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RELAÇÃO ENTRE POUSIO E RESTABELECIMENTO DE PROPRIEDADES 

FÍSICO-QUÍMICAS DO SOLO EM AGRICULTURA DE ROÇA-DE-TOCO 
 
 

RESUMO 
 

A crescente apropriação das vertentes de forma descontrolada, impulsionada 

principalmente pelas formas de ocupação e uso dos solos, caracterizada pelas atividades 

humanas sobre ele, faz com que se torne também a crescente atenção e preocupação de 

profissionais de diversas áreas com os solos. Os diferentes tipos de uso do solo 

determinam a diferença dos processos entre os ambientes. No Brasil, a agricultura 

tradicional ainda é muito praticada pelos pequenos agricultores, muito destes ainda 

utilizam o método de queimada para limpeza de terreno para o plantio, que são também 

chamadas de agricultura de pousio, coivara ou roça-de-toco. O fogo causa diversas 

mudanças no solo: física, química, biológica, afeta a estabilidade de agregados, altera a 

infiltração, aumenta o escoamento e perda de solo. Muitos estudos têm mostrado as 

alterações físico-químicas negativas no solo, e outros que o sistema de roça-de-toco 

pode ser um sistema sustentável desde que o pousio seja feito de maneira correta. No 

entanto, há uma carência na literatura de estudos que avaliem o reestabelecimento das 

propriedades do solo para melhor entendimento do sistema de pousio. Deste modo, o 

presente estudo avalia e apresenta o restabelecimento das propriedades físico-químicas 

em solos submetidos à queimada que se encontram em 6 estágios diferentes de pousio, 

em uma escala de 0 a 12 anos, na comunidade faxinalense, Tijuco Preto, localizada no 

município de Prudentópolis, Paraná. Concluiu-se que os parâmetros químicos são mais 

sensíveis ao fogo que os parâmetros físicos. A estabilidade de agregados, capacidade de 

retenção de água e a infiltração apresentaram melhorias após a queimada. A maioria dos 

elementos químicos e físicos alterados que passam a comprometer a qualidade 

ambiental do solo conseguem alcançar os valores de referência da floresta nativa após 

em média 5 anos de pousio.   

 

Palavras-Chave: Fogo, Agricultura de roça-de-toco, Degradação do solo, 

Restabelecimento.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FALLOW PERIOD AND RECOVERY OF 

PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF SOIL IN SLASH-AND-BURN 

AGRICULTURE 

 

 

ABSTRACT 

 

The increased and uncontrolled occupancy of the hillslopes, driven forward mainly by 

current forms of possession and land use, and characterized by human activities on it, 

has garnered great attention and concern of professionals in various areas of soil study. 

The different managements of soil determine difference in procedures between 

environments. In Brazil, traditional agriculture is still practiced by small farmers; many 

of them still use the burning method for the cleaning of the land for planting, which is 

also called fallow agriculture or slash-and-burn agriculture. The fire causes several 

changes in the soil: physical, chemical, and biological. Among other effects, the fire 

affects the aggregates stability, it modifies infiltration, and it increases runoff and soil 

loss. While many studies have shown unfavorable physicochemical changes in the soil, 

others demonstrate that the slash-and-burn system is sustainable on the condition that 

the fallow management is done properly. However, little research has been conducted 

on the restoration of soil properties for better understanding the fallow system. Thus, 

this study evaluates and presents the recovery of physicochemical properties in soils 

that have undergone burning and which are in 6 different stages of a fallow period, on a 

scale from 0 to 12 years in a Faxinalense community, Tijuco Preto, located in the 

Prudentópolis municipality, Paraná.  This study concludes that the chemical parameters 

are more sensitive to fire than are the physical parameters. Aggregates stability, water 

retention capacity, and infiltration showed improvements after burning. Most of the 

altered chemical and physical elements that come to undermine the environmental 

quality of soil can reach reference values of the natural forest after an average of 5 years 

of lying fallow. 

 

Keywords: Fire, Slash-and-burn Agriculture, Soil degradation, Recovery.  
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar da importância em que os solos representam, como meio de produção, 

para a sobrevivência da espécie humana, dos vegetais e dos animais na superfície da 

Terra, o homem tem dado pouca atenção a esse recurso natural no que diz respeito à sua 

utilização e conservação. Desta forma, fica evidente a importância da conservação dos 

solos para a garantia da produção alimentícia e econômica para as atuais e futuras 

gerações. 

A erosão dos solos é um problema mundial relacionado à degradação ambiental. 

Este é um processo formado a partir de um conjunto de fatores, dos quais, a ação da 

água da chuva, a cobertura vegetal, as características do solo, do relevo e formas de uso 

vêm a ser os principais elementos determinantes na redução ou potencialização do 

processo erosivo e sua qualidade (MORGAN, 2005). 

Deste modo, a ciência geomorfológica e em especial a geomorfologia de 

vertente, busca em seu campo de atuação, apoiada em suas bases teóricas e em 

atividades de monitoramento, experimentação e modelagem, entender como vem 

ocorrendo as mudanças dos processos de vertentes de acordo com tipo de uso do solo.  

No Brasil a agricultura de roça-de-toco (agricultura de sistema tradicional), a 

qual usa a queimada controlada para limpeza de terreno, ainda é muito praticada pelos 

pequenos agricultores (13,14% do total dos incêndios no Brasil), (SOARES & 

SANTOS, 2002). Este tipo de agricultura é bastante encontrado na região central do 

estado do Paraná, é neste tipo de agricultura que é produzida a maior parte do feijão no 

estado, em especial no município de Prudentópolis – PR (maior produtor de feijão do 

Brasil) (EMATER, 2012). 

A prática de roça de toco adotada no sistema de Faxinal Tijuco Preto é 

utilizada para o cultivo de feijão e milho. Esta prática é exercida no local há 

aproximadamente 70 anos, iniciando em 1940 até os dias atuais.  

A roça de toco é feita por meio de procedimentos que compreendem o pousio e 

utilização do fogo. Os procedimentos do sistema são: a) roçada da área a ser queimada; 

b) é aguardado secagem da matéria vegetal cortada; c) queima da matéria seca; d) 

plantio do feijão e) colheita e pousio. O plantio deve ser feito após a queimada, para 

aproveitar a cinza que é considera como fertilizante. Os produtores da roça de toco, 

afirmam que o fogo é utilizado principalmente para a economia do trabalho, pois 

favorece a limpeza do terreno.  
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Depois de realizado a colheita, essa parcela de solo que foi utilizada 

permanecerá em pousio por um período de 5 a 8 anos, variando de acordo com o 

tamanho da área destinada ao cultivo de grãos. A vegetação começa a regenerar na área 

que permanece em pousio, recuperando parte da fertilidade do solo por meio da 

reposição da matéria orgânica. Na prática de roça de toco não é utilizado fertilizante ou 

agrotóxico, por esse motivo os agricultores afirmam que o pousio é de fundamental 

importância. Na safra seguinte é separada outra parcela da propriedade que já esteja 

acima de 5 anos de regeneração, realizando sempre os mesmos procedimentos. 

Estudos têm comprovado que o fogo causa diversas mudanças no solo: física, 

química, biológica, afeta a estabilidade de agregados, altera a infiltração, aumenta o 

escoamento, aumenta a perda de solo entre outras. Assim, o fogo é considerado um 

importante agente hidrológico e geomorfológico que influencia toda a dinâmica 

ambiental de uma bacia de drenagem ou ecossistema (SHAKESBY et al., 2003; 

CERTINI, 2005; ÚBEDA & BERNIA, 2005; SHAKESBY & DOERR, 2006; DOERR 

et al., 2007).  

De acordo com o tipo de sistemas de cultivo, muitas das características do solo 

demonstram variar ao longo do tempo durante o período de pousio, essas alterações 

podem ser codificadas em modelos que podem depois ser utilizada para quantificar o 

comportamento do solo sob diferentes cenários (YEMEFACK et al.,  2006). 

Gong et al., (2013), em estudo de restabelecimento de um solo subtropical 

vermelho degradado, observou que os solos têm capacidade de auto restaurar seus 

elementos alterados após a perturbação se submetidos a sistemas conservacionistas.  

Muitos estudos têm buscado avaliar os efeitos das queimadas nas mudanças 

físicas, químicas, biológicas de solos, bem como erosão e perda e água (DOERR et al., 

1996; DE BANO, 2000; MARTIN & MOODY, 2001; DRAGOVICH & MORRIS, 

2002; CERTINI, 2005; ÚBEDA & BERNIA, 2005; INBAR, 2014), no entanto, poucos 

estudos buscam avaliar o comportamento do reestabelecimento destas propriedades 

alteradas pelo fogo no decorrer do tempo de pousio. A partir disto, vê-se a necessidade 

de estudos que avaliem o comportamento das propriedades do solo em longo prazo após 

a queimada. 

