 

Samuel, região norte do estado de Rondônia – RO, Sudoeste da Amazônia Legal no Brasil 

(8º38’03.75’’S e 63º11’52,29’’N). A área experimental foi selecionada pela representatividade 

regional do Bioma Amazônia, região considerada de intensa atividade extrativista madeireira, 

localizada no sul da Amazônia Legal onde está concentrada a maior área de expansão do 

desmatamento no Brasil, região conhecido como “Arco do desmatamento” (Fearnside and 

Graça, 2009). 

A área de pesquisa recebeu anuência e concessão de corte e queima do proprietário, 

assim como foi autorizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de 

Rondônia – SEDAM e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, órgãos gestores ambientais responsáveis pela autorização de corte e queima de 

vegetação nativa no estado de Rondônia (Figura 1). A conversão florestal em Candeias do Jamari 

foi típica da região Amazônica, corte raso com motosserra de todas as espécies presentes na área, 

sem acomodação ou mecanização em leiras e sem extração seletiva de madeira antes do processo 

de queima. 
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Figura 1. Localização geográfica da área de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. 
Fonte: (INPE/Prodes) adaptado do Imazon: http://imazon.org.br/slide/desmatamento/ 

 

A pesquisa foi realizada em experimento único de corte e queima controlada em 

vegetação nativa na Amazônia, sem repetições locais, em função da limitação técnica e ambiental 

de realizar tres procedimentos de queima simultâneos em áreas distintas, limitados pelo custo 

operacional, risco ambiental, necessidade de mão de obra específica (Balch et al., 2015; Morandini 

et al., 2013). Outro fator limitante para realização de pesquisa com corte e queima na Amazônia é 

a dificuldade para obtenção de autorização dos órgãos ambientais. Consequentemente, 

informações sobre o impacto do sistema de corte e queima na Amazônia, assim como, as 

alterações no funcionamento do ecossistema, baseiam-se em estudos de perturbações únicas 

(Turner, 2010) em função da complexa e onerosa repetitividade de corte e queima de vegetação 

nativa nesse bioma (Righi et al., 2009). 

A área está localizada na bacia sedimentar amazônica, formada por sedimentos argilo-

arenosos amarelados, caoliníticos, alóctones e autóctones, parcial e totalmente pedogeneizados, 

gerados por processos aluvio-coluviais (IBGE, 2009), representada por relevo aplainado e clima 

tropical chuvoso, com solos distróficos, acidez elevada e alta saturação por alumínio (Anjos et al., 

2013).  

http://imazon.org.br/slide/desmatamento/
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O clima do local é megatérmico, classificado tropical chuvoso, tipo Aw, segundo 

Köppen-Geiger (Ferraz et al., 2005), com média anual de precipitação pluviométrica entre 1.400 a 

2.300 mm ano-1, podendo ocorrer precipitações até 2.600 mm ano-1 (Brown et al., 1995), e 

precipitação inferior a 20 mm nos meses de inverno com moderado déficit hídrico. Em contraste, 

a estação chuvosa apresenta seus maiores índices pluviométricos nos meses de janeiro a março 

com maiores temperatura nos meses de setembro a outubro (Bastos and Diniz, 1982; Lisboa et 

al., 2012), conforme figura 2. 

 

 

Figura 2. Precipitação, temperatura máxima, média e mínima de maio de 2014 a agosto de 2015 na área de estudo no 
município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. Fonte: dados da Rede do INMET - 
http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/  
 

A vegetação local é caracterizada como floresta Ombrófila aberta com gradientes 

climáticos com mais de 60 dias seco por ano (Leonardo et al., 2012). Os dados do inventário 

florestal, números de indivíduos, classes de Diâmetro Altura do Peito (DBH) e consumo de 

biomassa pelo fogo estão disponíveis em Carvalho et al. (2016). O solo da área experimental foi 

classificado como Latossolo Amarelo distrófico típico (LAd) ou Typic Hapludox conforme 

descrição morfológica em perfil pedológico, segundo Sistema Brasileiro de Classificação de Solo 

– SiBCS e USDA Soil Taxonomy (Santos et al., 2013; USDA, 2014), respectivamente (tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/
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Tabela 1. Característica química e morfológica do solo da área de estudo. 

 

 Profundidade MO Areia Silte Argila Classe textural Cor úmida Estrutura 
Horizonte cm g.kg

-1
 g.kg

-1
      

O 0 – 6 217,22 299 184 516 Argiloso 7.5YR 4/2 Granular, médio, moderado 

A 6 – 11 42,93 165 164 671 Muito argiloso 10YR 6/3 
Granular, subangulares, 

moderado, médio a pequeno 
AB 11 – 35 20,34 139 150 711 Muito argiloso 10YR 5/4 Blocos subangulares pequenos 

Bw1 35 – 58 15,98 142 124 734 Muito argiloso 10YR 6/4 
Blocos subangulares médios, 

moderado a forte 

Bw2 58 – 92 12,58 121 171 762 Muito argiloso 10YR 5/4 
Blocos subangulares médios, 

moderado a forte 

Bw3 92 – 1,2m + 8,79 117 127 756 Muito argiloso 10YR 5/6 
Blocos subangulares médios, 

moderado a forte 

               
  pH pH ΔpH P Mg Ca H + Al Al K SB CTC V m 

  H2O KCl  mg kg
-1

 mmolc kg-1
 % % 

O 0 – 6 3,6 2,8 - 0,8 22,0 3,0 4,0 319,0 80,0 4,0 11 330,0 3 88 
A 6 – 11 3,8 3,4 - 0,4 5,0 1,0 2,0 103,0 43,0 1,0 4 107,0 4 91 

AB 11 – 35 3,8 3,4 - 0,4 2,0 0,0 1,0 62,0 31,0 0,0 1 63,0 2 97 
Bw1 35 – 58 4,0 3,5 - 0,5 2,0 0,0 1,0 49,0 28,0 0,0 2 51,0 4 93 

Bw2 58 – 92 4,1 3,6 - 0,5 1,0 0,0 1,0 40,0 22,0 0,0 1 41,0 2 96 

Bw3 92 – 1,2m + 4,5 3,7 - 0,8 1,0 0,0 1,0 37,0 17,0 0,0 1 38,0 3 94 

 

Métodos: pH em água (1:2,5); pH em KCl 1 mol L-1 (1:2,5); Cálcio (Ca) e magnésio (Mg) extraído com acetato de 
amônio, quantificado por espectrofotômetro de absorção atômica; Potássio (K) extraído com acetato de amônio, 
quantificado em fotômetro de chama; acidez potencial (H+Al) extraída com acetato de cálcio, quantificado por 
titulometria; alumínio (Al) extraído com cloreto de potássio 1 mol L-1, quantificado por titulometria; fósforo (P) 
extraído com Mehlich 1, quantificado por colorimetria (Santos et al., 2009). ΔpH = pH KCl (1M) – pH H2O; SB: 
Soma de bases (SB) trocáveis (mmolc.kg-1); CTC: capacidade troca catiônica (SB+H+Al); V%: saturação de bases 
(100 x S / CECtotal); m: saturação por alumínio (100 x Al+3 / S + Al+3) 

2.2.2. Coleta de solo 

A área de estudo consistiu-se de 4 hectares de floresta nativa, na qual foi realizada o 

corte e queima em 22.500 m2 (2,25 hectares). A coleta de solo após queima foi realizada apenas 

no hectare central, dividido em 30 unidades amostrais com dimensões de 333,00 m2, conforme 

Figura 3. 
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Figura 3. Imagem aérea da unidade experimental (A) e distribuição espacial das subunidades amostrais (B) no 
município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. Entre A e B: vegetação nativa; entre B e D: área de corte e 
queima de biomassa; D: área de coleta de solo 

 

Dentro de cada unidade amostral foi realizada abertura de três perfis de solo, 

distribuídos aleatoriamente no tempo, na parte média, superior e inferior da unidade amostral. As 

coletas foram realizadas em vegetação nativa até 365 dias após a queima de biomassa no hectare 

central da área experimental, onde não houve interverções antrópicas até o final do estudo, 

permanecendo a área em processo natural de regeneração. No período compreendido entre o 

corte e a secagem da vegetação nativa para queima, não foram realizadas coletas de solos. 

 

 

 

B 
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2.2.3. Atributos químicos 

As amostragens para avaliação da fertilidade do solo foram realizadas em triplicata, em 

perfil pedológico de 0,6 x 0,6 x 0,6 m, nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40 

e 40-50 cm. As coletas foram realizadas em vegetação nativa (antes do corte) e aos 2, 30, 60, 90, 

120, 240 e 365 dias após corte e queima, distribuídas aleatoriamente em cada unidade amostral, 

no período de maio de 2014 a agosto de 2015, totalizando oito amostragens e 168 amostras.  

Após coleta, as amostras foram secas ao ar e passadas em peneira de 2,00 mm para 

obtenção de material homogêneo. Os atributos de acidez do solo determinados foram: acidez 

ativa: potencial de hidrogênio em água (pH) na relação solo/solução 1:2.5; acidez potencial; 

hidrogênio + alumínio (H+Al) extraídos com acetato de cálcio 0.5mol L-1 e titulado com NaOH 

0,025 mol L-1; alumínio (Al) extraídos com KCL 1 mol L-1 e quantificado por titulação NaOH 

0,025 mol L-1. 

Os macronutrientes do solo quantificados foram: pelos teores extraível de Cálcio (Ca) e 

Magnésio (Mg): extraídos KCl 1M e determinados por espectrometria de absorção atômica; 

fósforo (P) disponível e potássio (K) extraível: extraídos em solução Mehlich 1 (HCl 0,005 mol L -

1 + H2SO4 0,0125 mol L-1), quantificados por colorimetria em espectrofotômetro e fotômetro de 

chama, respectivamente. Com os teores obtidos foram realizados os cálculos de Soma de Bases 

(SB), relacionada com a soma de Ca, Mg e K trocáveis,  Capacidade de Troca Catiônica 

(CECpH7) obtida pela soma de Ca, Mg, K, H e Al, Capacidade de Troca Catiônica efetiva 

(CECe) referente à soma de soma de bases (SB) e Al, Saturação por Bases (V %), relação entre 

percentual de SB e CECpH7 e saturação por alumínio (m %) para obter o teor do elemento  

trocável no solo. Todas as análises foram realizadas seguindo procedimentos analíticos descritos 

em Santos et al. (2009). 

 

2.2.4. Carbono e Nitrogênio 

As coletas de solo indeformadas para avaliação dos estoques de C e N foram realizadas 

com anel de Kopeck em perfil pedológico de classificação em vegetação nativa (1,2 x 1,2 x 1,2 m) 

e no hectare central de queima de biomassa aos 2, 30, 60, 90, 120, 240 e 365 dias nas 

profundidades de 0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-80 e 80-100 cm.  

Para determinação dos teores de carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT) e 

relação C/N, as amostras de solos foram secas à sombra, passadas em peneira de 0,150 mm para 

homogeneização e seu teores determinados pelo método de combustão seca (Nelson and 

Sommers, 1996) via analisador elementar em forno de combustão com oxigênio a 1350ᵒC (Leco 
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CN2000®, modelo TruSpec®, Michigan, USA), segundo norma ASTM 5373/2008. A partir da 

quantificação dos teores de C e N calculou-se os estoques destes elementos utilizando a Equação 

1. 

 

Estoque (Mg ℎ𝑎−1) = 𝑇 × 𝑑 × ℎ                                                    (1) 
 

 

sendo, T: teor de C ou N (%), d: densidade do solo (g cm-3), h: espessura da camada de solo (cm). 

Foi utilizado para os cálculos de estoque de C e N aos 2 dias após a queima (DAQ) a densidade 

inicial da vegetação nativa (VN). 

2.2.5 Análise estatística 

Inicialmente os dados de cada variável estudada foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), em delineamento inteiramente casualizado com três repetições, considerando o 

tempo como tratamento principal para cada uma das profundidades. As médias foram 

comparadas pelo teste de Scott-Knott (Scott and Knott, 1974) com nível de significância de 5% 

(p<0,05). 

Posteriormente, visando compreender as relações entre os atributos químicos do solo de 

modo integrado, os dados foram submetidos à análise multivariada de discriminante canônica, na 

qual as variações dentro de cada profundidade foram associadas ao fator tempo, integrando todas 

as variáveis químicas nas camadas. A distribuição e correlação canônica foram avaliadas 

graficamente via biplot. Todas as análises foram realizadas utilizando o software R, versão 3.1.0 

(R Core Team, 2015). 

 

2.3. Resultados 

2.3.1 Atributos de acidez e CTC do solo 

A consideração da vegetação nativa (VN) como valor de referência possibilitou verificar 

as alterações em todos os atributos de acidez do solo após a queima da biomassa (QB) (Tabela 1). 

A camada superficial (até 5 cm) apresentou significativa elevação (28 %) do valor de pH aos 90 

dias (5,4) com posterior diminuição (4,3) após um ano da QB, registrando ao final do 

experimento elevação de 9 % no valor do pH comparado a VN (3,9). Este mesmo padrão 

também foi verificado para as camadas mais profundas (5 à 50 cm), embora o efeito de 
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neutralização da acidez tenha sido menos expressivo em relação aquele observado na camada 

superficial do solo.  

A camada superficial do solo apresentou o maior efeito da QB, com diminuição do teor 

de Al3+ em 39 %, comparado a VN. Os teores de Al3+ do solo decresceram ao longo do ano para 

todas as profundidades, com reduções de até 39 % comparadas com a VN. Redução dos teores 

de Al3+ (35 %) também foi observada na camada de 5 – 10 cm após um ano da QB. Os efeitos da 

queima foram registrados com maior magnitude até 20 cm com reduções médias de 37 % na 

disponibilidade de Al3+. Dinâmica semelhante foi registrada abaixo de 30 cm do solo, com 

reduções de 15 e 39 % para os horizontes de 20 – 30 e 30 – 50 cm, respectivamente (Tabela 1). 
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Tabela 1. Atributos ácidos do solo em vegetação nativa e após um ano da queima de biomassa vegetal no município 
de Candeias do Jamari, Rondônia. 

Tempo pH H + Al Al CTCpH7 CTCe m 
Dias H2O                                            mmolc dm-3 % 

0 – 5 cm 
VN 3.9 d ± 0,0 112.5 b  ± 6,0 34.5 a  ± 0,9  114.6 b ± 6,3 36.6 c ± 1,2 94.3 a ± 0,4 
2 3.8 d ± 0,1 118.6 a ± 26,7 35.0 a  ± 1,5  129.7 a ± 28,2 46.1 a ± 2,9 76.0 c ± 1,6 
30 4.3 b ± 0,1 77.8 c ± 10,9 26.0 c  ± 3,6  90.0 c ± 11,0 38.1 b ± 2,0 67.9 d ± 6,0 
60 4.3 b ± 0,6 82.4 c ± 6,5 22.3 e  ± 1,6  92.9 c ± 9,8  32.8 d ± 3,5 68.5 d ± 9,1 
90 5.4 a ± 0,2 51.8 g ± 1,9 24.6 d  ± 1,7  63.3 f ± 2,8 36.1 c ± 2,7 68.1 d ± 1,8 
120 4.3 b ± 0,1 58.7 f ± 7,3 22.7 e  ± 0,7  68.7 e ± 7,7 32.6 d ± 1,1  69.4 d ± 1,5 
240 4.1 c ± 0,1 74.6 d ± 11,9 27.5 b  ± 1,0   77.5 d ± 7,7 30.4 e ± 2,6 90.7 b ± 4,3 
365 4.3 b ± 0,1 68.3 e ± 1,3 21.7 e  ± 2,2  71.0 e ± 13,3 24.4 f ± 1,8 89.0 b ± 3,2 

CV (%) 6.12 14,67 7.09 14.42 6.92  5.69 

5 – 10 cm 
VN 3.9 b ± 0,0  61.9 a ± 6,0 29.3 a ± 0,7 62.7 a ± 6,0 30.0 a ± 0,9  97.5 a ± 0,8  
2  3.8 d ± 0,0  48.7 d ± 5,0 23.8 c ± 1,3   51.2 d ± 5,3 26.2 b ± 1,8  90.5 c ± 2,0  
30  4.0 b ± 0,0 48.2 d ± 3,4 21.7 d ± 0,1 51.2 d ± 4,3 24.8 c ± 1,0  87.7 d ± 3,2  
60 3.8 c ± 0,3 50.0 c  ± 1,7 20.3 e ± 0,5 54.4 c ± 1,9 24.7 c ± 1,6  82.3 e ± 5,9  
90 3.7 e ± 0,0 52.7 b ± 0,8 25.8 b ± 0,1 56.5 b ± 1,2 29.5 a ± 1,5  87.5 d ± 4,7  
120 3.7 e ± 0,0 46.3 e ± 1,9 18.4 g ± 0,6 50.4 d ± 0,8 22.5 e ± 2,1  82.3 e ± 9,4  
240 3.9 b ± 0,1 48.2 d ± 0,6 21.7 d ± 0,3 50.1 d ± 0,0 23.6 d ± 0,3  92.0 c ± 2,5  
365 4.1 a ± 0,0 51.4 b ±1,9 19.0 f ± 0,5 52.3 d ± 1,9 19,9 f ± 0,5  95.3 b ± 0,3  

CV (%) 3.49 6.41 2.99 6.35 5.54 5.15 

10 – 20 cm 
VN 4.1 c ± 0,0  56.4 b ± 12,7  28.5 a ± 1,8  57,2 b ± 12,7 29,3 a ± 1,7 97.0 a ± 0,2  
2  4.0 d ± 0,0  62.9 a ± 5,1  21.9 b ± 0,8  64,6 a ± 4,8 23,6 b ± 1,1 92.7 b ± 1,6  
30  4.0 c ± 0,0  53.0 c ± 1,4  18.2 d ± 5,0  59,9 b ± 2,3 23,1 b ± 5,6 76,8 e ± 9,5  
60 4.2 a ± 0,1  44.9 e ± 2,6  16.2 e ± 1,7  47,8 c ± 1,3 19.1 d ± 1,0 84,8 d ± 7,2  
90 3.8 e ± 0,1  53.1 c ± 2,0  18.7 d ± 2,5  55,9 b ± 1,8 21,6 c ± 2,0 86,6 d ± 3,2  
120 3.7 f ± 0,0  64.2 a ± 4,0  20.6 c ± 0,5  66,2 a ± 4,1 22,7 b ± 0,8 90,5 c ± 0,7  
240 4.0 d ± 0,0  48.6 d ± 1,4  20.3 c ± 1,0  50,0 c ± 1,2 21,8 c ± 1,3 93.2 b ± 0,9  
365 4.2 b  ±0,0 54.1 c ± 4,5  17.5 d ± 0,6  55,4 b ± 4,5 18.8 d ± 0,8 93,2 b ± 1,6  