Deste modo, o presente estudo objetiva avaliar o restabelecimento das 

propriedades físico-químicas do solo ao longo de um ciclo de regeneração entre zero a 

doze anos. Para isto foram utilizadas áreas agrícolas (roça-de-toco), na qual o fogo é 

utilizado para limpeza de terreno e o pousio para restabelecimento do solo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Agricultura de Roça-de-toco 

A partir do momento em que o homem começou a evoluir enquanto espécie, este 

passou a exercer maior domínio sobre o ambiente natural, tal domínio ao mesmo tempo 

em que permitiu um aumento na evolução da espécie humana proporcionou o aumento 

na ocupação e na utilização dos recursos naturais, contudo, isso se deu a partir da 

necessidade do homem se instalar em determinada área como forma de garantia de 

sobrevivência, assim, começa então a ocupação da superfície terrestre e as 

intensificações das alterações nas formas de relevo como consequência das atividades 

humanas e um aumento gradativo na exploração biológica, que refletirá no potencial 

ecológico (CASSETI, 1995). 

Segundo Gregory (1992), sendo o relevo uma espécie de componente deste 

estrato geográfico onde o homem vive e atua, este serve como um dos principais 

suportes à ocorrência das interações naturais e sociais, além de ser um produto da 

interação de forças endógenas e exógenas e vítima de alterações por parte desse jogo de 

relações. Assim, o relevo é um elemento de fundamental importância aos interesses 

ambientais e geográficos, em essencial aos da Geomorfologia. 

Uma das atividades modernas que mais tem contribuído em grande proporção 

para as alterações e mudanças nas formas de relevo, alteração da qualidade da água, 

erosão e empobrecimento dos solos é a agricultura.  

Segundo Pimentel (2005), aproximadamente 99,7% dos alimentos para consumo 

humano são produzidos a partir do sistema agrícola, enquanto apenas 0,3% são 

originados de atividades oceânicas e outros ecossistemas aquáticos. A cada ano cerca de 

10 milhões de hectares de terras cultiváveis são perdidos devido à erosão e ao 

empobrecimento dos solos, reduzindo assim a terras cultiváveis disponíveis para a 

produção de alimentos. No geral, estima-se que a perda de solo anual no mundo é de 10 

a 40 vezes superior que a taxa de formação de solos, o que coloca em risco o futuro da 

segurança alimentar humana e a qualidade ambiental. 

A agricultura é uma das mais antigas atividades de subsistência da humanidade, 

tendo surgida entre 10.000 e 11.000 anos atrás, quando o homem descobre nas sementes 

a possibilidade de manipulação para germinação e a melhoria da sua qualidade e 

variação alimentar, na região conhecida como Crescente Fértil na antiga Mesopotâmia, 

que atualmente inclui as porções da Síria, Turquia e do Iraque, entre os rios Tigres e 

Eufrates. 
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Na América do sul a região andina foi a primeira a desenvolver a prática 

agrícola há aproximadamente 6.000 anos, enquanto no Brasil Central as pequenas 

plantações de milho, cabaças e leguminosas conduzidas pela Tradição Una, dos 

primeiros horticultores ceramistas do Cerrado, não são anteriores há 3.500 anos 

(BARBOSA, 2002). Nessa época a agricultura não dispunha de nenhuma tecnologia 

(maquinários e biotecnologia) apenas técnicas rudimentares, ferramentas manuais, ajuda 

da força animal e o uso do fogo para a abertura de novas áreas a partir da queimada das 

florestas. 

O uso do fogo entre os paleo-índios na preparação desses sítios no Brasil é 

incerto. Sabe-se que incêndios provocados pelo homem eram frequentes no Cerrado, 

com datações anteriores há 8.000 anos, ou seja, bem mais antigos do que a própria 

agricultura nesse território. Provavelmente estavam associados à caça e ao controle de 

animais peçonhentos, ou ainda se firmaram como técnica de manejo de espécies 

vegetais que em grande densidade tornariam os campos cerrados inacessíveis ao trânsito 

humano (BARBOSA, 2002). 

A prática da agricultura de roça-de-toco (corte e queima para limpeza de terreno) 

passou a ser mais intensa nas regiões florestais do mundo somente entre os indígenas 

dos períodos históricos pós-coloniais. Essa prática disseminada entre os autóctones, 

sistematicamente documentada pelos europeus a partir do século XVI, era bastante 

variável segundo a região e a tribo considerada. Na maior parte dos casos relatados o 

procedimento baseava-se na queimada geralmente antes das primeiras chuvas anuais, 

utilizando como combustível a matéria orgânica seca (serrapilheira) depositada 

naturalmente sobre a superfície do solo ou a quebra manual de ramos, galhos ou o 

desbaste de arbustos. Durante a queimada era comum que homens montassem guarda 

nos arredores do terreno a fim de evitar o alastre das chamas floresta adentro, podendo 

causar queimadas em grandes proporções de forma descontroladas (LEONEL, 2000; 

MORALES, 2008). 

A roça-de-toco é caracterizada como um sistema de plantio itinerante, em que as 

áreas cultivadas são submetidas ao pousio (descanso e crescimento da vegetação) por 

um período geralmente superior que o do plantio. A área escolhida para o plantio é 

inicialmente limpa, por meio do corte e da derrubada da vegetação florestal (floresta 

nativa ou secundária e capoeira). A matéria orgânica é cortada e secada no local de 

forma natural até que possa ser queimada, objetivando além da limpeza da área, a 

redução da acidez do solo e a disponibilidade dos nutrientes da vegetação ao solo por 
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meio das cinzas, tornando o solo mais favorável ao plantio. Após alguns ciclos é 

necessário o descanso da área por alguns anos para que a produtividade do solo seja 

reestabelecida (KLEIMAN et al., 1995; MUNARI 2009). 

Segundo Mazoyer & Roudart (2008), a prática agrícola de roça-de-toco antes da 

colonização que utilizava uma área de mata tropical nativa por 4 anos consecutivos, 

recuperaria até 90% da flora original após 50 anos de pousio, ou 75% se o tempo de 

pousio fosse reduzido pela metade, e os 3 ou 4 anos de plantio produtivo seriam 

mantidos sem a necessidade de se intensificar o trabalho. 

Esses altos índices de resiliência florestal, a baixa densidade demográfica, a 

função das capoeiras na provisão alimentar associadas ao fato de que a agricultura entre 

os índios jamais dispensou as atividades de caça e coleta, são bons argumentos para 

explicar porque pousios de até cinco décadas foram suficientes para tolerar a população 

indígena crescente. Mas todos esses fatores eram relativos a uma variável de suma 

importância na manutenção de pousios longos: a grande disponibilidade de terras sob 

posse indígena na época. (BARBIERI, 2010). 

As grandes reduções dos tempos de pousio no decorrer da história estão 

atreladas a inúmeros fatores, tais como, aumento da densidade demográfica, redução 

excessiva dos tamanhos das áreas de domínios indígenas, condições ecológicas, novas 

formas de divisão do trabalho, organização comunitária, compartilhamento de 

interesses, pressão institucional, conflitos civis e outros. No entanto, todas as pesquisas 

levam a resultados de que a drástica redução no tempo do pousio indígena se deu 

somente após os encontros com os colonizadores e seus domínios, pressões e opressões 

(BOSERUP, 1987; BLOCH, 2001; BARBIERI, 2010). 

Pode-se considerar a roça-de-toco como um sistema lógico de organização e uso 

dos recursos naturais, sendo resultado da evolução cultural e biológica humana nas 

florestas no decorrer dos séculos e até milênios, representando assim, as experiências 

acumuladas, a evolução e o domínio das técnicas por parte do ser humano, bem como 

um processo histórico de formação da paisagem (MUNARI, 2009; ADAMS, 1994). 

Segundo Fearnside (1996), a sustentabilidade do sistema de agricultura de roça-

de-toco tem sido uma das grandes discussões que tem tomado corpo nos últimos anos 

na literatura e no cenário acadêmico, pelo fato de acreditar-se que este sistema foi um 

dos principais responsáveis pelo grande desaparecimento de maior parte das florestas 

tropicais do mundo. 
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De acordo com Mazoyer & Roudart (2008), mesmo tendo apresentado nos 

últimos anos um considerável progresso em termos tecnológico e de produção, a 

agricultura moderna, a qual vem se intensificando nos países desenvolvidos utilizando 

muito capital e pouca mão de obra, adentrou apenas em pequenos setores limitados dos 

países em desenvolvimento.  

A maior parte dos agricultores desses países não tem condições financeiras para 

acesso a maquinário pesado e biotecnologia. Aproximadamente 80% dos agricultores da 

África, 40% a 60% dos da América Latina e da Ásia continuam a trabalhar unicamente 

com equipamentos manuais e de forma rudimentar, e apenas de 15% a 30% deles 

dispõem de tração animal (Mazoyer & Roudart, 2008). 

A agricultura moderna está, portanto, muito longe de ter conquistado o mundo 

de forma totalizante. As outras formas de agricultura tradicional continuam 

predominantes e ocupam a maioria da população ativa dos países em desenvolvimento. 

Desta forma, as dificuldades de competitividade impostas pela modernização tem feito 

com que as agriculturas mais prejudicadas e as menos produtivas sejam inevitavelmente 

marginalizadas, mergulhem na crise e aos poucos vão sendo eliminadas pela 

concorrência da agricultura moderna (MAZOYER & ROUDART, 2008). 

O fato de no passado muitos estudos defenderem que o colapso ambiental e 

agrícola iria ocorrer devido ao grande encurtamento temporal do pousio nas agriculturas 

de roça-de-toco, por conta da mecanização do campo e a competitividade produtiva 

comercial, alguns governos passaram a pressionar os pequenos produtores a 

abandonarem a prática. Deste modo, começou a ocorrer certa redução da agricultura de 

roça-de-toco pelo mundo (PADOCH et al., 2007; BURGERS et al., 2005). 

Durante a década de 1950, a Organização das Nações Unidas para Alimentação 

e Agricultura (FAO) orientou que os governos, centros de pesquisas públicos e as 

associações privadas investissem na modernização das práticas agrícolas e não tanto nos 

sistemas agrícolas itinerantes, pois segundo a FAO, esse sistema representava atraso e 

era um sistema inadequado para a conservação dos ecossistemas florestais tropicais. No 

entanto, algumas décadas mais tarde, os estudos demonstraram que se este sistema for 

feito de maneira correta pode apresentar um desenvolvimento econômico rentável, 

equilíbrio ambiental e sustentabilidade ecológica, o que gerou certo aumento de 

interesse de pesquisas sobre o tema (RIBEIRO FILHO et al., 2013; FOX, 2000; VOSTI 

& WITCOVER, 1996).  
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Ribeiro Filho et al., (2013) em uma extensa revisão sobre os impactos da 

agricultura itinerante em solo de floresta tropical, constataram que não há variação 

considerável dos impactos entre os diferentes locais e tipos de solos nos 80 estudos 

revisados e publicados entre 1980 e 2010. E 90% dos estudos revisados concluíram que 

a agricultura de roça-de-toco neste tipo de bioma não compromete qualidade do solo de 

forma permanente, portanto, este seria um sistema agrícola sustentável, desde que os 

ciclos de cultivo antes do período de pousio não sejam tão intensos (em média 4 ciclos) 

e o sistema de pousio seja feito por um período de tempo adequado para o 

reestabelecimento do solo, caso contrário, os solos podem perder sua capacidade de 

resiliência.  

Em muitos lugares a prática de roça-de-toco tem substituído o pousio pela 

implantação de pastagens permanentes para aproveitamento da área enquanto o solo se 

reestabelece. Este é o caso de grandes superfícies de terra no Brasil, onde a prática de 

roça-de-toco tem maior predomínio nas regiões de expansão da fronteira agrícola a mais 

de um século (região amazônica) (ROSSI et al., 2010; COMTE et al., 2010). 

Alguns estudos têm comprovado a redução dos tempos de pousio pelo mundo, 

como é o caso da Guiana Francesa, Brasil e alguns países da Ásia, onde os principais 

responsáveis tem sido a pressão demográfica e do agronegócio, fazendo com que nos 

últimos 30 anos, agricultores passem a diminuir os tempos de pousio de 15 para 5 a 7 

anos em média e em alguns lugares de 2 a 4 anos. Porém, em algumas comunidades 

indígenas têm sido mantido os 15 anos (ROSSI et al., 2010; PADOCH et al., 2007; 

TOPOLIANTZ et al., 2006).  

A literatura traz uma grande demanda de estudos que abordam os efeitos do fogo 

no solo, e que o pousio é extremamente importante na recuperação de sua qualidade do 

solo. No entanto estudos que forneçam suporte para o conhecimento em torno da 

relação entre pousio e os tempos de restabelecimento das propriedades físico-químicas 

do solo são bastante escassos na literatura, e isso vem a ser uma grande necessidade de 

investigação na contemporaneidade, por que o aumento da população, a concorrência 

comercial do agronegócio, a redução do tamanho das propriedades causada pela pressão 

dos grandes latifúndios e outros, tem obrigado os pequenos produtores a reduzirem cada 

vez mais os anos de pousio neste tipo de sistema agrícola comprometendo a sua 

sustentabilidade.  
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2.2. Efeitos do fogo no solo  

Sendo a Geomorfologia a ciência que objetiva a busca pela explicação dinâmica 

das transformações do relevo, quanto a sua morfologia (forma) e fisiologia (função), as 

quais estão relacionadas diretamente ao movimento histórico das sociedades, é aceitável 

que a ligação dos estudos dos solos com a Geografia seja mais que justificável 

(CASSETI, 1995). 

À Geomorfologia Moderna cabe a função da investigação em torno de três 

elementos principais; 1) Forma, 2) Material e 3) Processo. Dentre as funções da 

Geomorfologia, o estudo da erosão e da qualidade do solo é um dos que recebe destaque 

nesta ciência (PENTEADO, 1978).  

Os diferentes tipos de uso e manejo do solo fazem com que o potencial erosivo 

e a qualidade deste se distribuam de forma diferente entre os ambientes. Uma das 

atividades que tem tomado atenção dos profissionais de Geomorfologia nos últimos 

anos é a ação do fogo no relevo e no solo. 

Os processos erosivos em áreas queimadas são muito mais intensos do que em 

áreas que não foram submetidas ao fogo. O padrão de perda de solo em áreas queimadas 

é dependente do grau de intensidade do fogo (DRAGOVICH & MORRIS, 2002). Por 

exemplo, Benavides-Solorio & MacDonald (2001) registraram perdas de solo na ordem 

428 g/m² em área severamente queimada, 89 g/m² em áreas com queimada moderada e 

apenas 13 g/m² em área não queimada. Além disto, o fogo altera as propriedades físico-

químicas do solo causando a perda de fertilidade e o consequente comprometimento da 

produtividade agrícola. Mudanças nestes aspectos foram constatadas tanto em campo 

quanto em laboratório (COMTE et al., 2010; DOERR et al., 1996; DE BANO, 2000; 

FOX et al., 2007; HUFFMAN, 2001; KETTERINGS et al., 2000; MARTIN & 

MOODY, 2001; SHAKESBY & DOERR, 2006; THOMAZ, 2011). 

A seguir serão mostrados resultados de alguns estudos que vem sendo 

desenvolvidos por uma demanda de autores renomados nos últimos 30 anos (período 

em que estudos com queimadas tomaram maior dimensão). Buscou-se nesta parte da 

revisão bibliográfica dar ênfase aos estudos relacionados aos mesmos parâmetros físicos 

e químicos que estão sendo avaliados no presente trabalho.  

Alguns estudos relacionados à física de solos submetidos à queimada têm 

mostrado que a porosidade e a densidade do solo podem ser afetadas após a queima, no 

entanto, há diferenças significativas entre os estudos realizados para estes casos. Certini 
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(2005) em extensiva revisão sobre o efeito do fogo nas propriedades de solos de floresta 

destaca que ocorre aumento da densidade do solo. 

Segundo Ketterings et al., (2000) a densidade aumenta como resultado do 

colapso dos agregados e de vedação, devido ao entupimento de poros do solo pela 

alteração dos minerais e pelas cinzas. 

 Spera et al., (2000) em estudo com queimadas bienal de vegetação de cerrado 

ralo não constatou alteração significativa na  densidade do solo. Acredita-se que o 

comportamento da porosidade e da densidade em áreas de queimada esteja diretamente 

ligado ao tipo da vegetação e a temperatura do fogo durante a queimada. Porém, tal 

hipótese ainda não foi encontrada e confirmada na literatura.  

A resistência a penetração é um dos parâmetros que menos apresentam variações 

nos estudos revisados. Segundo Giovannini et al., (1988), em alguns tipos de solo, a 

temperatura gerada durante a queimada pode produzir uma nova agregação de partículas 

por recristalização dos óxidos de ferro e alumínio, que irá aumentar a rigidez do solo 

resultando no aumento da estabilidade de agregados e na compactação de topo. 

Considerando que a temperatura se propaga no máximo 8 a 10 cm de profundidade, as 

queimadas podem interferir de forma significativa na compactação apenas do topo e nos 

2 cm de profundidade do solo. 

Segundo Mataix-Solera & Doerr (2004), a estabilidade de agregados pode variar 

de acordo com a temperatura da queimada, pois segundo este autor, a estabilidade é 

influenciada pela formação da película externa nos agregados durante a queima. Em 

temperaturas elevadas (acima de 500º C) a estabilidade pode aumentar devido à 

formação de óxidos de cimentação que irão causar um elevado enrijecimento nos 

agregados. 

Esta questão fica clara em Thomaz & Fachin (2014), os quais a partir de 

simulação de temperaturas registradas em campo durante queimada natural e simuladas 

posteriormente em tratamentos em forno mufla: 25 ºC (temperatura ambiente), 250 ºC, 

350 ºC, 450 ºC, 550 ºC e 650 ºC, constataram que entre 250 ºC e 550ºC ocorreram 

bruscas reduções da estabilidade e no diâmetro médio dos agregados, e entre 550 ºC e 

650ºC elevado aumento na estabilidade.  

Thomaz (2011) em teste de laboratório com Chernossolo para estabilidade de 

agregados (EA), observou que a esta foi 2,3 vezes inferior quando o solo foi submetido 

ao peneiramento por via úmida. Apenas o solo submetido à temperatura de 200ºC 

apresentou diferença na EA. Nas demais temperaturas (300ºC e 580ºC) houve gradual 
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incremento na EA de 34,0% e 50,3% respectivamente em comparação ao solo controle 

sem diferença significativa na temperatura de 580ºC. A partir destes dois últimos 

estudos citados, pode-se perceber que a estabilidade de agregados pode variar não só de 

acordo com a temperatura, mas também com o tipo de solo e principalmente com os 

teores de carbono.  