CV (%) 2.10 10.07 11.12 9,55 10,53 5,00 

20 – 30 cm 
VN 4.2 b ± 0,1 54.7 b ± 3,5 25,1 a ± 1,2 55.5 b ± 3,6 26.0 a ± 1,3 96.7 a ± 0,3  
2  4.3 a ± 0,0 41.0 e ± 9,4 17.3 d ± 1,8 41.9 d ± 9,4 18.2 d ± 1,7 94.9 b ± 0,7  
30  4.0 d ± 0,0 41.1 e ± 4,6 19.0 c ± 1,0 42.6 d ± 4,3 20.5 c ± 1,2 92.3 c ± 0,8  
60 4.2 b ± 0,1 50.2 c ± 5,6 18.6 c ± 3,2 52.7 b ± 5,0 21.1 c ± 2,7 87.7 e ± 6,9  
90 3.9 e ± 0,1 47.4 d ± 0,6 15.3 d ± 3,0 48.6 c ± 0,2 16.5 e ± 3,1 92.7 c ± 2,0  
120 3.9 f ± 0,0 42.7 e ± 4,2 17.0 d ± 2,9 44.5 c ± 4,3 18.9 d ± 2,7 89.9 d ± 2,5  
240 4.1 c ± 0,0 45.9 d ± 13,2 18.3 c ± 1,8 46.8 c ± 13,1 19.2 d ± 1,7 95.2 b ± 0,7  
365 4.2 b ± 0,0 59.8 a ± 1,8 21.2 b ± 0,8 60.9 a ± 1,91 22.3 b ± 0,9 95.1 b ± 0,2  

CV (%) 2.04 17.54 11,49  16,71 10.36  2.97 

30 – 50 cm 
VN 3.9 b ± 0,0  61.9 a ± 6,0 29.3 a ± 0,7 62.7 a ± 6,0 30.0 a ± 0,9  97.5 a ± 0,8  
2  4.3 a ± 0,0 51.6 d ± 2,4 23.6 c ± 0,7 52,4 d ± 0,4 24,4 c ± 0,4 96,7 b ± 0,0  
30  4.2 c ± 0,0 47.5 e ± 0,6 20.5 f ± 0,5 48,7 e ± 0,7 21,7 d ± 0,5 94,2 c ± 0,6  
60 4.1 d ± 0,0 64.1 a ± 5,0 28.4 a ± 0,9 66,4 a ± 5,0 30,7 a ± 0,8 92,6 e ± 1,9 
90 4.0 f ± 0,1 56.2 b ± 1,8 26.4 b ± 0,4 58,6 b ± 3,1 28,8 b ± 2,3 92,0 e ± 6,2  
120 4.0 e ± 0,0 54.3 c ± 2,5 22.2 e ± 0,6 55,9 c ± 2,4 23,8 c ± 0,6 93,5 d ± 0,3 
240 4.2 b ± 0,0 50.7 d ± 2,5 22.8 d ± 0,7 51,9 d ± 2,6 24,0 c ± 0,8 95,0 c ± 0,3 
365 4.2 c ± 0,0 47.8 e ± 4,0 17.7 g ± 0,4 48,7 e ± 4,0 18,6 e ± 0,4 95,0 c ± 0,2 

CV (%) 1.67 6.69 3,34 6,81 4,71 2,46 

VN: vegetação nativa; pH H2O (1:25); H+Al: Acetato de cálcio 0.5 mol.L-1; Al: KCl 1 mol.L-1; CECpH7 (Capacidade 
de troca catiônica total): S+H+Al; CECefetiva (Capacidade de troca catiônica efetiva): S+Al; m% (Saturação de 
alumínio): 100xAl/S+Al; CV: coeficiente de variação: Desvio padrão da média (±) é apresentado à direita. Letras 
representam diferenças significativas na coluna entre as datas de coleta no mesmo horizonte, conforme teste de 
Scott-Knott a 5% (p<0,05). 
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Os teores de hidrogênio + alumínio (H+Al) foram decrescentes ao longo do tempo até 

20 cm, com maior redução (39 %) na camada superficial. A camada de 10 cm apresentou redução 

de 17 % e a camada até 20 cm, a menor redução (4%). Os teores de CTCpH7 apresentaram 

comportamento idêntico aos teores de H + Al na camada superficial de 0 – 5 cm, sendo 

observada uma relação estatística direta entre CTCpH7 e H+Al, com reduções de 37 e 39%, 

respectivamente. A camada de 5 – 10 cm reduziu em 16% os valores de CTCpH7 e 17% os valores 

de H+Al, permanecendo a mesma dinâmica para camada de 20 – 30 cm, com redução de 3 e 4%, 

respectivamente. 

A capacidade de troca catiônica efetiva do solo (CTCe) aumentou logo após o manejo 

de QB na camada superficial (0-5 cm); no entanto, apresentou redução significativa em todos as 

camadas avaliadas ao longo do tempo, com diminuição média de 33, 35 e 26 % nas camadas de 0 

– 10, 10 – 20 e 20 – 50 cm do solo comparado à vegetação nativa. 

A saturação por alumínio (m%) apresentou dinâmica temporal associada aos teores de 

SB até 50 cm. As camadas até 5, 10 e 20 cm diminuíram a m % em 5, 2,2, e 3,0 %, 

respectivamente. As menores reduções foram registradas abaixo de 20 cm de profundidade no 

solo, com 1,6 % na camada 20 – 30 cm e 2,5 % para camada de 30 – 50 cm. Os menores valores 

de m % para a camada de 0 – 20 e 20 – 50 cm foram de 69,4 e 87,7 %, registrados aos 30 dias na 

camada superficial e aos 60 dias na camada de 10 – 20 cm, respectivamente. Foram verificados 

efeitos da queima de biomassa em todas as camadas do solo, reduzindo a magnitude com 

aumento da profundidade. Entretanto, as magnitudes mais significativas foram verificadas nas 

camadas superficiais e diminuíram após 365 dias da queima, pois aos efeitos temporais da adição 

das bases trocáveis (Ca, Mg e K) no solo, são restritos a um curto período. 

2.3.2. Macronutrientes do solo 

Todas as camadas apresentaram alterações nos teores de macronutrientes em 

decorrência da QB a partir de 2 dias, com magnitudes distintas para cada nutriente (Tabela 2). Na 

camada superficial do solo, observou-se elevação significativa (91 %) no teor de Ca a partir de 2 

dias após a QB, retornando estatisticamente ao valor da VN após um ano, com elevação final de 

17 %.  A camada de 5 – 10 cm apresentou elevação de 94 % nos teores de Ca aos 120 dias, 

entretanto, ao final de um ano, não houve diferença significativa nessa camada, comparada a VN. 

A partir de 10 cm, foi verificado aumento significativo nos teores de Ca, com valores em torno 

de 40 %, 7 % e 67 % para as camadas de 10 – 20, 20 – 30 e 30 – 50 cm de profundidade, 

respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2. Macronutrientes do solo em vegetação nativa e após um ano da queima de biomassa vegetal no município 
de Candeias do Jamari, Rondônia. 

Tempo Ca Mg K SB V P 
Dias                        mmolc dm-3  % mg.dm-3 

0 – 5 cm 

VN 0.91 b ± 0,0 0.04 c ± 0,0 1.11 d ± 0,2 2.06 d ± 0,2 1.8 g ± 0,1 1.03 b ± 0,0 
2  1.74 a ± 0,8 0.18 c ± 0,2 9.13 b ± 0,4 11.07 b ± 1,4 8.6 e ± 0,8 2.00 a ± 0,4 
30  1.66 a ± 0,8 0.74 a ± 0,4 9.78 a ± 0,7 12.18 a ± 1,8 13.6 c ± 2,5 1.03 b ± 0,5 
60 1.38 a ± 1,3 0.45 b ± 0,7 10.12 a ± 1,0 10.52 c ± 3,8 11.1 d ± 3,2 1.97 a ± 2,1 
90 0.82 b ± 0,2 0.55 b ± 0,4 10.13 a ± 1,5 11.51 b ± 1,2 18.1 a ± 1,4 0.47 c ± 0,0 
120 0.86 b ± 0,8 0.84  a ± 1,1 8.26 c ± 1,2 9.98 c ± 0,7 14.6 b ± 1,5 0.32 c ± 0,1 
240 1.01 b ± 0,6 0.73 a ± 0,8 1.16 d ±  0,1 2.90 d ± 1,6 3.6 f ± 1,4 0.59 c ± 0,3 
365 1.10  b ± 0,2 0.54 b ± 0,3 1.00 d ±  0,0 2.65 d ± 0,6 3.7 f ± 0,7 0.58 c ± 0,1 

CV (%) 64.21 124.76 13.84 22.53 18.70 81,44 

5 – 10 cm 
VN 0.10  d ± 0,0 0.00 c ± 0,0 0.64 e ± 0,2 0.74 e ± 0,2 1.1 e ± 0,4  0.20 c ± 0,0 
2  0.64 c ± 0,6 0.09 c ± 0,0 1.76 b ± 1,2 2.49 c ± 0,6 4.8 c ± 1,0  0.74 b ± 0,4 
30  1.49 b ± 0,3 0.47 b ± 0,3 1.09 d ± 0,3 3.06 b ± 0,9 5.9 b ± 1,3  0.89 b ± 0,7 
60 1.13 b ± 0,5 0.54 b ± 0,4 2.75 a ± 1,3 4.42 a ± 1,7 8.0 a ± 3,0  1.04 b ± 1,1 
90 1.36 b ± 1,1 0.44 b ± 0,4 1.93 b ± 0,3 3.74 a ± 1,6 6.5 b ± 2,7  1.33 a ± 1,3 
120 1.87 a ± 1,5 0.71 a ± 0,5 1.52 c ± 0,4 4.10 a ± 2,4 8.1 a ± 4,6  1.01 b ± 0,3 
240 0.49 c ± 0,3 0.56 b ± 0,4 0.82 e ± 0,1 1.88 d ± 0,6 3.7 d ± 1,2  0.38 c ± 0,2 
365 0.27 d ± 0,0 0.12 c ± 0,0 0.54 e ± 0,0 0.93 e ± 0,0 1.7 e ± 0,1 0.31 c ± 0,0 

CV (%) 81.19 96.06 49.32 48.26 46.36 95.55 

10 – 20 cm 
VN 0.35 c ± 0,1 0.00 e ± 0,0 0.47 e ± 0,1 0.82 e ± 0,0 1.6 d ± 0,2 0.49 c ± 0,2 
2  0.64 b ± 0,2 0.11 d ± 0,1 0.91 d ± 0,0 1.67 d ± 0,3 2,7 c ± 0,9 0.23 e ± 0,0 
30  0.63 b ± 0,3 0.10 d ± 0,1 4.13 a ± 0,8 4,87 a ± 1,3 7,7 a ± 2,2 0.26 e ± 0,0 
60 0.57 b ± 0,1 0.08 d ± 0,0 2.19 b ± 1,4 2.85 b ± 1,2 6,0 a ± 2,9 0.29 e ± 0,1 
90 0.86 a ± 0,1 0.62 a ± 0,1   1.35 c ± 0,7 2.83 b ± 0,5 5,0 b ± 0,9 1.53 a ± 0,4 
120 0.43 c ± 0,0 0.31 b ± 0,1 1.33 c ± 0,2 2.08 c ± 0,3 3,2 c ± 0,5 0.38 d ± 0,3 
240 0.42 c ± 0,1 0.38 b ± 0,1 0.68 d ± 0,0 1.48 d ± 0,2 3,0 c ± 0,7 0.21 e ± 0,0 
365 0.59 b ± 0,1 0.25 c ± 0,2 0.44 e ± 0,0 1.28 d ± 0,3 2,6 d ± 0,8 0.76 b ± 0,3 

CV (%) 35.75 64.12 45.84 31,64 36,09 48.91 

20 – 30 cm 
VN 0.36 c ± 0,0 0.00 d ± 0,0 0.49 d ± 0,1 0.85 e ± 0,1 1.5 d ± 0,1 0.34 c ± 0,1 
2  0.38 b ± 0,0 0.00 d ± 0,0 0.53 d ± 0,0 0.91 e ± 0,0 2.2 d ± 0,6 0.40 a ± 0,0 
30  0.45 a ± 0,0 0.00 d ± 0,0 1.12 c ± 0,1 1.58 c ± 0,2 3.7 b ± 0,8 0.19 f ± 0,0 
60 0.45 a ± 0,0 0.00 d ± 0,0 2.11 a ± 1,4 2.57 a ± 1,4 5.2 a ± 3,5 0.24 e ± 0,0 
90 0.28 a ± 0,0 0.00 d ± 0,0 1.57 b ± 0,2 1.20 d ± 0,4 2.4 c ± 0,8 0.27 d ± 0,0 
120 0.17 f ± 0,0 0.11 c ± 0,0 0.92 c ± 0,4 1.85 b ± 0,2 4.1 b ± 0,1 0.14 g ± 0,0 
240 0.19 e ± 0,0 0.12 b ± 0,0 0.60 d ± 0,0 0.90 e ± 0,0 2.0 c ± 0,6 0.18 f ± 0,0 
365 0.39 b ± 0,0 0.18 a ± 0,0 0.50 d ± 0,0 1.07 d ± 0,1 1.7 d ± 0,1 0.38 b ± 0,0 

CV (%) 13.23 27.76 53.58 38.89 46.82   15.92 
30 – 50 cm 

VN 0.11 f ± 0,0 0.00 e ± 0,0 0.31 d ± 0,0 0.43 d ± 0,1 0,9 e ± 0,1  0.22 a ± 0,0 
2  0.45 c ± 0,0 0.00 e ± 0,0 0.37 d ± 0,0 0.83 c ± 0,0 1,5 e ± 0,0  0.30 d ± 0,0 
30  0.61 b ± 0,1 0.00 e ± 0,0 0.64 c ± 0,1 1.26 b ± 0,1 2,5 d ± 0,3 0.29 d ± 0,0 
60 0.65 a ± 0,0 0.14 c ± 0,0 1.45 b ± 0,6 2.25 a ± 0,6 3,4 b ± 0,8 0.55 a ± 0,0 
90 0.40 d ± 0,0 0.03 d ± 0,0 1.96 a ± 2,0 2.39 a ± 2,0 4,0 a ± 3,2  0.32 c ± 0,0 
120 0.41 d ± 0,0 0.22  a ± 0,0 0.91 c ± 0,1 1.56 b ± 0,0 2,7 c ± 0,2 0.21 e ± 0,0 
240 0.37 e ± 0,0 0.19 b ± 0,0 0.64 c ± 0,0 1.21 b ± 0,1 2,3 d ± 0,1  0.20 e ± 0,0 
365 0.34 e ± 0,0 0.13 c ± 0,1 0.43 d ± 0,0 0.92 c ± 0,0 1.9 d ± 0,1  0.41 b ± 0,0 

CV (%) 16.87 56.27 91.07 56,45 49,62 16.28 

Ca, Mg e Al: KCl 1 mol.L-1; P e K: Mehlich 1 (HCl 0.005 mol.L-1 + H2SO4 0.0125 mol.L-1); Soma de Bases (SB): 
Ca+Mg+K; Saturação de bases (V%): 100xS/CTCpH7;  VN: vegetação nativa. CV: Coeficiente de variação de 
valores médios; Letras diferentes representam diferença significativa no mesma profundidade na coluna, de acordo 
com teste de Scott-Knott a 5% (p<0,05). 
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Os teores de Mg para a camada de 0 – 5 cm aumentaram significativamente a partir de 

30 dias após QB, com elevação máxima aos 120 dias (0,86 mmolc dm-3), mantendo o aumento 

significativo (92 %), comparado a VN até o final do experimento.  A camada de 5 – 10 cm 

apresentou o mesmo comportamento verificado no horizonte superior, entretanto, retornou ao 

mesmo valor estatístico da VN aos 365 dias. Comportamento semelhante foi registrado para o 

horizonte de 10 – 20 cm, com o maior valor aos 30 dias após QB. Abaixo de 20 cm foram 

verificadas elevações significativas a partir de 60 até 240 dias nos teores de Mg, nas quais no final 

do experimento, o teor médio foi elevado em 91 % até 0,5 m, comparados a VN.  

A Soma de Bases (SB) refletiu o comportamento dos teores de macronutrientes com 

mesma tendência de alterações químicas ao longo do tempo para todas as camadas amostradas. 

Os horizontes superficiais até 10 cm aumentaram a SB após 48 horas da QB em função do 

aumento dos teores de cátions (Ca, Mg e K), com maior valor registrado dos 30 até 60 dias, 

retornando a valores iniciais de referência. Comportamento semelhante foi verificado para as 

camadas inferiores até 50 cm, as quais retornaram a valores iniciais, comparados à VN 

Em associação a SB, verificou-se elevação no valor de V% a partir de 2 até 365 dias 

após QB em todas as camadas, com aumento significativo após 365 dias nas camadas de 0 – 5 e 

30 – 50 cm, comparada à vegetação nativa. O aumento de V % do solo registrado na camada de 

30 – 50 cm (111 %) está associado ao aumento da soma de bases, que registrou na mesma 

camada 113 % de elevação, sendo este o maior aumento registrado para esse atributo em todas as 

camadas avaliadas. Apesar da elevação observada na V % para todas as camadas, os valores estão 

abaixo de 18% para a camada de 0 – 5 cm e, inferiores a 8,1 %, para as demais camadas.  

A QB proporcionou aumento de 49 % nos teores de P da camada de 0 – 5 cm após 48 

horas, permanecendo maiores do que os teores observados na VN até os 60 dias. Após esse 

período, houve gradativa redução nos teores de P, retornando a níveis 43% inferiores aqueles 

observados na VN após um ano da QB (0,58 mg dm-3). Ao contrário da camada superficial, para 

as camadas 5-10, 10-20 20-30 e 30-50 cm foram verificadas elevação nos teores de P de 55, 55, 12 

e 86 %, respectivamente, aos 365 dias, sendo estes dados estatisticamente superiores a VN, com 

exceção da camada de 5 – 10 cm. Entretando, o aumento nos teores de fósforo após a queima 

são baixos (1,03 para 2,00 mg dm-3), considerando a exigência das culturas agrícolas, sendo de 

pouca importância a contribuição da queima para elevação dos teores de fósforo. 
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2.3.3. Estoque de Carbono e Nitrogênio 

Os teores de carbono (C) e nitrogênio (N) do solo foram maiores nas camadas 

superficiais e diminuíram com o aumento da profundidade. A mesma dinâmica de redução em 

profundidade, referente a teores de C, foi verificada para os teores de N, conforme figura 4. 