Para o mesmo tipo de solo em estudo laboratorial Thomaz (2011) constatou 

redução de 5,6% no (DMG) diâmetro médio geométrico dos agregados submetidos à 

temperatura média de 200ºC e peneirados submersos em água, e equivalência nas 

temperaturas maiores (200 à 580°C). Já o (DMA) diâmetro médio do agregado 

representou diferença significativa ao emitido à temperatura de 200ºC decrescendo 

56,7% após peneiramento úmido e de apenas 12,3% na temperatura de 580ºC.  

Segundo Certini (2005) o tamanho da distribuição de partículas não é 

diretamente afetado pela queimada, mas em superfícies íngremes a remoção seletiva da 

fracção de agregados finos por meio de erosão, podem levar ao engrossamento dos 

agregados de solo pós-queimada.  

Quanto à infiltração, a redução das taxas de água no solo pós-queimada está 

diretamente ligada à hidrofobia. A repelência de água ou hidrofobia é um processo 

natural que impede ou dificulta o umedecimento de agregados. Este processo ocorre em 

vários ecossistemas. A repelência foi identificada inicialmente nos Estados Unidos por 

volta de 1910 por meio de estudos voltados a dinâmica de matéria orgânica e outras 

substâncias húmicas. Observou-se que estes materiais orgânicos dificultavam a 

penetração de água em agregados. No entanto os estudos tomaram maior atenção após a 

década de 1960, atualmente os estudos de hidrofobia deixaram de ser restritos aos 

Estados Unidos e ampliaram-se para diversas regiões do mundo (Portugal, Espanha, 

África do Sul, Austrália e outros) (DEBANO, 2000). 

No início dos estudos sobre repelência, constataram diminuição da capacidade 

de infiltração de água no solo por conta do preenchimento dos poros do solo pela 

matéria queimada. Alguns anos seguintes outros estudos evidenciaram a formação de 

uma camada formada durante a queima que reveste a parte exterior dos agregados 

impedindo a infiltração de água nestes (DEBANO, 2000; SHAKESBY & DOERR, 

2005). 

Fox et al., (2007) em ensaios de laboratório verificaram que a condutividade 

hidráulica em solos submetidos ao fogo apresentou redução de 37% para frações de 0,4-

2,0 mm e 23% para frações de 2,0-5,0 mm quando comparada às mesmas frações não 
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submetida ao fogo. Já em campo, Martin & Moody (2001), observaram que em solo 

vulcânico não submetido ao fogo a taxa de infiltração foi de 170 mm/h, enquanto que o 

mesmo solo submetido ao fogo apresentou taxa de infiltração de 26 mm/h.  

Estabeleceu-se genericamente, neste período, que a hidrofobia é causada pela 

formação ou precipitação de substâncias produzidas durante o processo de queima da 

matéria orgânica no solo (DOERR et al., 1996; DE BANO, 2000). 

De Bano (2000) em experimento em laboratório, concluiu que um revestimento 

mais eficiente das partículas do solo mineral ocorreu a baixas temperaturas e por 

períodos mais curtos de aquecimento que em longos períodos de aquecimento a 

temperaturas mais altas, que destruíram as substâncias orgânicas responsáveis pela 

repelência à água. 

Yemefack et al., (2006) em estudo com aquecimento do solo, constatou que há 

significativa diminuição do carbono orgânico que provavelmente se dá devido à queima 

e a mineralização deste. Fachin & Thomaz (2014) em estudo prévio com queimada 

natural em campo e experimento com temperatura controlada em laboratório com uso 

de forno mufla, constataram respectivamente aumento de 20,2 e 28,6 % no teor de areia 

no solo nos agregados de tamanho 4; 2 e 1 mm,  que pode ser causado pela 

recristalização de minerais como sílica e talvez pela mineralização de parte do carbono 

orgânico. 

Soares (1990) analisou os efeitos da queima controlada sobre algumas 

propriedades químicas em povoamentos de Pinus caribaea e Pinus oocarpa. Os 

resultados indicaram que a concentração do nitrogênio na serapilheira foi reduzida em 

44 e 39,2% e o fósforo de 45 e 41,6% respectivamente. Os outros elementos analisados 

(potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês e cobre) aumentaram suas concentrações 

após a queima, exceto o cálcio no povoamento de Pinus caribaea. Todos os elementos 

disponíveis (mineralizados) aumentaram significativamente na camada superior do solo, 

após o fogo, retornando aos níveis anteriores após 7 meses. 

Ulery et al., (1993) descobriram que o pH do solo superficial pode aumentar 

após a queima; este aumento se dá essencialmente devido à produção de óxidos de 

potássio e sódio, hidróxidos e carbonatos, que não tendem persistir após estações 

chuvosas. Em contraste, o aumento do teor de calcita ainda estava presente 3 anos após 

a queima, mantendo moderadamente o solo alcalino. 

Gong et al., (2013),  em experimento com diferentes grupos funcionais de 

restauração do solo, constatou que mesmo depois de 19 anos, alguns nutrientes do solo 
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alterados devido manejos e uso inadequados não se restabelecem, já outra parcela de 

nutrientes podem recuperar seus padrões normais numa escala de poucos meses até 5 a 

8 anos.  

Existem vários fatores que afetam a restauração do solo, composta de 

propriedades intrínsecas do solo e fatores endógenos, assim, cada tipo de solo reagirá de 

maneira diferente ao restabelecimento das propriedades ofendidas (ZHANG & XU, 

2005). 

Segundo Yemefack et al.,  (2006) a dinâmica de uso do solo com curtos prazos 

de descanso é a causa das alterações permanentes de propriedades físico-químicas 

dentro dos sistemas. O estágio de recuperação passa por uma série de etapas ou fases 

que podem ser claramente distinguidos se melhor interpretados, sendo geralmente, o 

tempo de reestabelecimento de propriedades químicas do solo muito mais curto do que 

o da propriedade física.  

Se um modelo empírico na forma de uma função contínua de tempo puder ser 

elaborado para estas medições, poderá ser utilizado para prever valores de propriedade 

do solo em qualquer ponto no tempo. Esta seria uma ferramenta poderosa para a 

compreensão do comportamento do solo, proporcionando informações quantitativas em 

qualquer fase do processo agrícola, por exemplo, no período de tempo mínimo 

necessário para a resiliência do solo durante o período de pousio. 

 

2.3. Física de solo  

O conjunto formado pelo solo, água, ar e a luz solar constituem o principal pilar 

para a vida e os ecossistemas terrestres. Além disso, exerce uma série de funções 

ecológicas e humanas, sem as quais o desenvolvimento e manutenção da vida seriam 

impossíveis.  

Ao longo da história humana, o solo tem sido elemento essencial ao homem, seja 

utilizando-o para suas necessidades de locomoção, instalação e alimentação. Desse 

modo o conceito de solo atualmente tem definições tão variadas pela diferentes áreas do 

conhecimento quanto às funções que este exerce na manutenção da vida, diante disso 

cada indivíduo tem uma concepção mais identificada com suas atividades em interesse 

sobre o solo, mas pouca identificação no que diz respeito a sua gênese e qualidade 

(VERDADE, 1972).  

Quanto a sua gênese, três conceitos, todavia, contribuíram significativamente 

para a evolução do conhecimento da natureza do solo e suas características básicas por 
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parte do homem e da ciência: 1º) o solo como fator determinante para o 

desenvolvimento das plantas, 2º) camada de rochas fragmentadas e intemperizadas, 3º) 

os solos como corpos naturais organizados (VERDADE, 1972).  

A partir destas compreensões a pedologia começa a se consolidar e evoluir como 

ciência compreendendo o solo como um conjunto de elementos organizados e 

diferenciados, e que sua qualidade é diretamente dependente de sua gênese e manejo. 

A qualidade dos solos deve ser compreendida a partir do grau de importância 

para algumas funções como: a) produção de biomassa e alimentos, b) habitat biológico e 

reservatório genético, c) fonte de matérias primas, d) armazenamento de água e 

nutrientes (FERNANDEZ, 2014).  

Em áreas agrícolas, onde a função mais importante é a produção de alimentos, 

um solo de boa qualidade proporcionará maior quantidade e melhor qualidade dos 

alimentos, gerando automaticamente maior rendimento econômico.  

A qualidade do solo não é um parâmetro que se possa medir com um único 

equipamento. Para conhecer a qualidade de um solo é necessário recorrer a vários 

indicadores e também saber quais indicadores são os mais adequados para ajudar na 

interpretação do tipo de qualidade que se busca. Existem indicadores que indicam a 

qualidade inerente e também os indicadores de degradação que mostram processos de 

perda de qualidade (FERNANDEZ, 2014).  

Entre os indicadores de degradação, a física de solos formada por um conjunto 

de parâmetros, tem como objetivo principal entender os mecanismos que governam a 

funcionalidade dos solos e seu papel na biosfera. A importância prática de se entender o 

comportamento físico do solo está associada ao seu uso e manejo apropriado 

(REINERT & REICHERT, 2006). 

O manejo do solo se constitui de práticas simples e indispensáveis ao bom 

desenvolvimento das culturas e compreende um conjunto de técnicas que, se utilizadas 

racionalmente, proporcionam alta produtividade, mas, se mal utilizadas, podem levar à 

destruição dos solos e a redução ou perda da sua qualidade em curto prazo (EMBRAPA, 

2003).  