 

  
 

  

 

Figura 4. Teores médio de carbono (A), nitrogênio (B) em g.kg-1, relação C:N (C) e densidade do solo em g.cm-3 (D), 
em vegetação nativa (VN), dois dias após a queima (DAQ) e após um ano da queima de biomassa (365 DAQ) no 
município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. 
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Após o manejo de corte e a queima da biomassa (2 dias), observou-se redução nos 

teores de C e N do solo até 50 cm de profundidade, porém estas reduções não foram 

significativas (p<0,05). Entretanto, após um ano da QB, perdas de C e N foram significativas 

para todas as camadas, comparadas à VN (p<0,05). A relação C/N do solo, após a QB, 

apresentou aumento não significativo até 10 cm.  

Em relação aos estoques de C e N até 100 cm, foram observadas alterações após o 

manejo de corte e QB, com reduções em todas as camadas (Figura 5). 

 

  

Figura 5. Estoques de carbono (A) e nitrogênio (B) no solo em Mg ha-1 na vegetação nativa, dois dias após a queima 
(2DAQ) e após 360 dias da queima (360 DAQ) de biomassa no município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. 

 

No primeiro período de avaliação do corte, até dois dias após a queima (2DAQ), os 

estoques de C e N não apresentaram reduções significativas, entretanto, após 2 DAQ verificou-se 

redução significativa em todas as camadas avaliadas para os estoques de C. Os estoques de C e N 

na camada de 0 – 5 cm registraram redução de 31 % ao final do experimento (i.e., perdas de 4,3 

Mg ha-1 de C e 0,4 Mg ha-1 de N) comparado a VN. As camadas inferiores até 30, 50 e 100 cm 

apresentaram redução de 24, 19 e 16 % nos estoques de C, e 26, 25 e 18 % nos estoques de N, 

respectivamente. Estas reduções representaram perdas de 13, 14 e 17 Mg C ha-1 e 1,2, 1,7 e 2,2 

Mg N ha-1 até 30, 50 e 100 cm de solo, respectivamente. 

A quantificação dos estoques de C e N na vegetação nativa até 360 DAQ na camada de 

0 – 100 cm, registrou redução significativa de 16 % nos estoques de C e 18 % nos estoques de N 

(i.e., perda de 16,6 Mg ha-1 de C e 2,2 Mg ha-1 de N), comparado a vegetação nativa. 
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2.4. Discussão  

2.4.1 Impacto do manejo de corte e queima da floresta na acidez e CTC do solo 

A elevada acidez do solo associada à alta saturação de alumínio encontrada no local de 

estudo pode ser atribuída à acidez natural característica de solos altamente intemperizados da 

Amazônia, como os Latossolos do Brasil. O baixo pH do solo está associado ao material 

sedimentar de origem caolinítica, associado à elevada precipitação (aproximadamente ± 2,200 

mm ano-1) (Anjos et al., 2013).  

A queima da VN elevou o pH do solo pela deposição de cinzas ricas em nutrientes 

(Bahr et al., 2014; Giardina et al., 2000) e consequentemente, diminuiu a acidez ativa, assim 

como, os teores de Al e m %. Apesar da QB ter promovido a elevação do pH  do solo até 5,4, 

este valor ainda é considerado pouco abaixo da faixa recomendada para o desenvolvimento da 

maioria das culturas (5,5 a 6,0) (Novais et al., 2007; Raij et al., 1997). Os valores de m % 

encontrados neste solo também são extremamente altos, mesmo após os efeitos da QB e 

aumento do pH (9 %). Ao considerar o Al+3  um elemento tóxico às plantas e prejudicial ao 

desenvolvimento radicular (Eekhout et al., 2017), as elevações médias dos valores de pH em 

função da QB não foram suficientes para neutralizar seu efeito tóxico.  

Saturação por Al3+ próxima a 100 %, como encontrado nesse estudo para todas as 

camadas de solo, inclusive para VN (m % = 94,3) são prejudiciais ao desenvolvimento da maioria 

das plantas e prejudica o cultivo agrícola, sendo considerado um solo de caráter Álico (Santos et 

al., 2013). Efeitos benéficos na elevação do pH em função da adição de cátions da QB possuem 

baixa amplitude e são limitados em profundidade, dependente da magnitude e duração do 

incêndio florestal (Moraes et al., 1996), os quais estão associados às características da vegetação 

local. 

Neste contexto, a utilização do solo para fins agrícolas requer correção da acidez, pois 

mesmo após os efeitos da QB na elevação pH do solo (5,4), os valores permaneceram abaixo do 

limite inferior recomendado (pH < 5,5 – 6,5), assim como, para valores de saturação de bases 

(V%)  ≥ 60 % (Novais et al., 2007). Nesse estudo, os valores de V % estão < 19 no horizonte 

superficial e < 10 % até 50 cm. Após elevação do pH, o elevado poder tampão do solo (>65 % 

argila) vai liberando H+ gradativamente e reacidificando o solo. Reduções nos teores de 

nutrientes podem estar associadas ao crescimento das plantas e também, à adsorção de fósforo 

liberado da biomassa após a queima. Fatores como volatilização, escoamento superficial e 

lixiviação também são atribuídos como causas da diminuição dos teores de nutrientes após a 

queima de biomassa vegetal (Juo and Manu, 1996). Estes resultados demonstram que, em geral, 
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solos amazônicos são naturalmente impróprios para a agricultura, e o processo de mudança de 

uso da terra deve vir acompanhado de um efetivo manejo da fertilidade destes solos, caso 

contrário, a nova cultura implantada (pastagem ou agricultura) terá limitado potencial produtivo. 

O desconhecimento da fertilidade natural destes solos e à falta de investimentos na correção da 

fertilidade do solo talvez seja o maior fator associado à baixa produtividade da pecuária extensiva, 

e/ou ao abandono da agricultura poucos anos após a derrubada da floresta. 

A capacidade de troca catiônica do solo (CTCpH7) está ligada à quantidade de cargas 

negativas a pH 7, relacionada diretamente à mineralogia e ao conteúdo de matéria orgânica do 

solo. Os solos tropicais, como encontrado nesse estudo, são dominados por minerais de carga 

variável com baixa CTC, sendo dependente dos teores de matéria orgânica para manutenção da 

disponibilidade e fornecimento de nutrientes, em função do valor de carga zero associada ao 

aumento da CTC. Entretanto, a diminuição dos teores de matéria orgânica do solo, identificados 

pelos teores de C e N (< 16 – 30 %, figura 5) pode estar relacionada à redução dos valores de 

CTCpH7, assim como reportado por Cherubin et al. (2015)  em solos do Cerrado brasileiro. A 

CTCpH7 está relacionada à quantidade de cargas negativas que estão presentes no solo, 

considerando o pH encontrado. Reduções no valor de CTCe, como verificado nesse estudo, 

pode estar associadas à elevação da saturação de bases após disponibilização de cátions básicos 

(Ca, Mg, K) pelo processo de queima contribuindo para o aumento da troca catiônica do solo, 

ocupando sítios de trocas antes permutados pelo Al+3 (Navarrete et al., 2015), que diminuíram o 

teor do elemento tóxico em 37 % 

 

2.4.2. Impacto da queima na disponibilidade de macronutrientes 

A queima de vegetação nativa alterou os teores de macronutrientes e aumentou a 

fertilidade do solo em todas as camadas avaliadas, com magnitudes distintas ao longo do tempo. 

Um dos poucos benefícios ambientais importante do corte e queima é a liberação rápida de 

nutrientes, como Ca, Mg, K e P da biomassa pela deposição de cinzas no solo (Juo and Manu, 

1996). Na área de estudo a serapilheira da VN cobria o solo com uma camada de 3,6 cm 

equivalente à massa de 0,89 kg m2 com densidade aparente de 31,64 kg m3 (Filho et al., 2017), a 

qual foi totalmente mineralizados pelo fogo. A queima da vegetação nativa associada à 

combustão da serapilheira contribuiu para liberação de nutrientes que antes estavam indisponíveis 

no forma ogânica do componente vegetal. Esse benefício pode ser de curta duração, como 

verificado nesse estudo, em função da baixa capacidade do solo em armazenar essa grande adição 

de nutrientes na solução do solo. 
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A SB aumentou significativamente em todas as camadas ao longo do tempo com 

tendência na liberação de Mg > Ca > K. Essa liberação é dependente da concentração de 

elementos pré-existentes na vegetação e variam com a intensidade do fogo. Entretanto, tendência 

distinta de Ca > K > N > P na liberação e nutrientes foi registrada por Thomaz et al. (2014). 

Avaliando a magnitude de perda dos nutrientes, os resultados desse estudo estão de acordo com 

Juo e Manu (1996), que registraram magnitude de perda na grandeza do K > Mg > Ca. Os 

autores atribuem a perda aos processos de volatilização, lixiviados no perfil do solo e 

transportados por escorrimento superficial, em consequência da grande quantidade de nitrato 

liberada através da queima e posterior mineralização da matéria orgânica, como o principal 

responsável pela lixiviação de cátions. As perdas de nutrientes verificadas nesse estudo foram 

potencializadas pela elevada precipitação média de ±1.900 mm após período da QB. Os teores de 

K em todas as camadas avaliadas retornaram a valores iniciais de referência ao final do 

experimento, comprovando os curtos efeitos do aumento da fertilidade no solo em função da 

QB. 

Nesse entendimento, a perda de 43% de P registrada na camada superficial após 365 

dias da QB em comparação a VN e posterior aumento significativo em profundidade (i.e., 55% 

nas camadas de 5 – 20 cm e 86% na camada de 30 – 50 cm) pode estar associada à lixiviação de 

cátions que atuaram como íons acompanhantes na mobilidade do P. Considerado o P um 

elemento de pouca mobilidade em solos tropicais altamente intemperizados, como os da 

Amazônia, com alto PCZ, devido a sua composição mineralógica (predominantemente minerais 

1:1 e oxido-hidróxidos de ferro e alumínio) (Valente e Costa, 2017), a elevação dos teores deste 

nutriente em profundidade pode estar relacionada à elevada precipitação local (200 mm mês-1).  

A alta disponibilidade de K liberado pela biomassa após a queima atua como íon 

acompanhante, favorecendo o movimento do P no perfil do solo (Villani et al., 1998), até  a 

camada de 50 cm. A queima de biomassa para limpeza de pastagens na Amazônia causa 

diminuição nos teores de N, C e P e a lixiviação rápida remove P e K (Moran, 1990). Segundo 

Laurancea et al. (1999), em estudo realizado com 65 parcelas de um hectare abrangendo 1000 km2 

na Amazônia central, a disponibilidade de P declina em pH abaixo de 5,5, como encontrado no 

solo em todo período desse estudo. 

Os valores de V % também foram elevados em todas as camadas, o maior efeito foi 

registrado na camada superficial que recebeu toda a carga de cinzas ricas em nutrientes, porém, 

de 30 – 50 cm houve um aumento de 111 %, atribuído à intensa lixiviação de bases. Os valores 

de V % apesar das elevações significativas em todas as camadas são considerados muito baixos 

para o desenvolvimento das plantas (Raij et al., 1997; Santos et al., 2017), ao considerarmos 



40 

 

valores recomendados de V % para a maioria das culturas, entre 50 a 80%. Independente dos 

efeitos benéficos na fertilidade do solo em função da queima e deposição de cinzas, o solo 

apresentou índices limitantes (V % < 18,1) à recomendação técnica (V % < 60 – 80) para o 

desenvolvimento da maioria das culturas agrícolas (Novais et al., 2007).  

 

 2.4.3 Mudanças no estoque de carbono e nitrogênio do solo 

Os teores de C do solo apresentaram comportamento característico para grande parte 

dos solos, com maiores teores nas camadas superficiais e diminuição com aumento da 

profundidade (Bernoux et al., 1998; Sisti et al., 2004).  

Foram verificadas perdas não significativas de carbono e nitrogênio do solo a partir do 

corte da biomassa vegetal até 30 cm, no período de 81 dias que antecederam a QB (i.e., perdas de 

4,0 Mg ha-1 de C e 0,3 Mg ha-1 de N ), demonstrando que o corte da vegetação nativa tem 

interferência direta na dinâmica do C e N, independentemente da QB (Seção 3,3, figura 5). Os 

resultados permitem inferir que essas perdas são consequência da diminuição da entrada de 

material orgânico no solo via exsudados radicular (e.g., açúcar, acídos orgânicos, aminoácidos, 

enzimas), associado à diminuição da troca gasosa (CO2) entre o solo e a planta. Essa hipótese foi 

confirmada por Fujisaki et al. (2017) na qual grandes fluxos de carbono produzidos pelas raízes 

levaram a uma acúmulo de 10,4 Mg C ha-1 na camada de 0 – 30 cm em floresta tropical na 

Guiana Francesa. 

Após 365 de avaliação, perdas de C (> 30 %, 0 – 5 cm e > 24 %, 0 – 30 cm) permitiram 

inferir que após a queima e disponibilização de cátions na superfície do solo, a microbiota em 

solo ácido, ocasionou um efeito “priming” na matéria orgânica do solo, ocorrendo uma rápida 

mineralização do C e N (Navarrete et al., 2015), e também absorvidos gradualmente pela 

sucessão secundária e perdidos por lixiviação (precipitação ± 1.900 mm ano-1), evidenciada pelo 

aumento da relação C/N. Em consequência das alterações na matéria orgânica do solo, Kirkby et 

al. (2011) relataram que houve um efeito direto com redução na disponibilidade de nutrientes. Ao 

considerarmos que 30 % do N e 65% do P são atribuídos à reserva de matéria orgânica do solo 

(Shen et al., 2011), o corte e queima influenciaram diretamente a ciclagem de nutrientes, alterando 

as entradas e saídas pela diminuição da matéria orgânica do solo (Zhang et al., 2013). Em 

experimento desenvolvido em floresta nativa, convertida pelo sistema de corte e queima na Costa 

Rica, houve redução de 22 % na quantidade de N e 30% de carbono (Ewel et al., 1981), o que 

está de acordo com valores registrados nesse estudo. 
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Resultado semelhante a esse estudo, avaliando conversão de floresta em terras 

cultivadas, identificou perda média de 30 % do carbono orgânico do solo (Murty et al., 2002). 

Porém, não é possível identificar se essa redução ocorreu no processo de conversão ou como 

consequência do posterior uso e manejo do solo. Em estudos compilados nessa revisão, os 

autores relataram que, tanto o C como o N do solo registraram perdas médias de 24 % e 15 %, 

respectivamente, na mudança do uso da terra de florestas para áreas agrícolas. Porém, também 

foram registrados valores de – 50 % a + 160 % para o C, com índices que aumentam e 

diminuem, em função do sistema de uso e manejo do solo, após conversão florestal. 

Em uma crítica revisão realizada por Fujisaki et al. (2015), sobre as mudanças dos 

estoques de carbono na Amazônia, comparando florestas e agroecossistemas, os autores 

descobriram que os estoques diminuem cerca de 8,5 % para cultura anuais e aumentam 6,8 % 

para pastagens após o desmatamento, com perda de 4,5 Mg C ha-1 para as terras cultivadas e 

ganho de 2,2 Mg C ha-1 em pastagens, comparada na profundidade superficial até 30 cm. 

Entretanto Don et al. (2011) encontraram resultados contrários, nos quais a mudança de uso de 

floresta para pastagem reduziu os estoques de carbono orgânico do solo em 12 %. Os autores em 

estudo de meta-análise global sobre as mudanças de uso da terra, avaliando 385 estudos tropicais, 

verificaram que as maiores perdas de estoque de carbono orgânico foram identificados na 

conversão de floresta para área agrícola e floresta para culturas perenes, com perdas de 25 e 35 

%, respectivamente. Entretanto, vale ressaltar que solos do bioma Amazônia são profundos e 

dinâmicos, nas quais as mudanças biogeoquímicas ocorrem em todo o volume de solos (Shi et al., 

2013), como registrado nesse estudo, pois somente no processo de corte e queima, sem 

considerarmos o uso e manejo seguinte à conversão, houve redução de 4,3 Mg C ha-1 e 0,4 Mg N 

ha-1, representando diminuição de 31 % para ambos os atributos químicos. Em estudo de 

cronosequencia avaliando a mudança do uso da terra, Cherubin et al. (2015), confirmaram que as 

perdas de C estão diretamente relacionadas às propriedades químicas do solo, indicando que a 

matéria orgânica é um importante indicador da qualidade química do solo. 

Estudos realizados em solos de floresta nativa do Equador, com pH 4,3, carbono 

orgânico do solo de 135,9 g kg-1 foi verificada redução de 35 % do teor de carbono do solo na 

mudança do uso da terra de floresta para pastagem, entretanto, a queima mostrou não ter efeito 

duradouro sobre as propriedades do solo, incluindo teor de carbono (Farley et al., 2013). Em 

abrangente revisão de literatura, Smith et al. (2016) verificaram que, após conversão de florestas 

para uso agrícola, os estoque de carbono tiveram redução de 24 a 52 %, sem diferenças 

marcantes entre as regiões climáticas globais. Uma média de 25 a 30 % de perda de carbono 
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orgânico do solo é considerada uma estimativa conservadora na mudança do uso da terra para 

pastagem e cultivos agrícolas após conversão florestal (Houghton, 2010). 

 

2.4.4 Qual a dinâmica dos atributos químicos após a queima? 

Para todas as camadas avaliadas, as correlações canônicas foram elevadas, com o 

componente principal respondendo a mais de 70 % da variação dos dados. Esse resultado está de 

acordo com meta-análise realizada em banco de dados quantitativos que incluiu trabalhos de 

1980 a 2013 avaliando a mudança do uso da terra via corte e queima de biomassa vegetal, nos 

atributos pH, CTCpH7, C e N em florestas nativas (Ribeiro Filho et al., 2015). Nesse estudo, entre 

os atributos avaliados, foi comprovada a maior mudança no pH, a qual é mais expressiva nas 

camadas superiores até 20 cm, apresentando maior variação dos dados, com ênfase a camada de 0 

– 5 cm, com efeito semelhante em diferentes biomas (Ribeiro Filho et al., 2015). 

O comportamento dos atributos químicos abaixo de 10 até 20 cm demonstrou um 

aumento dos componentes ácidos a partir dos 120 dias em função dos efeitos temporais da 

fertilização pela QB, com a CP2 demonstrando que os teores de Mg e P foram responsáveis pela 

maior variação dos dados, como também apresentado na camada de 15 – 20 cm, onde a CP1 

expressou a maior variação de Mg aos 120 dias, correspondida ao aumento de K, SB e V% aos 30 

dias. Nas camadas abaixo de 20 cm, as respostas foram menos expressivas para a variação do pH, 

como resposta da menor influência pelos atributos básicos Mg, K, N e SB. O aumento da 

profundidade diminui os efeitos e a força de expressão na variação dos dados com menores 

vetores na CP1, influenciada pelos maiores valores de Al, CTCe, CTCt que retornaram a teores 

iniciais quando comparados à vegetação nativa. 

 

2.4.5. Gestão de uso da terra após o corte e queima  

Solos amazônicos altamente intemperizados são de baixa fertilidade, ácidos, com 

alumínio e saturação de alumínio extremamente altos, retém pouca água, e possuem altas 

concentrações de alumínio. Sem dúvida esses fatores são extremamente limitantes a produção 

agrícola, reafirmando a necessidade de maior responsabilidade ao uso da floresta em pé, pelos 

serviços ambientais no armazenamento do carbono, ciclo da água e manutenção da 

biodiversidade para manutenção dos serviços ambientais (Laurance et al., 1999). 

Ao se avaliar nesse estudo a dimensão do impacto de corte e queima da VN, verifica-se 

que durante um ano após a queima, sem intervenção antrópica, a maior parte dos nutrientes 
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liberados são dependentes da biomassa acima do solo, os quais permanecem por tempo limitado 

no sistema. Ao verificarmos dados da literatura sobre mudança do uso da terra sobre dinâmica 

dos nutrientes e estoques de carbono e nitrogênio (Marques et al., 2017; Moreno et al., 2017; 

Villarino et al., 2017), verifica-se que o balanço de nutrientes é gerido pelo sistema de corte e 

queima, com reduções significativas de 30 % nos estoques de carbono e nitrogênio e efeitos 

temporais no aumento da fertilidade do solo e retomada do aumento da acidez do solo ao longo 

do tempo.  

Ao comprovarmos que perdas de C e N em floresta tropical submetida ao corte e 

queima estão na magnitude de 30% para cada elemento (i.e., carbono e nitrogênio), 

questionamentos sobre viabilidade do sistema de queima na gestão de nutrientes do solo devem 

ser avaliados para tomada de decisão ao manejo sucessor da vegetação nativa. Após o corte e 

queima a fertilidade do solo pode ser reconstruída, mas as emissões de CO2 para atmosfera são 

irreparáveis (Crutzen and Andreae, 1990). Em um único evento de queima controlada nesse 

estudo Carvalho Jr. et al. (2016) emitiram somente no manejo de corte e queima, sem posterior 

uso da terra, 164,1 Mg ha-1 de CO2 e 11,6 Mg ha-1 de CO, com estimativa de emissão média de 

CO2 para Amazônia Ocidental de 191±46,7 Mg ha-1. 

A mudança de uso da terra modifica a disponibilidade dos nutrientes e são rapidamente 

retidos nos constituintes do solo, porém, devido à alta permeabilidade do solo, associada ao 

intenso volume pluviométrico, à perda de cátions e à perda de carbono orgânico do solo por 

desmatamento pode haver diminuição a produção agrícola após alguns anos, já que os ciclos de 

nutrientes estão fortemente ligados aos níveis de matéria orgânica do solo (Lal, 2006). Sistemas e 

uso associados às práticas sem queima de biomassa, com moagem e mulching da vegetação 

florestal reduzem as emissões de GEE e aumentam as concentrações de nutrientes em curto 

prazo, auxiliando a retenção de água e diminuindo a erosão (Comte et al., 2012). Esta poderia ser 

uma alternativa menos impactante e favorável à recuperação da qualidade química do solo em 

áreas em que o desmatamento é devidamente autorizado pelos órgãos ambientais competentes.  

 

2.5. Conclusão 

O manejo de corte e queima de biomassa promoveu a redução da acidez do solo e 

incremento nos teores de nutrientes, especialmente nas camadas superficiais do solo. Entretanto, 

este efeito positivo na fertilidade do solo foi pouco persistente, retornando ao status inicial do 

solo da floresta um ano após manejo de corte e queima da floresta. Abrupta liberação de 
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nutrientes pela queima de biomassa, associada ao volume de precipitação após o manejo, podem 

ter induzido a transferência de nutrientes para camadas mais profundas do solo. 

As principais alterações nas propriedades químicas do solo foram relacionadas a 

diminuição dos estoques de carbono e nitrogênio, com reduções de 30% na camada superficial e 

18% até 1,0 m. Tal depleção após um ano de estudo evidencia que, ao estudarmos a mudança do 

uso da terra, os maiores efeitos deletérios são atribuídos ao processo de mudança de uso da terra 

e não apenas aos sistemas de cultivo que serão instalados após o corte e queima de vegetação 

nativa. Sugere-se nessa pesquisa que trabalhos com mudança do uso da terra considerem como 

valor de partida redução de 15 % na matéria orgânica do solo (estoques de C e N) na camada de 

0 – 100 cm atribuída ao processo de mudança de uso da terra e não somente ao uso e manejo da 

terra após conversão florestal. 
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3. EMISSÕES DE CO2, CH4 E N2O DO SOLO EM ÁREA DE CORTE E QUEIMA 

CONTROLADA DE FLORESTA NATIVA NA AMAZÔNIA 

RESUMO 

Nos últimos 150 anos, como consequência da utilização de novas fontes de 
energia, as concentrações atmosféricas dos principais gases de efeito estufa 
aumentaram a níveis nunca antes registrados, impulsionadas pelo desmatamento 
tropical. Há mais de duas décadas que o desmatamento e os incêndios florestais na 
Amazônia contribuem para as emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) pela 
mudança do uso da terra. O objetivo desse estudo foi avaliar as emissões de CO2, 
CH4 e N2O do solo após corte e queima de vegetação nativa no “Arco do 
desmatamento” da Amazônia. O estudo foi desenvolvido em área de vegetação 
nativa no estado de Rondônia, sul da Amazônia. A área de estudo possuiá 4 hectares 
de floresta nativa, no qual foi realizado o corte e queima em 2,25 hectares. As 
amostragens foram realizadas simultaneamente na área de vegetação nativa (controle) 
e no hectare central da área de corte e queima aos 19, 31, 48, 61 e 81 dias após corte 
e 2, 4, 6, 8, 15, 31, 45, 61, 88, 122, 153, 180, 240 e 350 dias após a queima, com 
amostragens aos 0, 20, 40 e 60 minutos após fechamento da câmera. As emissões de 
C-CO2 representaram 97 % das emissões de CO2 equivalente do solo. Houve redução 
de 50 % nas emissões de C equivalente (Ceq) após o corte comparada as emissões da 
vegetação nativa. Após a queima foi verificada redução de 33 % nas emissões de Ceq 
comparada à vegetação nativa. Ao final do estudo, o corte e queima da biomassa 
vegetal reduziram 35 % as emissões de Ceq do solo, comparadas as emissões da 
vegetação nativa. Este estudo alerta para redução das emissões de GEE logo após o 
corte da vegetação nativa, independente da queima de biomassa, no qual as emissões 
diminuem significativamente pelo corte, demonstrando que há uma ruptura no 
equilibro florestal no sistema solo-planta-atmosfera, intensificado posteriormente 
pela queima de biomassa, alterando as emissões de GEE do solo. 

Palavra chave: Floresta tropical; Matéria orgânica; Carbono e Nitrogênio; Gases 
de efeito estufa; Mudança de uso da terra 

 
ABSTRACT 

Over the past 150 years, as a result of new energy sources use, the atmospheric 
concentration of major greenhouse gases (GHG) has risen to levels never before 
recorded, driven by tropical deforestation. For more than two decades, deforestation 
and forest fires in Amazon have contributed to GHG emissions from land-use 
change. The objective of this study was to evaluate the CO2, CH4 and N2O emissions 
of the soil after cutting and burning of native vegetation in the "Arc of deforestation" 
in Amazon. The study was developed in an area of native vegetation in the state of 
Rondônia, southern Amazon. This area consisted of 4 hectares of native forest, 
where it was cut and burned in 2.25 hectares. Samplings were carried out 
simultaneously in the native vegetation area (control) and in the central hectare of the 
cutting and burning area at 19, 31, 48, 61 and 81 days after cutting and 2, 4, 6, 8, 8, 
15, 45, 61, 88, 122, 153, 180, 240 and 350 days after burning, with samples at 0, 20, 
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40 and 60 minutes after camera closure. C-CO2 emissions accounted for 97 % of the 
equivalent CO2 emissions from the soil. There was a reduction of 50 % in emissions 
of C equivalent (Ceq) after the cut, comparing to the emissions of native vegetation. 
After burning, a 33 % reduction in Ceq emissions compared to native vegetation was 
observed. At the end of the study, the cutting and burning of the vegetal biomass 
reduced the soil Ceq emissions by 35 % compared to the native vegetation emissions. 
Our study warns to reduce GHG emissions sooner, after the native vegetation cut, 
independent of the biomass burning, where the GHG emissions decrease 
significantly by the cut, demonstrating that there is a cessation in the forest 
equilibrium in the intensified soil-plant-atmosphere system changing the soil GHG 
emissions.  
 

Keywords: Rainforest; Organic matter; Carbon and Nitrogen; Greenhouse gases; 
Land use change 

 

3.1. Introdução 

A primeira revolução industrial a partir de 1760 experimentou com sucesso a aplicação 

de novas fontes de energia para novos métodos industriais com aumento da produção de 

alimentos e maior engenho intelectural (Ashton, 1997), entretanto, nos últimos 150 anos, a 

concentração atmosférica dos principais gases de efeito estufa (GEE) tem registrado aumentos 

constantes (Meier et al., 2016). O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta gerado pela 

presença e acumulo de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), com 

destaque para o CO2 com proporção aproximada de 76% na atmosfera (IPCC, 2015). As maiores 

emissões de gases de efeito estufa foram causadas pela mudança do uso da terra e pelas práticas 

agrícolas (Forster et al., 2007) que suprimiram aproximadamente 230 milhões de hectares de 

florestas tropicais, com aumento das emissões de GEE para atmosfera, associadas a redução dos 

estoques de carbono das florestas mundiais (Hansen et al., 2013).  

O desmatamento tropical na mudança do uso da terra geram impactos climáticos que 

são observados nos Hemisférios Norte e Sul (Silva et al., 2016; Snyder, 2010). Entre agosto de 

2015 e julho de 2016 oito mil km2 foram desflorestados no planeta, registrando uma elevação de 

29% acima de 2015 e 75% acima de 2012 (Tollefson, 2016).  A maior parte desse recente 

desmatamento ocorreu em países tropicais (Hansen et al., 2013) no qual 50 % foram registrados 

no Brasil e na Indonésia pela mudança do uso da terra e exploração madeireira, agrícola e 

pecuária (West et al., 2014). O uso do fogo no processo de mudança do uso da terra causa um 

efeito global negativo sobre o ciclo do carbono e aos serviços ambientais prestados pela floresta 

(Fearnside, 2008). Os ecossistemas florestais desempenham serviços ambientais significativos no 
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ciclo global do carbono (C) e compensam uma grande fração das emissões antropogênicas de 

GEE (Keenan et al., 2016). 

O solo é um importante reservatório de C, contém cerca de 1500 Pg C (1Pg = 1 x 1015 

g) o dobro do conteúdo de C da atmosfera e 136 Pg de nitrogênio total armazenados na camada 

superficial do solo (Schaufler et al., 2010; Shange et al., 2012). Entretanto, os estoques de C 

armazenado no solo são constantemente alterados pela mudança do uso da terra (Deng et al., 

2016). Em estudo global em diferentes tipos de vegetação e biomas, Bahn et al. (2010) 

concluíram que o solo emite aproximadamente 98 Pg C ano-1, valores considerados superiores as 

emissões pelo consumo de combustíveis fosseis.  

Uma abrangente revisão realizado por West et al. (2010), verificaram que o 

desmatamento nos trópicos emite três vezes mais a quantidade de carbono comparada com o 

desmatamento de áreas temperadas.  Resultados semelhantes são descritos para o nitrogênio na 

mudança do uso da terra em condições tropicais, na qual a conversão de vegetação nativa pode 

reduzir até 15 % do N (Murty et al., 2002). Estudos realizados na Austrália e China registraram 

reduções de 20 a 38 % de N, respectivamente (Dalal et al., 2013) no qual 21% foram registrados 

na camada de 0 – 10 cm do solo após 4 anos de conversão (Wei et al., 2014). Uma média global 

de 25 a 30 % de perda de carbono orgânico do solo é descrita como uma estimativa conservadora 

na mudança do uso da terra de vegetação nativa para pastagens ou cultivos agrícolas (Houghton, 

2010). 

A perda de C orgânico do solo em um sistema agrícola deve ser considerada para avaliar 

o impacto sobre as emissões de GEE para atmosfera, assim como, a perda de N contribui para 

emissões de N-N2O, com potencial de aquecimento global 298 vezes superior, comparado ao C-

CO2 (IPCC, 2007). Pequenas quantidades de N podem contribuir significativamente para as 

emissões de GEE, pelo maior potencial de aquecimento. Em processo de corte e queima 

realizado na mesma área de estudo, Carvalho Jr. et al. (2016), em um único incêndio, emitiu cerca 

de 60 Mg C ha-1. Diversos fatores governam a produção de gases de efeito estufa pelo solo, como 

umidade, temperatura, disponibilidade de nutrientes e pH (Ludwig et al., 2001).  

No balanço das emissões de GEE, as pesquisas in loco podem fornecer informações 

precisas sobre as reais emissões de C do solo. As estimativas são incertas devido à alta 

variabilidade nas metodologias e numero limitado de estudos que forneçam medidas em campo 

desses parâmetros (Righi et al., 2009). Muitos estudos modelam e quantificam a emissão de GEE 

pela queima de biomassa (Andreae and Merlet, 2001; Barbosa and Fearnside, 1999; Vasconcelos 

et al., 2013; Wang et al., 2016), mas poucos trabalhos monitoram o processo de mudança do uso 

da terra as emissões de GEE do corte até um ano após a queima. 



58 

 

Nesse contexto, torna-se importante investigar as causas da diminuição das reservas de 

C e as emissões de GEE do solo pela conversão de ecossistemas naturais (Assad et al., 2013; 

Berenguer et al., 2014; DON et al., 2011) e entender as consequências dos incêndios florestais no 

uso sustentável dos recursos naturais em florestas tropicais (Alencar et al., 2011). O objetivo 

desse estudo foi quantificar as emissões de CO2, CH4 e N2O do solo após corte e queima de 

vegetação nativa no “Arco do desmatamento” da Amazônia.  

 

3.2. Material e métodos 

3.2.1 Descrição do local de estudo 

A pesquisa foi desenvolvida em área particular de vegetação nativa no município de 

Candeias do Jamari, região norte do Estado de Rondônia, Sudoeste da Amazônia Legal no Brasil. 

A área experimental foi selecionada pela representatividade regional do Bioma Amazônico no 

estado de Rondônia, região considerada de intensa atividade extrativista madeireira, localizada no 

Sul da Amazônia onde está concentrada a maior área de mudança do uso da terra no Brasil, 

região conhecida como “Arco do desmatamento” no Brasil (Fearnside et al., 2009; Vasconcelos 

et al., 2013).  

A conversão florestal foi realizada pelo corte raso (rente ao solo) da vegetação nativa 

com motosserra para secagem no período de inverno e posterior queima antes do período das 

chuvas, processo típico do desmatamento na Amazônia. Antes do corte e queima não houve 

extração seletiva de madeira e após a queima, não houve intervenção antrópica ná área até o final 

do estudo. A indicação da área de pesquisa e a concessão de corte e queima foi realizada pela 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia – SEDAM e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, gestores ambientais 

responsáveis pela autorização de corte e queima da vegetação nativa (Figura 1). 
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Figura 1.  Localização geográfica da área de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. Fonte: 
(INPE/Prodes) adaptado do Imazon: http://imazon.org.br/slide/desmatamento/  

 

A pesquisa foi realizada em experimento único controlado de corte e queima de 

vegetação nativa na Amazônia, sem repetições locais, em função da limitação técnica e ambiental 

de realizar três procedimentos de queima simultâneos em três áreas distintas, limitado pelo custo 

operacional, risco ambiental e necessidade de mão de obra específica em experimentos de queima 

em grande escala na Amazônia (Balch et al., 2015; Morandini et al., 2013). Há limitações severas 

na Amazônia que permite o corte e queima somente em área inferior a quatro hectares (Carvalho 

Jr. et al., 2016). Informações sobre o impacto do sistema de corte e queima na Amazônia, assim 

como, avaliações em perturbações no funcionamento deste ecossistema baseia-se em estudos de 

evento único (Turner, 2010) em função da complexa e onerosa repetitividade de corte e queima 

de vegetação nativa no bioma Amazônia (Righi et al., 2009). 

A área está localizada na bacia sedimentar amazônica, formada por sedimentos argilo-

arenosos caoliníticos pedogeneizados (Latossolo argilo-arenoso), gerados por processos aluvio-

coluviais (IBGE, 2009) representada por relevo plano e clima tropical chuvoso, solos com baixa 

concentração de bases, acidez elevada e alta saturação por alumínio (Anjos et al., 2013). O solo da 

área experimental foi classificado como Latossolo Amarelo distrófico típico (LAd) ou Typic 

Hapludox conforme descrição morfológica em perfil pedológico, segundo Sistema Brasileiro de 

http://imazon.org.br/slide/desmatamento/
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Classificação do Solo – SiBCS e USDA Soil Taxonomy, respectivamente (Santos et al., 2013; 

USDA, 2014) (Tabela 1, Cap. 2). 

O clima do local é classificado tipo Aw segundo Köppen-Geiger (Ferraz et al., 2005) 

tropical chuvoso com média anual de precipitação pluviométrica entre 1.400 a 2.300 mm ano-1 

podendo ocorrer precipitações até 2.600 mm ano-1 (Brown et al., 1995) e inferior a 20 mm nos 

meses mais frio de junho a outubro, com período seco bem definido e moderado déficit hídrico. 

Ao contrário, a estação chuvosa apresenta índices pluviométricos elevados nos meses de janeiro a 

março com maiores temperaturas de setembro a outubro (Bastos and Diniz, 1982; Lisboa et al., 

2012) (Figura 2, Cap. 2). 