A perda da qualidade física do solo é a alteração da estrutura que passa a 

comprometer o desenvolvimento radicular afetando a quantidade e qualidade da 

produção agrícola e também potencializando as taxas de erosão (MORGAN, 2005). 
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A partir disso, muitas técnicas conservacionistas têm sido criadas com o objetivo 

de reduzir as taxas de degradação e perdas de solos, e até mesmo para recuperar áreas 

severamente degradadas. 

É nessa lacuna que a física de solos exerce papel fundamental ao dar subsídio 

nos estudos que buscam avaliar e conhecer os níveis de qualidade dos solos, tratando da 

dinâmica dos seus componentes físicos e do comportamento de suas três fases: 1) 

sólida, 2) líquida, 3) gasosa (MEDINA, 1972).  

De acordo com Reinert & Reichert (2006), a física de solos tem como função, a 

partir da medição da predição e controle, compreender o conjunto de mecanismos que 

definem a funcionalidade e o papel dos solos no sistema biosfera. No entanto, a maior 

parte dos estudos em física de solos tem buscado compreender e propor melhores 

formas de uso e de manejo no sentido de orientar a conservação da qualidade. 

Nenhum atributo físico sozinho consegue descrever de maneira geral a 

qualidade de um solo, porém, dados de alguns parâmetros podem nos fornecer 

informações prévias sobre outros. No entanto, um estudo mais integrado necessita do 

levantamento dos principais parâmetros físicos do solo (DORAN & PARKIN, 1994). 

Dentre as propriedades físicas essenciais que fornecem conhecimento sobre a qualidade 

do solo, podemos citar: densidade, porosidade, resistência à penetração, estabilidade de 

agregados, diâmetro médio ponderado, retenção de água em agregados, condutividade 

hidráulica, perfil cultural e textura. 

 

2.3.1 Densidade do solo 

A densidade aparente é definida pela relação entre a massa do solo e o volume 

que este ocupa e serve também para estimar previamente a resistência a penetração do 

solo. A densidade do solo é um dos processos de degradação física do solo de maior 

importância em nível mundial, pois quanto mais elevada for, causa alteração na 

estrutura do solo, redução da porosidade, redução de infiltração de água, redução da 

retenção de água e do desenvolvimento radicular.  

O solo pode se compactar tanto de maneira natural a partir da ação do seu 

próprio peso nos horizontes mais profundos, como por razões antrópicas. Entre esta 

última se destaca o uso de máquinas e implementos agrícolas e a ação do pisoteio dos 

animais. Em solos de textura grosseira as densidades variam entre 1,4 e 1,8 g/cm³; 

enquanto que em solos de textura fina estes valores variam de 0,9 a 1,6 g/cm³. Solos 
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arenosos geralmente apresentam densidades maiores enquanto solos siltosos apresentam 

os menores (REICHARDT & TIMM, 2012). 

A densidade tende a aumentar com a profundidade, variando em função de 

diversos fatores, como teor reduzido de matéria orgânica, menor agregação, diminuição 

da porosidade do solo, dentre outros fatores. Os valores de densidade nos solos podem 

ser extremamente variáveis. Pode-se ter em solos de mesma textura, densidades 

diferenciadas no perfil (BICALHO, 2011). 

 

2.3.2. Porosidade  

A porosidade é o espaço do solo não ocupado por sólidos, mas sim pela água e 

ar definido como sendo a proporção entre o volume de poros e o volume total de um 

solo. É inversamente proporcional à densidade. A porosidade do solo é determinada 

pela forma como as partículas se arranjam, quando há o contato íntimo destas a 

porosidade é baixa, já quando as partículas se arranjam em agregados a porosidade é 

elevada (MEGDA et al., 2008).  

A textura e a estrutura dos solos explicam em grande parte o tipo, tamanho, 

quantidade e continuidade dos poros, tendo valores ideais de qualidade ambiental 

quando representam no mínimo a metade do seu volume. Conhecer a porosidade do 

solo representa suma importância no que diz respeito a tomadas de decisões em relação 

ao manejo, pois este parâmetro é fator determinante de outras dinâmicas, tais como 

movimento e armazenamento de água, respiração e circulação do ar no solo. É o 

principal agente regulador das fases sólida, líquida e gasosa (BAVER et al., 1973).  

A porosidade pode determinar ou ser determinada pelo crescimento de raízes 

dependendo das características de ambos nesse jogo de relação.  A porosidade do solo é 

dividida em três categorias (quadro 1): 1) macroporosidade, 2) mesoporosidade, 3) 

microporosidade. Deste modo, cada categoria exerce função diferente sobre o 

movimento da água, dos solutos e da circulação do ar no solo (KIEHL, 1979). 

Quadro 1 - Categorias de poros do solo. 

Macroporos 
Poros com diâmetro maior que 100 µm. Principal função e de aeração 

do solo e condução de água durante o processo de infiltração. 

Mesoporos 

Poros com diâmetro entre 30 e 100 µm. Sua principal função é a 

condução da água durante o processo de redistribuição, após se 

esvaziarem os macroporos. 

Microporos 
Poros com diâmetro menor que 30 µm. São também chamados de 

poros capilares e atuam no armazenamento da água. 
Fonte: Koorevaar, 1983 adaptado de Libardi, 2005. 
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Deste modo Kiehl (1979), propõe que os valores ideais para a macroporosidade 

e microporosidade são de 0,17 m³ m-³ e de 0,33 m³ m-³ respectivamente em relação ao 

volume total do solo. Valores menores do que 0,10 m³ m-³ comprometem o 

desenvolvimento radicular. 

Segundo Derpsch et al., (1991), além do nível ativo da fauna endopedônica 

(minhocas, ácaros, cupins e outros), a porosidade também varia de acordo com a textura 

dos solos assim como a densidade. Solos arenosos possuem entre 35 e 50% de poros, 

enquanto solos argilosos têm porosidade variando entre 40 e 60%. 

 

2.3.3. Resistência à penetração 

A resistência à penetração é um indicador do grau de compactação do solo. Num 

perfil de solo, em função de processos pedogenéticos ou decorrentes do seu manejo, 

podem aparecer camadas com diferentes graus de resistência. A resistência vai de 

encontro à porosidade e a densidade do solo, pois quando maior a resistência menor será 

a porosidade e maior a densidade. 

As camadas adensadas são aquelas que sua causa é devida a processos 

pedogenéticos, enquanto as camadas compactadas são aquelas resultantes do manejo do 

solo. A compactação pode ser consequência da aplicação de forças tais como: trânsito 

de implementos agrícolas sobre a superfície, pisoteio intenso devido excessivas cargas 

de animais sobre o terreno, selamento da superfície devido os processos erosivos 

(GROHMANN, 1972). 

Segundo Busscher et al., (1997), a resistência está diretamente relacionada com 

a densidade e umidade do solo, podendo variar diretamente com a densidade e 

inversamente a umidade.  

A penetrabilidade do solo permite conhecer a facilidade com que um objeto se 

introduzir no solo, isto é, a resistência mecânica do solo para expansão lateral e ao corte 

do referido objeto. Essa resistência não é uma propriedade particular do material, mas 

sim a soma dos efeitos de diferentes características e propriedades, tais como: densidade 

aparente, umidade, resistência ao corte, as quais por sua vez, são consequências da 

distribuição do tamanho das partículas, da estrutura, e da composição mineral e orgânica 

presentes no solo (NACCI
 
& SENTIS, 1992). 

Em estudo de resistência a penetração Blainski et al. (2008), observaram que a 

umidade do solo apresentou maior influência sobre a resistência do solo à penetração, 

principalmente nos solos com estrutura degradada. 



26 
 

Em alguns estudos valores de resistência mecânica do solo abaixo 26 a 34 Kgf/ 

cm²  são considerados pequenos dificultando o desenvolvimento radicular da maioria 

das espécies. ROSELEM et al., (1999), em estudos com crescimento radicular, 

concluíram que a resistência do solo à penetração de 13,3 Kgf/cm² impedem o 

desenvolvimento radicular de praticamente todas a espécies testadas. No entanto em 

solos não revolvidos, podem-se aceitar valores maiores pela continuidade de poros, 

atividade biológica intensa e maior estabilidade de agregados. 

 

2.3.4. Estabilidade de agregados e diâmetro médio ponderado 

A estabilidade de agregados é um índice que está diretamente ligado a 

erodibilidade do solo, ou seja, ele indica a capacidade que os agregados têm em resistir 

aos processos de desagregação mecânica, seja pelos diferentes tipos de transporte 

durante o escoamento superficial, seja pelo contato da água da chuva com o agregado. A 

formação e a estabilização de agregados ocorrem simultaneamente mediante a atuação 

de processos físicos, químicos e biológicos no solo (LIMA et al., 2003). 

A matéria orgânica é o principal elemento responsável pelo aumento da 

estabilidade dos agregados, esta atua a partir de dois mecanismos: 1) pela ação das 

raízes ou pela formação de ligações de materiais orgânicos com as partículas minerais.  

2) A matéria orgânica reduzindo a entrada de água no agregado, reduzindo, assim, sua 

quebra pela expulsão instantânea do ar. Este último processo é também conhecido como 

repelência à água ou hidrofobicidade (SULLIVAN, 1990). 