A vegetação local é caracterizada como Floresta Ombrófila Aberta com gradientes 

climáticos com mais de 60 dias secos por ano (Leonardo et al., 2012). A biomassa vegetal total 

com diâmetro de altura do peito (DAP) > 10 cm de 608,3 Mg ha-1 e biomassa total fresca do 

hectare central de 701,5 Mg ha-1, considerando a biomassa florestal média na Amazônia Ocidental 

de 612,4±142,5 Mg ha-1. O consumo de biomassa na área de estudo foi de 94,6 %, a qual possuía 

195 Mg C ha-1. Os dados do inventário florestal, números de indivíduos, classes de DAP e 

consumo de biomassa estão disponíveis em Carvalho Jr et al., (2016). Os autores estimaram a 

quantidade média de C na vegetação acima do solo antes da queima para Amazônia Ocidental em 

170,5 ± 39,7 Mg C ha-1. Na área de estudo a serapilheira da vegetação nativa (VN) possuía uma 

altura de 3,6 cm e massa de 0,89 kg m2 com densidade aparente de 31,64 kg m3 (Filho et al., 2017) 

a qual foi totalmente consumida pelo fogo. 

 

3.2.2 Area de coleta e distribuição de câmaras 

A área de estudo possui 4,0 hectares de vegetação nativa, onde foi realizado o corte e 

queima em 22.500 m2, correspondentes a 2,25 hectares. As coletas de gases foram realizadas no 

hectare central da área de queima (B) e no hectare adjacente de vegetação nativa (A), área obtida 

pelo rebatimento simétrico lateral ao hectare central de corte e queima (Figura 3). 
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Figure 3. Distribuição espacial das câmaras estáticas na área de corte e queima (C1, C2, C3, C4, C5) e na área de 
vegetação nativa (C6, C7, C8, C9 e C10) no município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. Entre A e B: 
vegetação nativa; entre B e D: área de floresta submetida ao corte e queima; D: coleta de gases na área de queima; E: 
coleta de gases na vegetação nativa.  

 

As coletas foram realizadas simultaneamente na área de vegetação nativa (A) e no 

hectare central da área de corte e queima (B). Em cada área foram instaladas cinco câmaras 

estáticas manuais (Matthias et al., 1980), identificadas no hectare central submetido ao corte e 

queima (C1, C2, C3, C4 e C5) e cinco câmaras na área de vegetação nativa, considerada o 

controle nesse estudo (C6, C7, C8, C9 e C10).  

O conjunto de coleta de GEE foi constituído de câmara de alumínio com diâmetro de 

28,0 cm e altura de 20,0 cm, fixadas ao solo na profundidade de 3,0 cm. A tampa de PVC possui 

altura de 7,4 cm e mesmo diâmetro da câmera, totalizando volume de 10,5 litros. A parte superior 

da câmera possui canaleta de acumulo de água com objetivo de vedar a troca de ar após 

fechamento da câmera no momento da coleta. 

A primeira coleta de gás na área de vegetação nativa (controle), a primeira coleta após o 

corte de biomassa e a primeira coleta após a queima foram realizada depois de 24 horas da 

instalação das câmaras no solo, as quais permaneceram sem remoção até o final do estudo. As 

seringas de Teflon utilizadas para coleta possuiam capacidade de 60 ml, as quais foram acopladas 

na tampa da câmera e posteriormente, realizada a homogeneização interna dos gases por dez 

bombeamento sucessivos completo no embolo da seringa até captura final do gás (Figura 4). 
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Figura 3. Modelo de câmara estatítca de coleta de GEE (A): câmara estática aberta, instalada em área de vegetação 
nativa (B): câmara estática fechada em procedimento de coleta de GEE em vegetação nativa (C); câmara estática 
instalada em área de corte, antes da queima da vegetação nativa (D); câmara estática instalada no hectare central após 
350 dias da queima de vegetação nativa no município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil.  
 

3.2.3 Coleta de gases  

Após o corte a biomassa vegetal permaneceu em processo natural de secagem de maio 

até agosto de 2014 favorecida pela estiagem de chuvas, associada à elevada temperatura, até a 

queima de biomassa em agosto de 2014. Após a queima foram realizadas coletas até 350 dias no 

período de estudo de maio de 2014 a agosto de 2015, periodo que as câmaras permaneceram 

abertas em campo.  

As coletas de GEE foram realizadas na vegetação nativa, 19, 31, 48, 61 e 81 dias após 

corte e 2 (83 dias após corte), 4 (85), 6 (87), 8 (89), 15 (96), 31 (112), 45 (127), 61 (142), 88 (169), 

122 (193), 153 (224), 180 (251), 240 (311) e 350 (431) dias após queima com amostragens de 

GEE aos 0, 20, 40 e 60 minutos após fechamento da câmara. Ao realizar o fechamento da 

câmara de coleta, foram inseridas seringas de polietileno que aspiraram o ar de dentro da câmara 

nos tempos 0, 20, 40 e 60 minutos.  

As amostras de gases coletadas com a seringa foram transferidas para frascos de vidro 

(vials) com vácuo e encaminhadas ao laboratório de matéria orgânica do solo da Escola Superior 

de Agricultura Luiz de Queiroz, Esalq-USP. A determinação das concentrações de CO2, CH4 e 

N2O foi realizada por cromatografia gasosa (SRI-GC-110®, Torrance, EUA) com coluna 

empacotada de HAYESPTM mantida a 82 ᵒC para separação molecular dos gases. O CH4 e CO2 
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foram quantificados através do FID (Flame Ionization Detector), e o N2O via ECD (Electron 

Capture Detector) operando a 325 ᵒC.  

 

3.2.4 Fluxos CO2 – CH4 – N2O e CO2eq 

O fluxo de GEE foi calculado pela projeção linear das concentrações em função do 

tempo de acúmulo dentro das câmaras de acordo com a Equação 1 (Hutchinson and Livingston, 

1993). 

 

Fluxo G =
 (δGEE])

δ t
 ×

V

A
 × 𝑚 ×

P

T × R 
                                                                      (1) 

 

 

Sendo: (δ [GEE]/ δ t) a variação da concentração de GEE em função do tempo, sendo CO2, 

CH4 e N2O (µmol mol-1 s-1); V: volume que o ar ocupa na câmara (m3); A: área (m2); m: massa 

molecular do gás (g mol-1); P: pressão atmosférica (atm); T: a temperatura do solo (Kelvin) e R: 

constante dos gases (0,082 atm L mol-1 K). 

 

A emissão acumulada de gases foi calculada pela interpolação linear dos fluxos obtidos 

entre duas coletas sucessivas e a integração numérica da área da curva, foi realizada pela regra do 

trapézio (Whittaker and Robinson, 1967). Os fluxos de CH4 e N2O foram convertidos em 

Dióxido de Carbono equivalente (CO2eq) e Carbono equivalente (Ceq), de acordo com o seu 

Potencial de Aquecimento Global (IPCC, 2007) (i.e., CH4 = 23 e N2O = 298 em massa/massa)  

de acordo com a equação 2 a 4.  

 

𝐶𝑂2 eq (𝐶𝐻4) =  𝐶𝐻4 x 23.................................................. (2) 
 

𝐶𝑂2 eq (N2O) =  𝑁2O x 298................................................ (3) 
 

Ceq =  𝐶𝑂2(eq) x (12/44).................................................. (4) 
 

Onde: CO2 = fluxo de CO2; N2O = fluxo de N2O; CH4 = fluxo de CH4; (12/44) = relação entre 

o peso molecular do carbono e do CO2; 23 = potencial de aquecimento global do CH4 em 

relação ao CO2; 298 = potencial de aquecimento global do N2O em relação ao CO2. 

 

 



64 

 

3.2.5 Análise estatística 

O experimento foi desenvolvido em modelo inteiramente casualisado com cinco 

repetições randomizadas. Os fluxos de CO2, CH4 e N2O foram submetidos ao teste de 

normalidade de erros e homogeneidade pela análise de variância (ANOVA), tendo o tempo como 

tratamento principal. As médias foram comparadas pelo teste de tukey com nível de significância 

de 5% (p<005) utilizando o software R, versão 3.1.0 (R Core Team, 2014). 

 

3.3. Resultados  

 

3.3.1 Fluxo de C-CO2 

Os fluxos de C-CO2 do solo apresentaram variações sazonais influenciadas pelo clima. 

(Figura 4). 
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Figura 4. Fluxo de CO2 (A) CH4 (B) e N2O (C) do solo após o corte e queima de vegetação nativa no município de 
Candeias do Jamari, Rondônia. 
 

As menores emissões foram observadas no inverno, período com menor temperatura e 

baixa pluviosidade (i.e., maio a agosto de 2014 e abril a agosto de 2015) e os maiores fluxos foram 

observados no verão, período com maior temperatura e elevada precipitação (outubro de 2014 a 

fevereiro de 2015). No período de 80 dias após o corte da vegetação nativa (VN) antes da queima 

de biomassa (QB) as emissões de C-CO2 do solo variaram de 95,1 a 231,0 mg m-2 h-1 na VN e 
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42,2 a 151,8 mg m-2 h-1 na área QB, com redução significativa de 45 % nos fluxos de C-CO2 após 

o corte, comparada a vegetação nativa. As emissões acumuladas de C-CO2 do solo na área de QB 

foram 51 % inferiores comparada à área com vegetação nativa até 80 dias após o corte. 

As emissões de C-CO2 do solo após a QB variaram de 80,6 a 428,4 mg m-2 h-1 na VN, 

com as maiores emissões registradas no verão (i.e., outubro a dezembro 2014). Na área de QB, as 

emissões variaram de 80,9 a 236,3 mg m-2 h-1, com redução média significativa de 53% nas 

emissões de C-CO2 no período de 61 a 180 dias após QB (outubro 2014 a fevereiro 2015) 

comparada a vegetação nativa. O maior fluxo de C-CO2 foi registrado na VN aos 88 dias após 

QB (428,4 mg m-2 h-1) entretanto, aos 240 dias houve redução (107,6 mg m-2 h-1) próxima ao 

valor da emissão da área de QB (117,3 mg m-2 dia-1) permanecendo sem diferença significativa até 

final do estudo. No período total de 431 dias as emissões de C-CO2 da área de QB a foram 36 % 

inferiores às emissões vegetação nativa (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Emissão média diária e emissão acumulada de CO2, CH4 e N2O do solo da área de 

estudo no município de Candeias do Jamari, Rondônia. 

Área 
 CO2   CH4   N2O  

Média Acumulada Média Acumulada Média Acumulada 

 
(g m

-2
 dia

-1
) (g m

-2
) (mg m

-2
 dia

-1
) (mg m

-2
) (mg m

-2
 dia

-1
) (mg m

-2
) 

Corte (1 a 81 dias) 

VN 3,7 ± 0,74** 300,9 ± 59,5*** -0,5 ± 0,23ns -37,0 ± 20,4ns 0,1 ± 0,03ns 8,3 ± 2,3ns 

CQ 1,9 ± 0,36 148,3 ± 20,3 -0,4 ± 0,08 -31,2 ± 5,7 0,1 ± 0,04 7,9 ± 2,8 

       

Queima (81 a 431 dias) 

VN 4,5 ± 1,28* 1599,2 ± 328,5** -0,3 ± 0,36ns -112,3 ± 91,6ns 0,5 ± 0,08ns 171,0 ± 38,6† 

CQ 3,1 ± 0,83 1067,7 ± 368,2 -0,1 ± 0,30 -26,2 ± 121,4 0,4 ± 0,08 133,5 ± 23,3 

       

Total (1 a 431 dias) 

VN 4,4 ± 1,11* 1900,1 ± 385,8** -0,3 ± 0,31ns -149,3 ± 102,5ns 0,4 ± 0,06ns 179,3 ± 39,7* 

CQ 2,8 ± 0,66 1216,1 ± 381,1 -0,1 ± 0,22 -57,4 ± 120,0 0,3 ± 0,06 141,4 ± 24,2 

Os valores representam a média (n=5) ± desvio padrão. *** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * p < 0.05; † 

= p < 0.10; ns = não significativo 

 

3.3.2 Fluxo de C-CH4 e N-N2O 

Verificamos na VN fluxo médio negativo (absorção) de CH4 do solo em todo período de 

estudo, com variação de -5,8 a -25,9 µg m-2 h-1. A área de corte e queima também apresentou 

fluxo negativo, com valor positivo apenas aos dois dias e dos 153 até 240 dias após QB, com 

emissão média de 2,0 µg m-2 h-1 no período de Janeiro a Abril de 2015 (Figura 4-B).  As emissões 
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de CH4 foram negativas com diferenças não significativas entre a VN e área de QB em todo 

período de estudo (Tabela 2). O fluxo total (consumo) de CH4 no final do estudo foi 62 % menor 

na área de queima, comparado a VN.  

As variações sazonais nas emissões de C-CO2 em função do clima também foram 

verificadas nas emissões de N-N2O durante o período estudo. Aos 19 dias após o corte da 

biomassa, houve diferença significativa nas emissões de N-N2O, com maior emissão na área de 

corte (7,3 µg m-2 h-1) comparada a VN (4,8 µg m-2 h-1). Os fluxos de N2O foram superiores na 

área de QB, sem diferença significativa comparada a VN. Após a QB, foi verificada elevação na 

emissão N-N2O na área de QB aos seis e oito dias (14,4 e 6,7 µg m-2 h-1, respectivamente), com 

diferença significativa entre duas áreas (Figura 4-C). 

O maior fluxo de N-N2O foi registrado após o corte na área de QB, sem diferença 

significativa comparada a VN até 45 dias após QB, quando houve elevação nas emissões de N-

N2O, comparada a área de QB, mantendo-se superior até o final do estudo. Os maiores fluxos 

foram registrados aos 122 dias na vegetação nativa (42,8 µg N2O m-2 h-1) e aos 31 dias após QB 

(39,9 µg N2O m-2 h-1) no hectare submetido à QB.  

As emissões totais de N2O foram 5 % superiores na VN (8,3±2,3 mg m-2) no período até 

80 dias após o corte, não apresentando diferença significativa (p<0,05) com a área de QB 

(7,9±2,8 mg m-2). Após a QB, as emissões de N-N2O foram 21 % superior na VN, com diferença 

significativa comparada a área de QB. As emissões totais de N-N2O na aérea de VN (179,3±39,7) 

foram 21 % superior (p<0,01) ao valor total das emissões na área de QB (141,4±24,2) (Tabela 2). 

 

3.3.3 Fluxo de C-CO2eq e Ceq 

As emissões de C-CO2 representaram 97 % do fluxo total de CO2eq. No período de 80 

dias entre o corte e secagem da vegetação nativa, os valores de CO2eq-N2O representaram apenas 

4,7 e 5,7 % das emissões totais de CO2eq da VN e área de QB, respectivamente. A emissão de 

CO2eq-N2O foi mais expressiva após a QB, representando 95,3 % das emissões de CO2eq da VN 

e 94,3 % da área de QB. Ao compararmos as emissões totais de CO2eq (1.950,1 g m-2), o CO2eq-

N2O representou apenas 2,7 % (53,4 g m-2) das emissões na área de VN e 3,3 % (42,1 g m-2)  na 

área de QB (1.256,9 g m-2), conforme tabela 3. 
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Tabela 3. Emissão de Dióxido de Carbono equivalente (CO2eq) e carbono equivalente (Ceq) do 

solo da área de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondônia. 

Área 
 CO2   CH4   N2O  

 
GASES  

C CO2eq-CH4 Ceq-CH4 CO2eq-N2O Ceq-N2O CO2eq Ceq 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– (g m-2) ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Corte (1 a 81 dias) 

VN 81,2 ± 16,2*** -0,9 ± 0,5ns -0,2 ± 0,1ns 2,5 ± 0,7ns 0,7 ± 0,2ns 302,5 ± 60,5*** 81,7 + 16,5** 

CQ 40,0 ± 5,5 -0,7 ± 0,1 -0,2 ± 0,0 2,4 ± 0,8 0,6 ± 0,2 150,0 ± 21,0 40,9 + 5,7 

        

Queima (81 a 431 dias) 

VN 431,8 ± 89,6** -2,6 ± 2,1ns -0,7 ± 0,6ns 51 ± 11,5† 13,9 ± 3,1† 1647,6 ± 338,6** 444,9 + 92,4† 

CQ 288,3 ± 100,4 -0,6 ± 2,8 -0,2 ± 0,8 39,8 ± 6,9 10,8 ± 1,9 1106,9 ± 373,6 298,9 + 101,9 

        

Total (1 a 431 dias) 

VN 513,0 ± 105,2** -3,4 ± 2,4ns -0,9 ± 0,6ns 53,4 ± 11,8* 14,4 ± 3,2* 1950,1 ± 396,8** 526,6 + 108,2* 

CQ 328,3 ± 103,9 -1,3 ± 2,8 -0,4 ± 0,8 42,1 ± 7,3 11,4 ± 2,0 1256,9 ± 386,9 339,4 + 105,5 

Os valores representam a média (n=5) ± desvio padrão. *** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * = p < 

0.05; † = p < 0.10; ns = não significativo 

As emissões de Ceq no período de corte foi 100 % maior na VN comparada à área de 

QB. Após a queima houve redução de 33% comparada às emissões Ceq da área de VN. Ao final 

do estudo o corte e queima da vegetação nativa reduziram as emissões de Ceq em 35 %, com a 

VN após 430 dias emitindo 526,6 g m-2 e a área de QB emitindo um total de 339,4 g m-2. 

 

3.4. Discussão 

3.4.1 Emissões de gases de efeito estufa 

A variação climática influencou na dinâmica de fluxos de GEE do solo foi confirmada 

pela variação das emissões anuais de CO2eq registradas na vegetação nativa. Os resultados 

confirmam que os GEE emitidos do solo são predominantes pelo C-CO2. 

Ao avaliarmos o fluxo de GEE por 430 dias verificamos que as maiores emissões foram 

associadas ao período de verão com alta temperatura (máxima 35 ᴼC) e elevado índice 

pluviométrico (± 200 mm mês-1). Os maiores fluxos no período de verão estão associados ao ao 

aumento da umidade do solo, apresentando relação positiva com o fluxo de GEE do solo 

(McKnight et al., 2017). Resultados semelhantes foram encontrados por estudos de Jung et al. 

(2017) no qual verificaram as flutuações na temperatura e umidade como o principal motor da 
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variabilidade das emissões de GEE. Entretanto, no inverno as emissões CO2eq foram menores, 

pois a respiração radicular diminuiu com a redução da temperatura (GROFFMAN et al., 2006).   

A redução significativa das emissões de GEE do solo após 30 dias do corte da 

vegetação nativa evidenciou que houve interrupção dos fluxos no sistema solo-planta-atmosfera, 

cessando a atividade e transportes fisiológicos na planta, diminuindo as trocas gasosas do sistema 

radicular com o solo, limitando exsudados radiculares aos microrganismos com consequência da 

redução dos fluxos de GEE para atmosfera. Essa teoria é confirmada pelos estudos de Zhu et al. 

(2016) considerando que o aumento significativo nas emissões de C-CO2 e N-N2O é proveniente 

da respiração da fauna do solo e da biomassa de raízes finas das plantas, com relação direta a 

qualidade da serapilheira e carbono orgânico do solo (Deng et al., 2016). Após o consumo total 

da serapilheira na áerea de estudo podemos inferir que as menores emissões de GEE na área de 

corte e queima foi reduzida, entre outros fatores, pela falta de cobertura vegetal e interrupção da 

ciclagem de nutrientes diminuindo a manutenção da umidade e o aporte de substrato para 

atividade biológica do solo. 

O consumo de C-CH4 verificado nesse estudo, é atribuído à qualidade do solo, que 

possui boa profundidade sem impedimentos físicos e boa estrutura, característica de Latossolos 

com ocupação florestal, conferindo boa aeração e drenagem que impede a criação de zonas 

anaeróbias no solo com emissão de CH4 (Gao et al., 2014). O consumo de metano está bem 

estabelecido em solos florestais em toda a Bacia Amazônica, atuando como sumidouros de 

metano, entretanto, na mudança do uso da terra após o estabelecimento de pastagens, pode se 

tornar uma fonte de metano (Meyer et al., 2017). Os resultados encontrados nesse estudo estão 

de acordo com Fernandes et al. (2002) os quais encontraram fluxo liquido negativo de metano 

em floresta tropical na Amazônia. 

 

3.4.2 Dinâmica das emissões de gases de efeito estufa e alteração das propriedades 

químicas do solo 

 

As emissões de GEE variaram ao longo do estudo com a mudança nas propriedades do 

solo alteradas pelo clima e pelo impacto do corte e queima da vegetação nativa nos atributos 

químicos solo. Resultados semelhantes foram verificados por Smith et al. (2016) que registraram 

alterações nas emissões de GEE em função da mudança de clima, desmatamento e ausência de 

cobertura do solo em floresta temperada. Ludwig et al. (2001), verificaram alterações na 

temperatura, teor de água e disponibilidade de C e N no substrato influenciando a emissão de 

GEE. As respostas ao aumento de umidade são positivas nas emissões de GEE em solos 
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aeróbios e negativamente se relaciona ao fluxo em umidades de 45 % de espaço poroso ocupado 

por água (McKnight et al., 2017). 

Ao verificarmos redução de 30 % nos estoques de C e 25 % nos estoques de N (Cap. 2, 

item 3.3) associadas às reduções nos teores de macronutrientes do solo (Cap 2, item 3.2) é 

compreendida a redução das emissões de GEE em função da queima de biomassa e serapilheira, 

interrompendo a ciclagem, manutenção da umidade e reposição nutricional ao solo. As menores 

taxas de fluxo de GEE podem refletir a menor atividade microbiana devido a redução dos teores 

de C e N, assim como, à transformação do carbono lábil em formas mais recalcitrantes de 

matéria orgânica pirogênica em função do fogo (Singh et al., 2012). Entretanto, o autor descreve 

que o aumento de nutrientes no solo após a queima pouco influenciou a elevação nas emissões 

de GEE, mesmo após a mineralização e disponibilidade de nutrientes facilmente decomponíveis 

ao metabolismo microbiano (Ludwig et al., 2001),  pois as emissões de GEE se mantiveram 

constantes e foram mais influenciadas pelas condições climáticas. Houve um pequeno aumento 

nas emissões após a QB e deposição de cinzas na superfície do solo, entretanto, o aumento foi 

momentâneo e houve rápida perda de fertilidade, e menor disponibilidade nutricional aos 

organismos do solo, que reduzem sua a atividade microbiana, e consequentemente os fluxos de 

GEE do solo (Bell et al., 2013). A queima pode interferir nos ciclos biogeoquímicos, em especial 

no ciclo do nitrogênio e diminuir as emissões de GEE, pois cerca de 50% do N do combustível 

de biomassa pode ser liberado, provocando a perda do nitrogênio (Crutzen and Andreae, 1990). 

A respiração e emissão de GEE do solo são produtos das atividades de organismos 

heterotróficos e respiração das raízes, as quais contribuem em média com 50 % da respiração 

total do solo, favorecidas pelas condições climáticas e crescimento de plantas. (Hanson et al., 

2000). 

A interrupção do fluxo de nutrientes no sistema solo-planta pelo corte da vegetação 

nativa e posterior queima de serapilheira, interrompem as relações estáveis da biomassa 

microbiana com o sistema radicular das plantas, podendo ocorrer uma mudança na estrutura 

microbiana pela queima e redução de substratos aos organismos do solo, responsáveis pela 

diminuição das emissões de GEE dos solos (Zhu et al., 2016).  As reduções das emissões na área 

de QB também ocorreram pela redução de substrato (biomassa e serapilheira), as quais 

contribuem para emissão de GEE pela oxidação da biomassa morta por decomposição 

(Vasconcelos et al., 2013). 
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3.4.3 Emissões de Ceq na mudança do uso da terra 

Os resultados apresentados comprovam que somente o corte da vegetação nativa antes 

da QB é responsável pela redução de 50 % nas emissões de Ceq do solo. Esses resultados alertam 

que, independente da queima florestal e da atividade agropecuária que será estabelecida após a 

mudança do uso da terra, há um déficit de partida do C e N que reduzem pela metade as 

emissões de GEE do solo, sendo um indicativo da degradação das condições ambientais pelo 

corte da vegetação nativa. Entretanto devemos compreender que as mudanças de uso da terra 

podem causar mais perdas de carbono pelo do fluxo de CO2 do solo, comparada à perda líquida 

de carbono do solo (Farley et al., 2013).  

Ao se avaliar o estudo realizado por Carvalho Jr. et al., (2016) com o corte e queima da 

vegetação nativa na mesma área de estudo, registrando o consumo de 40 % da biomassa vegetal 

pelo fogo com  emissões de CO2 e CO, verificaram emissões de 164,1 Mg ha-1 de CO2 e 11,6 Mg 

ha-1 de CO, com estimativa média de emissão para Amazônia Ocidental de  191±46,7 Mg CO2 

ha-1. Ao avaliarmos as emissões de C por compartimentos, o processo de combustão da biomassa 

emitiu 49,8 Mg C ha-1 e o solo, desde do corte até 360 dias após a queima emitiu 3,4 Mg C ha-1 

em processo de regeneração natural, contabilizando emissões totais (i.e., emissão do solodo solo e 

da biomassa) de 54,7 Mg C ha-1 no período de estudo.  

As emissões liquidas de todos os depósitos de vegetação natural de florestas incluindo 

fluxos de biomassa e solo, são de 2,0 x 109 Mg C, com equivalencia a 2,0-2,4 x 109 Mg de Ceq 

(2,0 a 2,4 Pg CO2eq), indicando um grande impacto no aquecimento global de uso da terra 

tropical, equivalente a 29% da emissão antropogênica total de combustíveis fósseis e mudança do 

uso da terra (Arima et al., 2014; Gonzalez et al., 2014). Nesse entendimento, reduzir as emissões 

de carbono provenientes dos incêndios florestais é fundamental para diminuir as emissões de 

gases de efeito estufa e o aquecimento global. Entretanto, devemos utilizar essas informações 

com cautela, pois a eficiência de queima é extremamente variável, assim como, a composição da 

biomassa da floresta, com muitas fontes de erros que podem estar depositadas nas condições 

climáticas, carga de combustível e disposição no solo, tempo de secagem, direção do vento e do 

fogo, assim como, eventos climáticos produz variabilidades nos processos de queima (Righi et al., 

2009). Devido à variabilidade das florestas tropicais e a grande importância da atividade de 

queima e desmatamento, torna-se necessário melhorar nosso conhecimento quantitativo desses 

processos. 
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3.5. Conclusão  

As emissões de GEE do solo são influenciadas pela sazonalidade climática na 

Amazônia, com os maiores fluxos registrados no verão e menores emissões no inverno.  

As emissões de gases de efeito estufa do solo após o corte da vegetação nativa foram 

reduzidas em 50 % no período de secagem da vegetação antes da queima de biomassa, 

permitindo inferir que, somente o corte da vegetação nativa reduzem reduzem as emissões de 

gases de efeito estufa do solo. O corte e queima, comparado à manutenção da vegetação nativa, 

reduziram em 35 % as emissões de C equivalente até um ano após a queima da biomassa vegetal. 
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4. DINÂMICA DA ESTRUTURA MICROBIANA DO SOLO EM ÁREA DE QUEIMA 

CONTROLADA DE FLORESTA NATIVA NA AMAZONIA 

 

RESUMO 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um bioma privilegiado 
em serviços ambientais que desenvolve funções estratégicas para manutenção dos 
ciclos biogeoquímicos e regulação do clima global. Entretanto, constantemente suas 
reservas ecossistêmicas são ameaçadas pelo desmatamento e incêndios florestais 
modificando as estruturas e interações microbiológicas, reduzindo a biodiversidade 
microbiana do solo e comprometendo a dinâmica dos ciclos biogeoquímicos na 
Amazônia. O objetivo desse estudo foi avaliar as alterações na estrutura da 
comunidade bacteriana do solo após o corte e queima controlada de vegetação nativa 
na Amazônia. O estudo foi desenvolvido em quatro hectares de vegetação nativa, 
onde foi realizado o corte e queima em 2,25 hectares no norte do estado de 
Rondônia, sul da Amazônia, com coletas temporais simultâneas na área de vegetação 
nativa e na área de corte e queima. As amostragens de solos foram realizadas na 
vegetação nativa (controle), 32 e 62 dias após o corte e aos 2, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 
e 360 dias após a queima de biomassa vegetal nas profundidades de 0 – 5, 5 – 10 e 10 
– 20 cm. A estrutura da comunidade bacteriana do solo foi avaliada por métodos 
independentes de cultivo, pela técnica de Polimorfismo do Comprimento dos 
Fragmentos da Região Terminal – T-RFLP. Foram verificadas alterações da estrutura 
bacteriana do solo após 30 dias da queima de biomassa na camada superficial até 5 
cm, comparada a vegetação nativa. O impacto do fogo na camada superficial do solo 
associada às alterações nos atributos químicos em função da deposição de cinzas 
ricas em nutrientes, aumentou a saturação de bases do solo e reduziu os teores de 
Alumínio, impactaram de forma significativa na mudança da estrutura bacteriana do 
solo. 
 

Palavra chave: Floresta tropical; Biodiversidade do solo; T-RFLP; Biologia do solo; 
Mudança de uso da terra  

 
ABSTRACT 

 
Amazon, the largest tropical forest in the world, is a privileged biome in 

environmental services, developing strategic functions to maintain biogeochemical 
cycles and regulating global climate. However, its ecosystem reserves are constantly 
threatened by deforestation and forest fires, modifying microbiological structures and 
interactions, reducing soil microbial biodiversity and compromising biogeochemical 
cycles dynamics in Amazon. The objective of this study was to evaluate the changes 
in the structure of bacterial community after the cut and controlled burning of native 
vegetation in Amazon. The study was carried out on 4 hectares of native vegetation, 
where it was cut and burned in 2.25 hectares in the north of Rondônia state, 
southern Amazon, with simultaneous temporal collections in the native vegetation 
area and burn area. Soil samples were collected in the native vegetation (control), 32 
and 62 days after the cut, and at 2, 15, 30, 45, 60, 90, 120 and 360 days after plant 
biomass burning at depths of 0-5, 5-10 and 10-20 cm. The structure of the soil 
bacterial community was evaluated by independent methods of cultivation by the 



80 

 

terminal restriction fragment length polymorphisms- T-RFLP. Changes in soil 
bacterial structure were verified after 30 days of biomass burning in the soil surface 
layer up to 5 cm, compared to native vegetation. The impact of fire on the soil 
surface layer associated with changes in chemical attributes, due to the deposition of 
nutrient - rich ash, increased soil base saturation and reduced aluminum content 
significantly, enhancing the change in soil bacterial structure 
 

Keywords: Rainforest; soil biodiversity; T-RFLP; Soil biology; Land use change,  

 

4.1. Introdução 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, um bioma privilegiado em serviços 

ambientais que desenvolve funções estratégicas para manutenção dos ciclos biogeoquímicos e 

regulação do clima global (Fearnside, 2011; Grimaldi et al., 2014). Entretanto, constantemente 

suas reservas ecossistêmicas são ameaçadas pelo desmatamento e incêndios florestais. O 

desmatamento tropical pelo uso do fogo suprimiu cerca de 230 milhões de hectares até 2013 

(Hansen et al., 2013), comprometendo a manutenção da maior biodiversidade do planeta 

(Rodrigues et al., 2013). O fogo é a ferramenta mais eficiente para o desmatamento via corte e 

queima na Amazônia (Mertz et al., 2009), quando utilizado no processo de conversão florestal, 

causando distúrbios ambientais que comprometem os serviços ecológicos fornecidos pela floresta 

(Alencar et al., 2016; Lapola et al., 2014). A intensidade do fogo modifica as estruturas e 

interações microbiológicas, reduzindo a biodiversidade microbiana do solo e comprometendo a 

dinâmica dos ciclos biogeoquímicos na Amazônia (Martiny et al., 2013; Mirza et al., 2014; Paula 

et al., 2014). 

 A degradação ambiental associada aos incêndios florestais podem reduzir até 40% das 

reservas de carbono orgânico (Berenguer et al., 2014; Cotrufo et al., 2011; Maynard et al., 2014) 

com impactos diretos na estrutura da comunidade bacteriana compromentendo a ciclagem e 

manutenção dos teores nutrientes no solo (Kauffman et al., 1995). Estudos utilizando novos 

modelos de uso da terra evidenciam que as interações e a dinamica das populações microbianas 

são alteradas pela mudança de uso da terra em função de disturbios que ocorrem na paisagem 

(Costa et al., 2012; Grimaldi et al., 2014) alterando a estrutura das comunidades microbianas do 

solo. 

 O solo é um grande reservatório de diversidade microbiana, responsável pelos 

inúmeros processos biogeoquímicos de ciclagem de nutrientes, nutrição de plantas e mitigação do 

aquecimento global (Bardgett e Van Der Putten, 2014; Mendes et al., 2013; Wagg et al., 2014). As 

alterações químicas no ambiente solo ocorrem imediatamente após conversão da vegetação 
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nativa com efeito na fertilização e no manejo agrícola (Galford et al., 2010). Os processos 

ambientais na regeneração natural da floresta, resultantes das interações bioquímicas que surgem 

após o impacto do corte e queima de biomassa vegetal são relatados na literatura com referencia 

ao aumento da fertilidade e mudança de pH após alterações ambientais (Fracetto et al., 2013; 

Peay et al., 2013). 

As transformações biogeoquímicas de C e N e as emissões de gases de efeito estufa são 

atribuídos em sua maioria, pelos microrganismos, constituindo as bactérias bons indicadores das 

mudanças do uso do solo e estão diretamente relacionadas às dinâmicas do N (Petersen et al., 

2012). A comunidade bacteriana do solo altera suas estruturas em função da mudança de uso da 

terra e das alterações nos atributos químicos do solo relacionados ao aumento da fertilidade e 

disponibilidade de nutrientes (Jesus et al., 2009; Navarrete et al., 2015). Os autores constataram 

adaptações funcionais na comunidade bacteriana após desmatamento, registrando diferenças nos 

teores de matéria orgânica e acidez do solo com efeito sobre a disponibilidade de nutrientes. 

Propriedades específicas do solo como alteração no pH e aumento da disponibilidade de 

nutrientes podem predizer mudanças na comunidade microbiana (Lauber et al., 2008), onde as 

transformações da matéria orgânica por microrganismos edáficos podem avaliar a qualidade do 

solo (Kaschuk et al., 2011). 

Em estudo realizado na Amazônia com mudança de uso da terra, foi verificado 

alterações químicas relacionadas ao aumento do pH e concentrações de Ca, Mg, K, P e N no 

solo, influenciando a estrutura da comunidade bacteriana, tanto na composição como na 

abundancia (Lammel et al., 2015). Estudos realizados em solos da Amazônia central revelaram 

que a diversidade bacteriana não diminuiu após a mudança do uso da terra, mas altera a estrutura 

da comunidade (Jesus et al., 2009). O aumento da disponibilidade de nutrientes pela combustão 

da matéria orgânica após o processo de corte e queima e posterior incorporação de cinzas 

aumenta a fertilidade do solo, mas pouco conhecidos são os efeitos nas comunidades 

microbianas do solo (Navarrete et al., 2015). 

Estudos com técnicas moleculares são escassos e recentes avaliando o impacto da 

mudança de uso da terra na estrutura da comunidade bacteriana, sendo de grande importância 

investigar as consequências de alterações ambientais em larga escala na região amazônica 

(Galford et al., 2010). Técnicas que utilizam o gene 16S rRNA, uma molécula estável de ácido 

nucleico que atualmente é extraída e utilizada em praticas para identificação de estruturas de 

comunidades bacterianas, pode proporcionar melhores avaliações na abundância e diversidade 

das comunidades pela boa sensibilidade na detecção de distúrbios ambientais relacionados 

mudanças do uso da terra (Dimitrov et al., 2017; Jesus et al., 2009; Tahir et al., 2015).  
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Embora esteja registrado que as mudanças no uso da terra afetem significativamente a 

biomassa microbiana nos solos da Amazônia (Tosi et al., 2016) as informações disponíveis sobre 

os efeitos dessa mudança na atividade e composição microbiana na Amazônia ainda são escassas 

(Lammel et al., 2015). Ao considerarmos que a comunidade de microrganismos associada à 

biodiversidade são em grande maioria, avaliadas em estudos de efeito único (Wagg et al., 2014), 

pesquisas com o objetivo de avaliar ao longo do tempo a dinâmica temporal microbiana como 

indicadores de alteração do uso da terra são incentivados. Essas abordagens podem contribuir no 

entendimento da qualidade do solo e das mudanças climáticas por identificar as alterações na 

diversidade e composição das comunidades microbianas na mudança de uso da terra (Krause et 

al., 2014). 

O objetivo desse estudo foi avaliar as alterações na estrutura e diversidade da 

comunidade bacteriana após o corte e queima controlada de vegetação nativa no norte do estado 

de Rondônia, Sul na Amazônia. Nossas hipóteses são: i) ocorre alteração da estrutura da 

comunidade bacteriana após corte e queima de biomassa; ii) o uso do fogo e a mudança de 

fertilidade alteram a estrutura e diversidade bacteriana do solo; iii) as alterações na comunidade 

ocorrem distintamente entre profundidades do solo e datas de coleta. 