A formação da estrutura do solo resulta na formação dos agregados do solo. 

Aspectos relacionados com a estrutura podem ser quantitativamente caracterizados pela 

distribuição de tamanho de agregados estáveis em água (EASH et al., 1994). 

Para isso, três parâmetros são utilizados para avaliação da estabilidade de agregados, 

são eles:  diâmetro médio ponderado (DMP), o diâmetro médio geométrico (DMG) e o 

índice de estabilidade de agregados (IEA). 

Cada um deles apresenta um princípio diferente: o DMP aumenta quanto maior 

for a porcentagem de agregados grandes retidos nas peneiras com malhas maiores; o 

DMG representa uma estimativa do tamanho da classe de agregados de maior 

ocorrência; o IEA representa uma medida da agregação total do solo e não considera a 

distribuição por classes de agregados. Quanto maior a quantidade de agregados < 0,25 

mm, menor será o IEA (CASTRO FILHO et al., 2008).  
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Reinert et al., (1984) em estudo de DMG, após quatro anos de plantio direto, 

trabalhando em Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, encontraram aumento de 2,2 

vezes no DMG dos agregados em relação ao preparo convencional. Aumentos 

significativos de 1,42 para o DMP  também foram encontrados em Latossolo Vermelho-

Escuro, por Vieira & Muzilli, (1984) após quatro anos de plantio direto em relação ao 

convencional.  

Carpenedo & Mielniczuk (1990), em estudo de estabilidade agregados em água, 

de um Latossolo Roxo distrófico e um Latossolo Roxo álico, de floresta nativa e sob 

diferentes manejos, constataram que o solo submetido ao preparo convencional 

apresentou menor agregação do que o da mata nativa, e o plantio direto melhorou a 

agregação do solo e que as frações menores que 0,50 mm de diâmetro foram agregadas 

em frações maiores. Muitos estudos mostram que o plantio direto possibilita a 

agregação a partir do aumento da concentração de matéria orgânica na superfície devido 

os resíduos da colheita.  

 

2.3.5. Infiltração e Retenção de água em agregados 

A infiltração é o movimento da água dentro da superfície do solo. Quanto maior 

sua velocidade, menor a intensidade do escoamento superficial e redução da erosão. O 

movimento de água através do solo é realizado pelas forças de gravidade e de 

capilaridade; esse movimento por meio dos poros, em solo saturado, é 

fundamentalmente pela gravidade, enquanto em um solo não saturado é principalmente 

pela capilaridade (BERTONI & NETO, 1993, p. 50).   

A dinâmica hidráulica depende, entre outros fatores, da quantidade de água 

presente e da permeabilidade da superfície, do tamanho e forma dos poros no interior do 

solo e da quantidade de água já existente nesses poros. A dimensão dos poros por onde 

a água irá infiltrar é influenciada pelo tamanho, forma e natureza mineral das partículas 

e pelo modo como estas partículas estão arranjadas (estrutura) (KOBIYAMA et al., 

2011). 

Entre os tipos de solos, aqueles com poros maiores, como os de textura arenosa 

ou os argilosos com agregados estáveis e matéria orgânica, oferecem melhor condição 

para a retenção da água, já que a resistência à passagem através da superfície tende a ser 

pequena. Os poros grandes podem ser decorrentes da existência de partículas grandes 

compondo o solo (fração areia) ou da estrutura, já que partículas pequenas (fração silte e 
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argila) podem ser aglutinadas em agregados maiores devido à presença de substâncias 

cimentantes (LIBARDI, 2005).  

O movimento de água através do solo é realizado pelas forças de gravidade e de 

capilaridade. Esse movimento por meio dos grandes poros, em solo saturado, é 

fundamentalmente pela gravidade, enquanto em um solo não saturado é principalmente 

pela capilaridade (NETO, 2008). 

 Os estudos da dinâmica hídrica no solo são de suma importância, pois a água no 

solo é agente determinante de vários outros processos, tais como: processo 

pedogenético, desenvolvimento radicular e manutenção das plantas, manutenção da 

fauna endopedônica, erosão superficial e subsuperficial, respiração e circulação de CO2 

no solo e outros. 

A condutividade hidráulica é um parâmetro físico do solo que indica a 

capacidade do solo em absorver água. Esta capacidade pode ser alterada devida manejos 

inadequados que podem modificar as propriedades físicas (densidade, porosidade, 

compactação). A umidade também controla o volume de água que pode ser armazenada 

no solo, quanto maior a umidade menor a capacidade de infiltração (REICHARDT, 

2012). 

A capacidade de retenção de água em agregados é um indicador do potencial dos 

agregados manter a água no seu interior, determinando assim, sua disponibilidade para 

as raízes, plantas e fauna endopedônica. Este parâmetro é determinado por vários 

fatores: textura, porosidade, matéria orgânica, estrutura dos agregados e etc.  

A diminuição da capacidade de retenção de água é considerada um processo de 

degradação e perda da qualidade do solo que geralmente está ao manojo incorreto que 

causa a deterioração estrutural física do solo. 

Neste caso, a textura é a chave controladora da retenção. Um solo argiloso, por 

exemplo, tem uma capacidade de retenção hídrica maior que um solo arenoso, devido 

possuir uma área superficial por unidade de volume muito maior que as partículas 

maiores, entre outros aspectos, o que permite atrair com maior facilidade as moléculas 

de água e também os nutrientes (FERNANDEZ, 2014).  

 

2.3.6. Textura 

A textura do solo se refere à proporção relativa das classes de tamanho de 

partículas de um solo. Cada classe de tamanho (areia, silte e argila) pode conter 
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partículas de mesma classe mineral. Os tamanhos variam entre: areia de 0,05 a 2 mm, 

silte de 0,02 a 0,05 mm e argila menor que 0,02. 

A textura além de ser elemento indispensável na descrição e identificação do 

solo, é o principal elemento que determina os parâmetros físicos, químicos e biológicos 

do solo, quanto mais diferente a textura de um solo para outro, maior as chances de 

diferenças entre os parâmetros físicos e químicos.  

Diferente da estrutura física, química e biológica, a textura não sofre mudanças 

consideráveis em curto prazo de tempo devido ao manejo. 

Muito se discute sobre o papel da textura na produtividade e na manutenção da 

fertilidade do solo. Pois um solo é considerado de boa qualidade quando possui uma 

textura argilosa. No entanto, alguns estudos tem mostrado que a produtividade de 

algumas culturas se mostra maior em solos de textura média e arenosa quando 

comparados com solos argilosos. 

Santos et al., (2008), em estudo com cultura de soja em solos com diferentes 

tipos de textura concluíram que, sustentabilidade da produção de soja é pouco 

dependente da textura do solo, sendo os principais determinantes desse fator as 

condições climáticas e o manejo, desde que adotado manejo nutricional adequado. 

 

2.3.7. Perfil cultural 

A partir da mecanização agrícola no século XX na Europa, os efeitos físicos do 

solo assumiram grande importância em virtude dos efeitos causados pela ação das 

máquinas e implementos. Considerando que o manejo varia no tempo e no espaço entre 

região, a avaliação dos diferentes sistemas de manejo é extremamente complexa. 

Segundo Manichon (1995), um procedimento ainda bastante utilizado é o estudo 

das correlações entre as técnicas culturais e os rendimentos das culturas. 

No diagnóstico físico do solo, devem ser utilizados métodos que avaliem o 

maior número possível de interações existentes e determinar quais são as ações e as 

formas de exploração mais adequadas para cada solo (GUIMARÃES et al.,1993). 

Um método bastante eficiente desenvolvido a fim de diagnosticar por meio da 

observação e do tato é o perfil cultural: método proposto por Hénin (1960), na França. 

O Perfil Cultural foi inicialmente utilizado como uma ferramenta pedagógica nas 

graduações de Agronomia. A partir da década de 70, passaram a utilizar tal método 

como uma variável explicativa dos itinerários experimentais. Este método consiste na 

avaliação visual do modo de organização e do estado interno dos torrões, avaliação 
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espacial das estruturas, da rugosidade, estrutura das camadas, porosidade endopênica, 

desagregação dos torrões e possíveis barreiras de penetração.  Perfil cultural é o perfil 

antropizado do solo, resultante do manejo (TAVARES FILHO et al., 1999). 

Tal método mostra-se eficiente não só no estudo da variação estrutural, mas 

também nas interações das características físicas, químicas e biológicas do solo. Pois, 

deve-se tentar também prever ou compreender sua história para se chegar a um 

diagnóstico correto no campo. 

O método parte da abertura de uma trincheira com a profundidade e largura que 

se pretende observar. Após isto é necessário reconhecer e delimitar os horizontes 

antropizados pelos níveis de organização estrutural. As interações de limites horizontais 

e verticais definem compartimentos que sofreram ações mecânicas definidas. 

O perfil cultural serve como meio de análise e de diagnóstico da origem do 

estado observado (confrontação com dados históricos), utilizando critérios morfológicos 

previamente definidos. Como plano de sondagem para a escolha dos locais de coleta de 

amostras para análises físicas, químicas e biológicas. Como meio para auxílio no estudo 

do sistema radicular (TAVARES FILHO et al., 1999). 

Outras possibilidades de utilização são: 1) orientação na amostragem do solo, 

levando em consideração suas diferenças espaciais; 2) auxílio no estudo dos efeitos de 

máquinas e implementos agrícolas no solo; 3) facilidade na visualização das interações 

físicas, químicas e biológicas dos solos; 4) meio de auxílio no estudo do sistema 

radicular; 5) modo de organização dos torrões e etc. 

 

2.4. Química do solo  
 

2.4.1. pH 

O pH do solo é muito importante por causa do seu efeito indireto sobre a 

concentração de elementos nutritivos a disposição do vegetal e da microbióta do solo.  

O pH do solo representa sua condição ácida (<7), neutra (7) ou alcalina (>7). 

Solos ideais para cultivo devem apresentar pH entre 6,0 e 6,5. Porém, esta faixa pode 

ser estendida de 5,5 a 6,8 (RONQUIN, 2010). Em pH <5,6 formam-se especialmente 

ácidos fúlvicos; pH entre 5,6 e 6,8 ácidos húmicos; pH >7,3 ácidos fúlvicos oriundos da 

degradação dos ácidos húmicos (PRIMAVESI, 1979). 
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Isto se explica pelo fato de que em solos ácidos e pobres não há condições 

suficientes para a vida microbiana, faltando, pois a continuação de oxidação que então 

pode ser reposta a partir do cálcio e do fósforo (PRIMAVESI, 1979). 

De acordo com Tomé Júnior (1997) o pH do solo pode ser classificado em sete 

grupos distintos (Quadro - 2 ): 

 

Quadro - 2. Classes para acidez do solo. 

 

Classe 

Acidez 

muito 

alta 

Acidez 

alta 

Acidez 

média 

Acidez 

baixa 

Acidez 

muito 

baixa 

Neutro Alcalino 

 

pH 

(Cacl2) 

 

<4,3 

 

4,4 – 5,0 

 

5,1 – 5,5 

 

5,6 – 6,0 

 

6,1 – 7,0 

 

7,0 

 

>7,0 

Fonte: TOMÉ JR. (1997). 

 

2.4.2. Matéria orgânica (M.O) 

A matéria orgânica compreende os resíduos vegetais (raízes e parte aérea) e 

animais (incluindo os excrementos) em estado diverso de decomposição, ocorrendo no 

solo em íntima relação com os constituintes minerais. As plantas representam as fontes 

mais importantes de matéria orgânica, isto é, dos compostos do carbono, sendo 

constituída em média de 75% de água, 11% de carbono, 10% de oxigênio, 2% de 

hidrogênio e 2% de cinzas; portanto, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio o perfazem 

mais de 90% do total dos tecidos (JORGE, 1972). 

A matéria orgânica é o indicador mais utilizado a nível mundial de qualidade 

biológica do solo. Seu conteúdo é expresso em porcentagem e seus efeitos sobre o solo 

são muito diversos, proporcionando uma boa estruturação do solo, aumentando a 

retenção de água e também como fonte de água, nutrientes e energia para os seres vivos. 

Por ser um elemento de grande influência sobre as características do solo a 

matéria orgânica é considerada como um indicador da qualidade ambiental dos solos. 

Quando os valores de matéria orgânica forem menores que 1%, entende-se que a 

qualidade do solo é muito baixa. (Quadro – 3). (FERNÁNDEZ, 2014). 

Quadro – 3. Qualidade do solo com bases na matéria orgânica. 

Qualidade M. O (%) 

Muito baixa <1,0 

Baixa 1,0 – 1,75 

Moderada 1,75 – 2,0 

Alta 2,0 – 2,75 

Muito Alta >2,75 

Fonte: Fernández (2014). 
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2.4.3. Fósforo (P) 

O fósforo tem importância nutricional para as plantas e a biota quando o solo é 

deficiente, mas também pode ser um poluente, quando transferido aos mananciais de 

água superficial e, ou, subsuperficial. A dinâmica do fósforo no solo é muito complexa 

e envolve processos de imobilização/mineralização, adsorção/dessorção e 

precipitação/solubilização (BERWANGER et al., 2008).   

O estudo do fósforo apresenta um interesse especial em virtude da alta 

capacidade fixadora dos solos das regiões tropicais para este elemento. Embora a 

maioria das plantas cultivadas não absorva mãos de 30 – 30 kg de pentóxido de fósforo 

por hectare, é importante que o solo tenha de três a quatro vezes a quantidade requerida 

pela planta, para assim garantir da manutenção dos outros elementos químicos (JORGE, 

1972).  

O fósforo do solo encontra-se fazendo parte de dois tipos de compostos: mineral 

e orgânico. O fósforo mineral, sendo absorvido pelas plantas, transforma-se em 

compostos orgânicos dentro dos tecidos. Por outro lado, o fósforo orgânico no solo vai 

se mineralizando aos poucos.  

 

2.4.4. Potássio (K) 

Entre tantos benefícios para a planta o potássio representa grande importância na 

resistência às geadas, secas e doenças. Na maioria dos solos brasileiros há quantidades 

suficientes de potássio, variando entre 1780 e 14200 ppm. Somente uma sexta parte dos 

solos tem quantidades insuficientes de potássio disponível. Em épocas de geada ou de 

seca a absorção de potássio pelo solo torna-se muito grande. Por exemplo, em uma 

temperatura de 25ºC a absorção de potássio é três vezes maior que a uma temperatura 

de 15ºC (PRIMAVESI, 1979). 

A partir de 1987, estipulou seis faixas de teor de potássio no solo: limitante < 20, 

muito baixo = 20–40, baixo = 40–60, médio = 60–80, suficiente = 80–120 e alto 

> 120 mg dm
-3

. No entanto, observou-se equívocos nesta proposta e a partir do 

levantamento de Rheinheimer et al., (2001), o novo nível crítico de potássio passa ser 

considerando de 60 mg dm
-3

, para a maioria dos solos. 
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2.4.5. Cálcio (Ca) 

Desde que surge a química do solo, o uso de calcário é algo que preocupa a 

todos. Pensava-se que a quantidade de calcário era o fator determinante da 

produtividade, no entanto, ficou comprovado que aplicação de grandes taxas acarreta no 

empobrecimento dos solos (PRIMAVESI, 1979). 

O cálcio tem basicamente quatro funções no solo: 1º) corrigir o pH; 2º 

neutralizar o alumínio e o manganês tóxico; 3º) flocular o solo, contribuindo a melhor 

agregação, 4º ser nutriente vegetal (PRIMAVESI, 1979). 

O cálcio é insuficiente em praticamente todos os solos tropicais por ter grande 

facilidade de lixiviação, o que é proporcional a do potássio e do magnésio. Além de o 

Brasil estar em zona tropical, é um país extremamente agrícola, o que possibilita a 

aceleração da perda de cálcio principalmente pela adição de certos fertilizantes 

nitrogenados para as culturas (ZIGLIO, 1999). 

 

2.4.6. Magnésio (Mg) 

O magnésio é um nutriente importante para o crescimento e produtividade 

agrícola. Ele participa da formação da clorofila e, portanto, do metabolismo energético 

da planta. As deficiências de magnésio estão associadas a solos ácidos (sem calagem) 

ou em situações que provocam desequilíbrio, como excesso de adubação potássica ou o 

uso de calcário calcítico. São mais frequentes em variedades precoces e de maturação 

igualada (JORGE, 1972).  

No solo os teores adequados são aqueles acima de 1,0 cmolc /dm3 ou mais 

propriamente de 15-20% da CTC, devendo-se objetivar, ainda, a manutenção de uma 

relação adequada entre o cálcio e o magnésio, na base de 3-5 e destes com o potássio, a 

fim de que o excesso de um não afete a disponibilidade do outro, por antagonismo 

(JORGE, 1972). 

Clarck et al. (1997) observaram, no milho, que ocorreu redução na concentração 

de cálcio da parte aérea, com o aumento da aplicação de magnésio, assim como a 

elevação de magnésio e redução de fósforo, enquanto o potássio manteve-se constante.  

Salvador et al,. (2011), constataram que a relação Ca/Mg na solução do solo 

manteve o equilíbrio no teor foliar dos nutrientes em estudo com plantio de café. 
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2.4.7. Alumínio (Al) 

O alumínio é um constituinte das partículas de argila do solo e sua toxicidade é 

teoricamente possível na maioria dos solos onde o pH diminui em níveis 

suficientemente baixos,  fração trocável ou para a solução do solo. O alumínio, nas 

camadas superficiais dos solos ácidos, pode ser precipitado pela prática da calagem, 

porém no subsolo pode permanecer solúvel e tóxico às plantas, mesmo depois da 

calagem feita geralmente na camada de solo que atinge no máximo até 30 cm de 

profundidade (CAMARGO & OLIVEIRA, 1981).  

O alumínio trocável ocorre em quantidades elevadas em muitos solos brasileiros, 

dentre os quais um dos mais representativos no estado do Acre é classificado como 

Podzólico Vermelho-Amarelo. Este solo, contudo, apresenta características que o 

diferem dos demais Podzólicos da Amazônia e mesmo do Brasil (GAMA & KIEHL, 

1999). 