 

4.2. Material e métodos 

4.2.1 Descrição da área de estudo 

O pesquisa foi desenvolvida em área particular com vegetação nativa, no município de 

Candeias do Jamari (8°38’03.75” S e 63°11’52.29” W) a 23,0 km de Porto Velho, Rondônia – 

RO, Sudoeste da Amazônia Legal no Brasil (Figura 1). 
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Figura 1.  Localização geográfica da área de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. Fonte: 
(INPE/Prodes) adaptado do Imazon: http://imazon.org.br/slide/desmatamento/  

 

A área foi selecionada pela representatividade do Bioma Amazônico no estado de 

Rondônia, região conhecida como “Arco do desmatamento” localizada no Sul da Amazônia onde 

está concentrada a maior área de expansão do desmatamento no Brasil (Vasconcelos et al., 2013; 

Fearnside and Graça, 2009). Esta área está localizada no estado brasileiro que apresentou a maior 

percentagem de desmatamento, comparada aos demais estados na Amazônia brasileira 

(Rodrigues et al., 2013). 

O estudo obteve anuência da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Ambiental de 

Rondônia – SEDAM e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, gestores ambientais estaduais responsáveis pela autorização de corte e queima da 

vegetação nativa no estado de Rondônia. O sistema de conversão foi realizado por método 

tradicional de corte raso (próximo ao solo) com motosserra e queima após período de inverno, 

sem extração seletiva de madeira antes da queima.  

A pesquisa foi realizada em experimento único de corte e queima controlada em 

vegetação nativa na Amazônia, sem repetições locais em função da limitação técnica e ambiental 

de realizar três procedimentos de queima simultâneos em áreas distintas, limitados pelo custo 

operacional, risco ambiental e necessidade de mão de obra específica em experimentos de queima 

na Amazônia (Balch et al., 2015; Morandini et al., 2013). Informações sobre o impacto do sistema 

de corte e queima na Amazônia, assim como, as perturbações no funcionamento do ecossistema 

baseia-se em estudos únicos (Turner, 2010) em função da complexa e onerosa repetitividade de 

http://imazon.org.br/slide/desmatamento/


84 

 

corte e queima de vegetação nativa no bioma Amazônia limitada a quatro hectares (Carvalho Jr. 

et al., 2016; Righi et al., 2009). 

O clima do local é classificado tipo Aw segundo Köppen-Geiger (Ferraz et al., 2005) 

tropical chuvoso com média anual de precipitação pluviométrica entre 1.400 a 2.300 mm ano-1 

podendo ocorrer precipitações até 2.600 mm ano-1 (Browr et al., 1995) e inferior a 20 mm nos 

meses de inverno. O clima megatérmico é caracterizado com período seco bem definido nos 

meses de junho a outubro com moderado déficit hídrico e índices pluviométricos inferiores a 50 

mm mês-1. A estação chuvosa ocorre de novembro a maio onde são registrados os meses mais 

quentes do ano (Bastos and Diniz, 1982; Lisboa et al., 2012) (Figura 2, Cap. 2). A vegetação local 

é caracterizada como floresta Ombrófila aberta com gradientes climáticos com mais de 60 dias 

secos por ano (Leonardo et al., 2012). Os dados do inventário florestal, números de indivíduos, 

classes de diâmetro altura do peito (DBH) e consumo de biomassa estão disponíveis em Carvalho 

et al. (Carvalho Jr. et al., 2016). A serapilheira da área de estudo possui altura de 3,6 cm e massa 

de 0,89 kg m2 com densidade aparente de 31,64 kg m3 (Filho et al., 2017). 

A área de estudo está inserida na bacia sedimentar Amazônica, representada por 

formações sedimentares, relevo aplainado e clima tropical chuvoso que apresentam baixa 

concentração de bases, acidez elevada e saturação por alumínio alta (Anjos et al., 2013). O solo 

foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico típico (LAd) ou Typic Hapludox em 

descrição morfológica realizada em perfil pedológico de trincheira, conforme Sistema Brasileiro 

de Classificação do Solo – SiBCS e USDA Soil Taxonomy (Santos et al., 2013; USDA, 2014), 

respectivamente (Tabela 1, Cap. 2). 

 

4.2.2 Coleta de solo 

A área de estudo possuia 4.0 hectares onde foi realizado o corte e queima da vegetação 

nativa apenas em 2.25 hectares (22.500 m2). As amostragens foram realizadas no hectare central 

de corte e queima, subdividido em 30 unidades amostrais com dimensões individuais de 333 m2. 

Foram realizadas coletas temporais simultâneas na área de corte e queima e na área de vegetação 

nativa adjacente ao lado esquerdo (A), em área amostral gerada pelo rebatimento simétrico da 

área central de queima de biomassa (B), conforme Figura 2. 
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Figura 2.  Distribuição experimental das unidades amostrais em vegetação nativa (A) e área de corte e queima (B) no 
município de Candeias do Jamari, Rondônia, Brasil. Entre A e B: vegetação nativa; entre B e D: área de corte e 
queima de biomassa; D e E: hectare central de coleta de solo. 

 

As amostragens de solos foram realizadas na vegetação nativa (controle), 32 e 62 dias 

após o corte da biomassa vegetal no hectare central. Após a queima de biomassa foram coletadas 

amostras aos 2, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 360 dias nas profundidades 0 – 5, 5 – 10, 10 – 20 cm. As 

coletas foram realizadas simultaneamente no hectare central (D) e na área vegetação nativa (E).  

Após coleta, as amostras foram acondicionadas em saco de polietileno para manutenção da 

umidade, fechadas com respiro de papel poroso para favorecer aeração e posteriormente 

acondicionado em caixa térmica. O tempo da coleta em campo até a extração e congelamento do 

DNA das amostras de solo, foi realizado em até 36 horas após coleta de campo. 
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4.2.3 Extração do DNA total do solo 

A extração do ácido desoxirribonucleico – DNA foi realizada individualmente em cada 

amostra com 400mg (0,4 g) de solo por meio do procedimento de extração via Kit PowerSoil® 

DNA Isolation Kit (MO Bio Laboratories, Carlsbad, CA, EUA) de acordo com orientação do 

fabricante. Após extração a eficiência do método e integridade do DNA foi verificada em 

eletroforese em gel de agarose 1% (w/v) em tampão TAE (400nM Tris, 20nM ácido acético 

glacial, 1nM EDTA). O gel foi visualizado em luz ultravioleta (DNrBio-imaging Systems Minibis 

pro 16 mm), obtendo ao final um quantidade média de 50 ɳg de DNA por microlitro (total 

extração de 100µl) o qual foi armazenado em – 20 ᵒC. 

 

4.2.4 Analise dos perfis do T-RFLP  

A analise da estrutura da comunidade bacteriana do solo foi realizada com base no 

procedimento Terminal Restriction Fragment Lenght Polymorphism, T-RFLP do gene 16S de 

rRNA extraído do solo e amplificado com primers para região da subunidade menor do gene 16S 

DNAr (8fm e 926R, Schütte et al., 2009) especifico para acesso ao grupo das bactérias. As 

condições da PCR (Polimerase Chain Reaction) para amplificação do fragmento do gene 16S 

DNAr foram realizadas segundo (Schütte et al., 2009). 

Ao final da etapa de amplificação as amostras foram purificadas em placas de 96 poços 

(MicroAmp, AppliedBiosystems) seguindo incubação por 2 horas a temperatura de -20 ᵒC, 

posteriormente submetidas a duas centrifugações e secagem a 45 ᵒC por 15 minutos. O produto 

purificado foi ressuspendido em 50µL de água esterilizada, quantificado em gel de agarose a 1.5% 

e submetidos à clivagem com 5U da endonucleases Hhal, sendo repetida a purificação. O material 

final precipitado foi ressuspendido em formamida HiDi e analisado em sequenciador automático 

ABI Life 3500 (AppliedBiosystems) utilizando matriz de azul e marcador padrão LIZ 600. 

As analises dos eletroferogramas foram realizadas pelo programa Gene Mapper ®4.1, 

resultando em picos ajustados com padrão GS600LIZ diferenciados ao nível de 0,5 pares de 

base. Finalmente, foi gerada uma matriz com conjunto de quantidades e abundancia de 

fragmentos de restrição terminais (TRFs) descrevendo grupos de bactérias que compunham cada 

amostra de solo. Para diferenciação dos perfis de grupos bacterianos de cada amostra, os dados 

da matriz foram transformados em raiz quadrada e submetido à análise de coordenadas principais 

(PCoA) objetivando observar a dissimilaridade dos perfis bacterianos das amostras (Ramette et 

al., 2007).  
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4.2.5 Analise estatística 

Os dados foram submetidos a analises de similaridade (ANOSIM), um teste não 

paramétrico para observar as diferenças entre dois ou mais grupos, baseado num valor de R 

estatístico significativo para qualquer medida de distância (Clarke, 1993). A comparação entre o 

tempo como tratamento principal para cada uma das profundidades resultaram em valores de R 

estatísticos (p<0,05) variando de 0 < R > 1. Quando valores de R próximos de 1 indica 

separação entre os perfis da comunidade e próximos a 0 os perfis apresentam alta similaridade. 

Os valores de R  ≥ 0,75 das comunidades, representam elevada dissimilaridade, 0,75 < R > 0,25 

indica dissimilaridade, contudo com sobreposição entre os perfis e valores menores que 0,25 

como similares (Ramette et al., 2007). As analises estatísticas foram realizadas utilizando o 

software Primer 6 + Permanova. Foi utilizada a técnica de NMDS, com índice de similaridade 

bray-curtis e posteriormente realizada a analise de componentes principais (PCA). Os dados 

biológicos foram transformados em percentagem por linha com objetivo de elimar ruído da 

analise. 

Para avaliação dos atributos químicos os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) em delineamento inteiramente casualizado com três repetições, considerando o tempo 

como tratamento principal para cada uma das profundidades. As médias foram comparadas pelo 

teste de tukey com nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

4.3. Resultados  

4.3.1 Estrutura bacteriana na mudança do uso da terra 

 

Os resultados demonstram o efeito do impacto da conversão florestal pela queima da 

vegetação nativa e da mundaça dos atributos químicos na variação da estrutura da comunidade 

bacteriana do solo (Figura 3).  
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Figura 3.  Análise de escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) da comunidade bacteriana do solo da 
área de vegetação nativa e área de queima de biomassa (A) e profundidades do solo (B) no município de Candeias do 
Jamari, Rondônia, Brasil. 

 
Foi observado (A) que a comunidade bacteriana do solo na área de corte e queima da 

biomassa vegetal apresentou maior alteração de comunidade em comparação a área de vegetação 

nativa, com maior dissimilaridade da comunidade não submetida ao impacto do corte e queima. 

Ao avaliarmos a similaridade dos dados entre as camadas amostradas (B), verificamos que a área 

submetida ao corte e queima de biomassa vegetal apresentou pouca diferença entre as 

profundidades sendo observado uma tendência maior de dissimilaridade na camada de 0 – 5 cm, 

a qual recebeu o maior impacto do fogo e deposição de nutrientes via cinzas da queima da 

biomassa vegetal, comparada as camadas subsuperficiais. 

Alterações distintas na estrutura da comunidade bacteriana foram verificadas pelo teste 

de ANOSIN (R=0.5, p=0,001). O menor efeito da conversão foi observado nas camadas abaixo 

de 5 cm, onde não verificou-se efeito temporal significativo na alteração da estrutura da 

comunidade bacteriana, analisada para os horizontes de 5 – 10 cm (R=0.2, p=0,01) e 10 - 20 cm 

(R=0.2, p=0,002). Foi observado na camada superficial de 0-5 cm que, as amostras coletadas aos 

30 dias após a queima de biomassa vegetal apresentaram estrutura distinta quando comparada à 

estrutura bacteriana da vegetação nativa sem queima, permanecendo a alteração estrutural até 360 

dias (Figura 3). 

 

 

A B 
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Figura 4.  Analise de componentes principais da estrutura bacteriana do solo na camada de 0 – 5, 5 
– 10 e 10 – 20 cm na área de estudo no município de Candeias do Jamari, Rondônia. 
 

A manutenção da estrutura da comunidade no horizonte de 5 – 10 e 10 – 20 cm foram 

confirmadas pelo teste de ANOSIN. De forma geral foi possível observar após a queima, um 

efeito pronunciado na manutenção do ecossistema, verificando que estrutura da comunidade 

bacteriana observada na mata nativa é diferente da comunidade bacteriana observada na mata 

após 360 dias de readaptação do ecossistema.  
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4.3.2 Influencia dos atributos químicos do solo na estrutura e diversidade bacteriana  

 

O processo de conversão florestal via corte e queima alterou os atributos químicos e 

influenciou na alteração da estrutura bacteriana do solo. Foi verificada redução significativa nos 

teores de carbono (C) e redução não significativa nos teores de nitrogênio (N) elevando a relação 

C/N. Ao quantificarmos os estoques, foram registradas reduções significativas de 30 % dos 

estoques de C e N (Cap. 2, Fig. 5). Foi observado aumento não significativo de 5,5 % no valor de 

pH após o corte e queima da vegetação nativa, com maior amplitude na camada de 0 – 5 cm, a 

qual pode ter influenciado a mudança de estrutura e diversidade da comunidade bacteriana.  

Houve aumentos significativos nos teores de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) com maior 

relevância ao potássio (K) a partir de dois dias após a queima, no qual o K foi o nutriente que 

mais influenciou significativamente no aumento da soma de bases e saturação de bases do solo. 

Entretando, o aumento de bases foi momentâneo, retornando os nutrientes (e.g. Cálcio, Magnésio 

e Potássio) ao nível da vegetação nativa. Em resposta as elevações de cátions básicos após a 

queima houve elevação significativa da soma e saturação de bases do solo. Entretanto, esse efeito 

também foi temporário para soma de bases (SB), retornando ao valor estatístico comparado à 

mata nativa e ao valor de saturação de bases (V %) o qual permenceu maior que a vegetação 

nativa no final do estudo. 

Em resposta a elevação da soma e saturação de bases, os teores de Alumínio (Al) e 

saturação de Alumínio (m %) apresentaram reduções estatísticas significativas após a queima de 

biomassa, mantendo-se constante até o final do estudo, ao contrario da saturação de alumínio 

que retornou estatisticamente ao valor da vegetação nativa. Os teores de fósforo foram reduzidos 

significativamente em função da queima da vegetação nativa, os quais não retornaram aos valores 

iniciais permanecendo 40 % menores ao final do estudo, comparados a vegetação nativa (Tabela 

1). 

A análise de componentes principais (CP) demonstrou a dinâmica dos atributos 

químicos no tempo após a queima de biomassa (QB). O CP1 explicou 45 % dos dados e o CP2 

que explicou 21 % dos dados.   
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Figura 5.  Análise de componentes principais (A) analise de variância (B) e do solo no município de Candeias do 
Jamari, Rondônia, Brasil. *** = p < 0.001; ** = p < 0.01; * p < 0.05 

 

Foi observado que os nutrientes Fósforo (P), Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) estão 

inversamente correlacionado aos atributos ácidos do solo, principalmente ao elevado teor de Al+3 

da vegetação nativa, representado pela CP1. Os atributos que melhores se relacionaram a CP2 foi 

o C e N, associados aos atributos ácidos do solo, correlacionando-se inversamente aos cátions 

básicos (e.g. Ca e Mg) e ao P. 

 

 

 

 

A B 
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Tabela 1. Atributos físico e químico do solo antes e após o corte e queima da vegetação nativa da área de estudo no município de Candeias do Jamari, 

Rondônia. 

     
Horizonte Tempo Argila C N C/N pH Ca Mg K SB H+Al Al P V m 

cm Dias % g.kg-1  H2O mmolc dm-3 mg kg-1 (%) 

O 
0 – 5 

VN 
 

51,6 
35,3 ±9,8 2,9 ±0,4 12,0 ±2,7 3,9 ±0,0 0,9 ±0,0 0,0 ±0,0 1,1 ±0,2 2,1 ±0,2 

112,5 ±6,0 
34,5 ±0,9 1,0 ±0,0 1,8 ±0,1 94,3 ±0,4 

 30  33,7 ±11,0 2,3 ±0,4 15,4 ±6,7 4,3 ±0,1 1,7 ±0,8 0,7 ±0,4 9,8 ±0,7 12,2 ±1,8 77,8 ±11,0 26,0 ±3,6 1,0 ±0,5 14,0 ±2,5 67,9 ±1,6 
 365  29,3 ±2,4 3,0 ±0,3 14,5 ±1,0 4,3 ±0,1 1,1 ±0,2 0,5 ±0,3 1,0 ±0,0 2,7 ±0,6 68,3 ±1,3 21,7 ±2,2 0,6 ±0,1 3,7 ±0,7 89,0 ±3,2 

                
A 

5 – 10 
VN 

 
67,1 

24,2 ±8,0 1,8 ±0,2 13,3 ±3,1 3,9 ±0,0 0,1 ±0,0 0,0 ±0,0 0,6 ±0,2 0,7 ±0,2 
61,9 ±6,0 

29,3 ±0,7 0,2 ±0,0 1,1 ±0,4 97,5 ±0,8 

 30  17,2 ±4,4 1,9 ±0,3 12,4 ±2,5 4,0 ±0,0 1,5 ±0,3 0,5 ±0,3 1,1 ±0,3 3,1 ±0,9 48,2 ±3,4 21,7 ±0,1 0,9 ±0,7 6,0 ±1,3 87,7 ±3,2 
 365  15,1 ±0,5 1,2 ±0,0 13,0 ±0,4 4,1 ±0,0 0,3 ±0,0 0,1 ±0,0 0,5 ±0,0 0,9 ±0,0 51,4 ±1,9 19,0 ±0,5 0,3 ±0,0 1,7 ±0,1 95,3 ±0,3 
                

AB 
10 – 20 

VN 
 

71,1 
17,3 ±5,0 1,5 ±0,1 11,1 ±2,5 4,1 ±0,0 0,4 ±0,1 0,0 ±0,0 0,5 ±0,1 0,8 ±0,0 

56,4 ±12,7 
28,5 ±1,8 0,5 ±0,2 1,6 ±0,2 97,0 ±0,2 

 30  13,1 ±1,8 1,2 ±0,0 11,0 ±1,5 4,0 ±0,0 0,6 ±0,3 0,1 ±0,1 4,1 ±0,8 4,9 ±1,3 53,0 ±1,4 18,2 ±5,0 0,3 ±0,0 7,2 ±2,2 76,8 ±9,5 

 365  11,0 ±1,4 1,0 ±0,1 11,6 ±1,0 4,2 ±0,0 0,6 ±0,1 0,3 ±0,2 0,5 ±0,0 1,3 ±0,3 54,1 ±4,5 17,5 ±0,6 0,8 ±0,3 2,6 ±0,8 93,2 ±1,6 
                

                
0 – 20 VN 63,26 25,60 a   2,07 a 12,13 b  3,97 a  0,47 b  0,00 b  0,73 b  1,20 b  0,57 a  76,93 a  30,77 a  1,50 c  96,27 a  

 30  21,33 b  1,80 a 12,93 a 4,10 a  1,27 a  0,43 a  5,00 a  6,73 a  0,73 a  59,67 b  21,97 b  9,07 a  77,47 b  
 365  18,47 c   1,73 a 13,03 a  4,20 a  0,67 b  0,30 a  0,67 b  1,63 b  0,57 a  57,93 b  19,40 c  2,67 b  92,50 a  
                

 DP  3,60 0,18 0,49 0,12 0,42 0,22 2,48 3,08 0,09 10,50 5,96 4,08 9,95 
 CV  45,32  44,46 13,16 3,26 59,07 86,24 120,17 90,03 56,44 31,99 13,24 58,16 6,87 
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A análise de regressão apresentou a dinâmica da diversidade da comunidade bacateriana 

pelo Indice de Shannon (H’), com influência significativa da conversão floresta na diversidade 

bacteriana do solo (p<0,001) (Figura 6). Foi observado após corte e queima da vegetação nativa, 

alteração na diversidade na comunidade microbiana, a qual ao longo do tempo foi se 

reestabelendo-se ao status inicial. Entretano, no tempo de estudo até um ano após a queima, não 

foi possível o retorno da diversidade ao nível inicial, comparada a vegetatação nativa. 

 

 

Figura 6. Indice de diversidade de Shannon (H’) da comunidade bacteriana do solo no município de Candeias do 
Jamari, Rondônia, Brasil. 

 

4.4. Discussão  

4.4.1 Alteração da estrutura e diversidade bacteriana do solo pelo uso do fogo 

 

A queima da vegetação nativa influenciou a mudança na estrutura da comunidade 

bacteriana pelo aumento da temperatura superficial do solo, a qual consumiu toda a biomassa de 

serapilheira da área de estudo. Em curto prazo a temperatura da camada superficial do solo é 

elevada drasticamente pelo impacto do fogo. Segundo Rheinheimer et al. (2003) a temperatura 

superficial pode chegar até 1000 ᴼC, mas no interior do solo a temperatura pouco se eleva, 

reduzindo os efeitos na camada subsuperficial. Nossos estudos confirmaram essa teoria pela 

similiraidade da estrutura da comunidade bacteriana nas camadas subsuperficiais abaixo de 5 cm. 

Modificações na estrutura bacteriana do solo pelo uso do fogo também foi confirmada por Jesus 
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et al. (2009) no qual afirmaram que a intensidade do manejo do solo pelo corte e queima foi 

suficiente para impactar significativamente nas comunidades do solo. 

Após corte e queima da vegetação nativa e da serapilheira, a camada superficial do solo 

ficou exposta a maiores amplitudes termicas e selamento superficial do solo diminuindo as trocas 

e fluxos de gases, que podem ter influenciado na mudança da estrutura da comunidade no 

horizonte superficial até 5 cm. As emissões e trocas gasosas do solo foram menores após a 

queima de biomassa (Item 3.3, Cap. 3) comprovando a influência do fogo na camada superficial 

do solo. Em estudo realizado por Meyer et al. (2017) verificaram em processo de mudança do 

uso da terra que houve alteração na composição das comunidades bacterianas e diversidade de 

microrganismos do solo, relacionados a ciclagem de metano. 

Amplitudes térmicas foram registradas em estudo com sistema de corte e queima em 

parcela de 4,0 hectares de vegetação nativa em Manaus-AM, em condições edafoclimáticas 

semelhantes a esse estudo (i.e., Latossolo Amarelo, pluviosidade de 2.600 mm ano-1, coleta de 

solos até 370 dias após queima) realizado por Oliveira e Franklin (1993) averigundo diferença de 

15 % em apenas 5 cm de profundidade  do solo sem cobertura.  Ao considerarmos que em solos 

da Amazônia, que o maior incremento de matéria orgânica é concentrada na superfície do solo 

(Marques et al., 2015) onde os aumentos de temperaturas são mais intenso após desmatamento e 

o aumento de temperatura são observados, é notório as alterações da estrutura da comunidade 

bacteriana na camada superficial do solo após desmatamento pelo uso do fogo.   

 

4.4.2 Estrutura bacteriana e redução da disponibilidade de C e N 

 

As alterações nos atributos químicos influenciaram na mudança da estrutura da 

comunidade bacteriana do solo pela nova dinâmica na disponibilidade de nutrientes, cessando um 

equilíbrio químico nutricional do solo e interrompendo a ciclagem de nutrientes, com reduções 

nos teores de C, N e relação C/N do solo. 

A conversão florestal impactou no ecossistema degradando a matéria orgânica (e.g., 

redução dos estoques de C e N) logo após o corte da vegetação nativa até o final do estudo. Essa 

redução nos teores e estoques de C e N influênciam a comunidade bacteriana do solo pela 

redução da biomassa microbiana (Fujisaki et al., 2015) a qual é dependente da disponibilidade de 

matéria orgânica do solo (Mendes et al., 2015a; Navarrete et al., 2015). Resultados semelhantes 

foram encontrados por Paula et al. (2014) que verificaram alterações na estrutura microbiana do 

solo em função da redução dos teores de C e N na mudança do uso da terra em floresta primaria 

para pastagem. Entretando, a mudança pode ter ocorrido no processo de conversão e não 

somente pela mudança do uso da terra com a implantação de pastagens de 6 anos e 38 anos.  
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A perda de bactérias endêmicas da floresta nativa em função da mudança do uso da 

terra na Amazônia foi relatado por Rodrigues et al. (2013) que verificaram a homogeneização das 

comunidades microbianas em resposta as atividades antrópicas. Embora o desmatamento possa 

causar perda visivel de biodiversidade acima do solo, o impacto na microbiota não 

necessariamente é veículo obrigatório de perda de diversdidade da comunidade bacteriana do 

solo (Mendes et al., 2015b). Há organismos que também são conhecidos por preferirem 

ambientes com reduzida disponibilidade de carbono e nutrientes, consideradas oligrotróficas 

(Shange et al., 2012; Sul et al., 2013) os quais encontram condições favoráveis ao 

desenvolvimento após a conversão florestal e diminuição dos estoques de carbono do solo e 

serapilheira. Os organismos oligrotróficos mencionados pelos autores podem ter predominado 

no ambiente da microbiota após conversão florestal em função da redução do carbono e 

nitrogênio do solo, alterando a diversidade registrada pelo índice de Shannon (H’). 

As alterações na estrutura da comunidade bacteriana após mudança do uso da terra 

descritas nesse estudo, pode ter interferido diretamente no sequestro de carbono do solo, que é 

governado pela biomassa e estrutura microbiana e estão associados a estabilidade de carbono  

nitrogênio do solo (Deng et al., 2016). Ao verificarmos redução nos estoques de carbono e 

nitrogênio do solo após o desmatamento, podemos inferir que houve desequilíbrio nas interações 

microbianas com a dinâmica do C e N do solo, comprometendo os serviços ambientais, como o 

sequestro de carbono desenvolvido pela floresta, com liberação de C e N para atmosfera via 

gases de efeito estufa e perdas por erosão após desmatamento.  

 

4.4.3 Alteração da estrutura bacteriana na mudança dos atributos quimicos do solo 

 

Os atributos químicos do solo relacionados aos teores de nutriente também foram 

alterados com redução do P, Al, e m % e elevação dos teores de Ca, Mg, K e V %. O aumento da 

fertilidade do solo na camada superficial após queima de biomassa e deposição de cinzas são 

amplamente relatados na literatura (Navarrete et al., 2015; Jesus et al., 2009; Maeder et al., 2002; 

Juo e Manu, 1996). Foi verificado nos componentes de acidez do solo uma rápida elevação do 

pH (Item 2.3.1, Cap. 2) após a queima de biomassa com reflexos na redução dos teores de Al e m 

%, que impactaram na comunidade bacteriana das camada superficial do solo. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Jesus et al., (2009) os quais verificaram forte correlação entre 

a estrutura da comunidade microbiana e as variáveis ligadas à acidez do solo, indicando que a 

acidez é um fator importante que causa altereações na estrutura da comunidade microbiana. Os 

autores descreveram que houve alteração significativa de 31 % da estrutura da comunidade 
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bacteriana do solo ao longo de gradientes de saturação de bases, Al+3 e pH, correlacionados aos 

nutrientes ao longo do tempo. Resultados semelhantes foram encontrados por Fierer e Jackson 

(2006), que verificaram o pH como principal fator correlacionado com a diversidade bacteriana e 

a similaridade da comunidade em escala continental. Nesse entendimento, fica evidente nesse 

estudo a mudança de estrutura e diversidade bacteriana do solo pela alteração do pH, o qual foi 

significativo na mudança do uso da terra (Figura 5, p=0,024*) 

A alteração no pH afeta a diversidade, composição e função da comunidade bacteriana 

em solo e estão relacionadas positivamente com solos de pH baixo de florestas quando 

comparados a solos de áreas desmatadas (Navarrete et al., 2015; Zhang et al., 2013). Membros do 

filo Actinobacterias são descritos como adaptáveis a solos ricos em nutrientes (Fierer et al., 2012; 

Ramirez et al., 2011). A intensidade de uso da terra com alterações no pH, C e níveis de 

nutrientes orientaram as mudanças da estrutura a comunidade bacteriana do solo, entretanto, 

readaptações nas comunidades estão relacionadas às condições ambientais que os organismos 

estão sujeitos ao longo da vida, que geralmente se referem aos investimentos do organismo em 

sobrevivência, crescimento e reprodução (Meyer et al., 2017). Existe um gradiente de mudança 

do uso da terra de vegetação nativa, pastagem e depois uso agrícola que apresentam perfis 

químicos e bacterianos mais distintos (Lammel et al., 2015). Os distúrbios ocorridos podem ser 

minimizados com a ocupação do solo pelo uso agrícola, pecuário ou regeneração natural, com 

redução de distúrbios devido ao plantio ou reflorestamento, aumentado às relações 

fungo/bactéria do solo reduzindo os distúrbios que proporciona melhor proteção do carbono 

orgânico pela decomposição microbiana (Stevenson et al., 2014).  

Nesse entendimento são compreendidos os resultados verificados no final do estudo, 

onde podemos observar que após um ano da queima, houve um efeito pronunciado na 

manutenção do ecossistema, verificando que a diversidade e estrutura da comunidade bacteriana 

observada na mata nativa foi diferente da comunidade bacteriana observada na mata após 360 

dias, indicando uma gradual readaptação ao ecossistema, pondendo ser favorecida pela 

regeneração das espécies vegetais. Essa readaptação é descrita por Navarrete et al. (2015) que 

verificaram após processo de desmatamento via corte e queima, resistência da comunidade 

microbiana do solo a essa pratica de mudança de uso da terra, respondendo ao aumento da 

disponibilidade de nutriente pelo aumento da abundância de bactérias do solo. 

 

 

 

 



97 

 

4.5. Conclusão 

O corte e queima da biomassa vegetal alterou a estrutura da comunidade bacteriana do 

solo pelo impacto do fogo e alterações dos atributos químicos do solo, com maior efeito 

observado no horizonte superficial do solo. Em camadas subsuperficiais a partir de 5 cm não foi 

observada mudança da estrutura bacteriana do solo. 

Os atributos químicos que mais influenciaram a mudança de estrutura e diversidade 

bacteriana no solo foram o aumento da V % e pH, que consequentemente reduziram os 

componentes ácidos Al e m %. A diversidade da comunidade do solo foi alterada pelo processo 

de conversão florestal, não retornando ao status inicial da mata nativa após um ano de estudo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de mudança do uso da terra pelo desmatamento tropical ainda é descrita 

como a atividade antrópica ambiental mais impactante às mudanças climáticas globais (IPCC, 

2015; Silva et al., 2016). Estudos anteriores verificaram que o desmatamento tropical é 

responsável por distúrbios ambientais em compartimentos estratégicos do ciclo biogeoquimico, 

como perda da matéria orgânica do solo (MOS) e alteração das funções biológicas do solo com 

influencia direta nas emissões de gases de efeito estufa (GEE) (Zald et al., 2016; Navarrete et al., 

2015). O Brasil é detentor da maior fração dos 40 % restantes de floresta tropical no mundo, a 

floresta Amazônia ocupada 60 % do território brasleiro e o desmatamento voltou a crescer nos 

últimos anos, gerando incertezas sobre a manutenção da floresta e as consequências das emissões 

de carbono no clima do planeta (Oliveira Alves et al., 2015; Hansen et al., 2013). Nesse cenário, 

este estudo forneceu informações científicas integradas dos processos biogequimicos pelo 

desmatamento via corte raso e queima na Amazônia (Fig. 1). 

No capitulo II concluí-se que o corte e a queima reduz a acidez do solo e eleva os teores 

de nutrientes, porém esse efeito é pequeno é temporário, retornando o solo ao status inicial um 

ano após a conversão florestal. Verificamos redução de 30 % nos estoques de carbono (C) e 

nitrogênio (N) na camada superficial do solo, corresponde à 4,3 Mg C ha-1 e 0,4 Mg N ha-1 e 18 

% até 1,0 m após conversão florestal, correspondende à 16,6 Mg C ha-1 e 2,2 Mg N ha-1. 

Registramos que, apenas o processo de corte da vegetação nativa antes do incêndio florestal é 

responsável pela perda de 6,5 Mg C ha-1 e 0,5 Mg N ha-1 até 1,0 m do solo. Pode-se considerar 

como valor de partida no processo de conversão florestal sem intervenção antrópica até um ano 

após a queima, a perda de 16 % da matéria orgânica do solo, independente do uso agrícola ou 

pecuário posterior que será desenvolvido na área antropizada. 

No capitulo III concluímos que a emissão de GEE do solo em vegetação nativa na 

floresta Amazônia, resguardadas as variabilidades regionais dentro da Amazônia, está relacionada 

à sazonalidade climática local, que ativa as emissões pelo aumento da umidade e temperatura. 

Nosso estudo identificou que, apenas o corte da vegetação nativa, antes da queima de biomassa, 

foi responsável pela redução de 50 % nas emissões de GEE, relacionadas com 30 % de perdas de 

C e N do solo antes da queima, podem refletir em menores emissões de GEE. Entretanto, 

chamamos atenção que, mesmo havendo reduções nas emissões de GEE após o corte e queima 

de biomassa, essas reduções, ou seja, esses valores são desprezíveis comparados ao impacto do 

corte e queima da vegetaçõa nativa e suas consequência ao meio ambiente, pois somente o 

processo de corte e queima da biomassa vegetal emitiu emitiu 164,1 Mg ha-1 de CO2 e 11,6 Mg 
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ha-1 de CO, e o solo, após o processo de corte até 360 dias após a queima emitiu 3,4 Mg C ha-1, o 

que representa apenas 2,1 % de toda emissão de GEE que ocorreu desde o processo de corte até 

365 dias após a queima de biomassa. Ao verificarmos as reduções das emissões de GEE do solo 

após o processo de corte e queima de vegetação nativa na Amazônia, torna-se evidente e  

injustificável a remoção de floresta nativa pelos impactos ambientais globais gerados, associados a 

perca de serviços ambientais fornecidos pela floresta Amazônica. 

 

 

  
Figura 1. Dinâmica tempral dos atributos biogeoquímicos e emissões de gases de efeito estufa no 
processo de desmatamento via corte e queima de vegetação nativa na Amazonia. 
 

No capitulo IV concluímos que as alterações observadas na superfície do solo desde o 

corte até um ano após a queima influenciaram diretamente a comunidade microbiana do solo. O 

impacto do fogo na mudança do uso da terra associado às alterações nos atributos químicos 

também influenciaram na mudança de estrutura e diversidade da comunidade bacteriana (Meyer 

et al., (2017) com elevação da fertilidade do solo e do pH, associados a redução dos teores de Al+3 

do solo.  

As alterações na diversidade e estrutura bacteriana do solo pelo impacto da conversão 

foram minizados ao longo do tempo indicado pela diversidade bacteriana, entretanto, após um 

ano do processo de queima a diversidade não retornou ao status inicial da vegetação nativa. 
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Observamos que as emissões de GEE indicaram as mudanças na comunidade que ocorreram no 

solo, com efeito direto no ciclo biogeoquímico identificado pela redução das emissões de GEE 

na área submetida ao corte e queima de biomassa.  

Nesse estudo, apresentamos informações relevantes sobre os impactos integrados da 

mudança do uso da terra pelo corte e queima da vegetação nativa na Amazônia, com efeitos 

negativos nos atributos químicos e biológicos do solo, os quais influenciaram diretamente as 

emissões de GEE do solo. Nossas descobertas identificaram a perda significativa de matéria 

orgânica do solo (MOS) a partir do corte da vegetação nativa, independente do uso do fogo, 

alertando para grande capacidade de perda de MOS dos ambientes tropicais pelos impactos 

antrópicos. Esses dados confirmam que o distúrbio antropogênico pode ocorrer ainda com a 

floresta em pé, com extração seletiva de madeira que reduzem os estoques de C e N do solo 

(Durigan et al., 2017).  

Após um ano do corte e queima da vegetação nativa não foi possível recuperar em 

processo natural de regeneração os conteúdos de nutrientes, matéria orgânica, assim como, 

recompor a microbiota do solo, compromentendo o futuro uso da terra. Nesse entendimento, 

com base nos resultados encontrados, o uso do fogo causa efeitos deletérios futuros ao solo que 

poderão ser minimizados ou recuperados, com referencia a fertilidade e biologia do solo por 

métodos conservacionistas, entretanto, as emissões de GEE do processo de conversão são 

irreversíveis nos modelos atuais de uso da terra na Amazônia, principalmente pela pastagem em 

sistemas extensivos de pecuária.  

Nesse histórico momento nacional em que o governo brasileiro modificou sua 

constituição para congelar gastos públicos em proteção a biodiversidade para os próximos 20 

anos, juntamente com o financiamento em pesquisas, educação e saúde (Magalhães, 2017) nossas 

contribuições científicas alertam para um futuro incerto sobre a preservação ambiental da 

Amazônia, ao mesmo tempo que podem nortear ações conservadoras que minimizem os 

impactos da mudança do uso da terra pelo desflorestamente tropical na Amazônia. Novamente, 

temos uma grande oportunidade para considerarmos o solo um elemento fundamental nas ações 

de intensificação sustentável para minimizar os efeitos das emissões de GEE e mudanças 

climáticas do solo (Smith et al., 2016), frente as eminentes extinsões das florestas tropicais do 

planeta. 
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