 Nos solos corrigidos por essa prática, o excesso de alumínio trocável ou solúvel 

no subsolo pode restringir o crescimento das raízes dos cultivares de trigos sensíveis ao 

alumínio somente para as camadas superficiais do solo que receberam calagem, 

deixando as plantas mais suscetíveis à seca pelo seu impedimento em obter água das 

camadas mais profundas do solo (CAMARGO & OLIVEIRA, 1981). 

 

2.4.8. Saturação por base (SB)  

A saturação por bases (V%) é muito utilizada para cálculo da necessidade de 

calagem. O conhecimento da percentagem de saturação por bases é muito importante 

para conhecer o nível de fertilidade do solo. Um solo que apresenta baixo V% significa 

que existe uma maior adsorção de Al e H e quantidades menores dos cátions básicos Ca, 

Mg e K, adsorvidos nos coloides do solo. O V% indica quanto por cento dos pontos de 

troca de cátions, nos coloides, estão ocupados por bases, ou, em outras palavras, quanto 

por cento das cargas negativas estão ocupadas por Ca, Mg e K, em relação aos pontos 

de troca dos cátions ácidos H e Al (HERNANDEZ & SILVEIRA, 1998).  

Dessa forma, a saturação por base vem ser um importante índice de acidez do 

solo para estabelecer dosagens adequadas de calcário para as principais culturas anuais e 

estratégias de manejo para a produção agrícola. 
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2.4.9. Capacidade de troca de cátions 

A capacidade de troca de cátions (CTC) representa a soma das cargas negativas 

da matéria orgânica e da argila que retém cátions. A CTC representa fundamental 

importância para a fertilidade do solo, a retenção de cátions (que se tornarão disponíveis 

para as plantas), retenção da água, além de ter direta relação com a estruturação e 

consistência do solo (FAGERIA & STONE, 2006). 

A saturação por bases representa a soma das bases trocáveis expressa em 

porcentagem de capacidade de troca de cátions, caracterizada como um bom indicador 

das qualidades do solo, utilizado até mesmo na nomenclatura de alguns solos, sendo: 

solos eutróficos com saturação por bases superior a 50% e solos distróficos com 

saturação abaixo de 50% (RONQUIN, 2010).  

De acordo com Fageria et al., (1999), a CTC pode ser classificada em cinco 

grupos: baixa (<10 cmol/kg); moderadamente baixa (10 – 20 cmol/kg); moderadamente 

alta (20 – 30 cmol/kg); alta (30 – 50 cmol/kg) e muito alta (>50 cmol/kg), tendo valores 

recomendáveis entre 50 e 80%. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

A escolha da área de estudo deu-se devido ela ter sido local de outros estudos 

desenvolvidos anteriormente pelo grupo de pesquisa do qual este projeto faz parte, e por 

fornecer condições suficientes para que a proposta deste estudo fosse desenvolvida. 

As áreas estudadas localizam-se dentro de uma propriedade rural (sítio) com 

15,9 hectares de tamanho onde predomina o desenvolvimento de atividades agrícolas de 

forma tradicional (roça-de-toco) sem o uso de maquinários.  

Em primeiro momento fez-se o reconhecimento em campo e a delimitação das 

áreas para o desenvolvimento da pesquisa, em seguida realizaram-se as coletas dos 

pontos limites (coordenadas geográficas) de toda a propriedade com estação total 

modelo GTR-Abt (GPS geodésico) para confecção dos mapas de localização da área de 

estudo, uso da terra, mapa hipsométrico e mapa de declividade. Para confecção dos 

mapas utilizou-se do software ArcGIS 10.2 em conjunto com imagens do Satélite Aster. 

Na sequência deu-se inicio a leituras e pesquisa de material bibliográfico para 

construção do referencial teórico bem como sobre procedimentos metodológicos de 

coletas de amostras em campo. 

Após a determinação dos procedimentos metodológicos adotados, deu-se inicio 

as atividades em campo, as quais foram dividas em 3 etapas com intervalos para 

análises laboratoriais: a primeira atividade em campo ocorreu em agosto de 2013, a 

segunda em outubro de 2013 e a terceira e última parte em de janeiro de 2014. Em 

seguida foram feitas as últimas análises laboratoriais, tabulação dos dados, análises 

estatísticas, leituras e escrita da redação.  

O estudo foi realizado no Sítio Nadir que se encontra na comunidade de Tijuco 

Preto. A comunidade é um faxinal localizado a sudoeste do município de Prudentópolis 

– Pr, entre as coordenadas 25º 23’ 37” S; 51º 06’ 27” W e 25º 23’ 52” S; 51º 06’ 19” W 

na mesorregião sudeste do estado do Paraná (figura – 1), próximo (≤ 10 km) da borda da 

cuesta da Escarpa da Esperança na Bacia Sedimentar do Paraná (2º planalto 

paranaense).  
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Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 

Segundo Santos et al., (2006), a área está inserida na subunidade morfoescultural 

do Planalto de Prudentópolis, onde  a dissecação é considerada baixa, as vertentes 

possuem topos aplainados, as vertentes são convexas e os vales em V abertos, a altitude 

varia entre 580 m (mínima) e 1040 m (máxima) com gradiente de 460 m. No Sítio Nadir 

a altitude média é de 807 m (figura 2).  
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Figura 2 – Mapa hipsométrico do Sítio Nadir.
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A área total do Faxinal é de 5575 hectares e a população residente é em torno de 

400 famílias (IAP, 2004). No local de estudos (Sítio Nadir), assim como nas demais 

áreas de faxinal, os terrenos são declivosos e o solo predominante é o Cambissolo 

Húmico (quadro 4). 

 

Quadro 4  – Características do solo. 

Parâmetros de solo 

Cambissolo Húmico Densidade de partículas 

(g/cm
3
) 

Areia  

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 

Profundidade (0–5 cm) 2.41 22,3 27,7 50,0 

Densidade (0–5 cm)(g/cm
3
)            0.93±0.11 

Porosidade total (0–5 cm) (%)               59±4.5 

pH (CaCl2)                 4,2 

Matéria orgânica (g/dm
3
)                 45 

Capacidade de troca de cátions (cmol/dm
3
)    

                 

                13,9 

                

 

 Segundo o Decreto Estadual Nº 3.446/97, entende-se por Sistema de Faxinal: O 

sistema de produção camponês tradicional, característico da região Centro-Sul do 

Paraná, que tem como traço marcante o uso coletivo da terra para produção animal e a 

conservação ambiental. Fundamenta-se na integração de três componentes: a) produção 

animal coletiva, à solta, através dos criadouros comunitários; b) produção agrícola - 

policultura alimentar de subsistência para consumo e comercialização; c) extrativismo 

florestal de baixo impacto (manejo de erva-mate, araucária e outras espécies nativas). 

No Faxinal Tijuco Preto, dentre as inúmeras atividades agropecuárias 

desenvolvidas de forma tradicional, a prática de roça de toco perdura desde a última 

década de 40 até os dias atuais, principalmente para o cultivo de feijão e milho. Porém, 

vem ocorrendo grandes transformações neste sistema de cultivo devido a diversos 

fatores como: mecanização da agricultura, falta de mão de obra, utilização de insumos 

agrícolas, falta de investimentos e envelhecimento dos moradores do Sistema de Faxinal 

(KERNISKI & THOMAZ, 2013).  

No Sítio Nadir, os sistema de roça de toco é praticado a aproximadamente 7 

décadas, pela mesma família. Deste modo, na propriedade existem áreas com diferentes 

anos de regeneração pós-queimada, fato este que facilitou a elaboração da proposta 

desta pesquisa.  

Os critérios para escolha das áreas para o desenvolvimento da pesquisa foram: 1) 

maior escala temporal possível entre a floresta e pousio, 2) intervalos de tempo entre as 
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áreas com médias próximas 3) maior proximidade possível de localização entre  as 

áreas. A partir disso as áreas escolhidas foram as seguintes: floresta nativa; recém-

queimada; 2 anos de regeneração; 5 anos de regeneração; 7 anos de regeneração; 12 

anos de regeneração (figura 3).  

Destaca-se que em todas as áreas escolhidas para o desenvolvimento do estudo, 

durante os últimos plantios e os períodos de pousio não foram empregadas máquinas 

agrícolas, corretivos (fertilizantes) nem revolvimento do solo. 
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Figura 3 – Mapa de uso do solo do Sítio Nadir.
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Todas as áreas analisadas sem encontram na mesma vertente, próximas uma a 

outra. A encosta possui forma convexa com declive variando, a maior parte, entre 12% 

e 20 %, (figura 4). De acordo com a classificação de Köppen, o município de 

Prudentópolis apresenta clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfb), tendo no 

decorrer do ano verões frescos, geadas severas no inverno, sem estação seca com 

temperaturas médias de 18° C no mês mais frio e 22° C no mês mais quente. A 

precipitação média anual é de 1600 a 1800 milímetros e temperatura média anual é de 

16-18 ° C ( IAPAR , 1994). 
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Figura 4 – Mapa de declividade do Sítio Nadir com delimitação das áreas avaliadas.
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Na literatura encontra-se uma extensa revisão que os efeitos do fogo no solo 

dependem, em primeiro lugar, das caracterísitcas da queimada, o que, por sua vez, é 

controlado por vários fatores ambientais que afetam o processo de combustão, tais como 

natureza e umidade de da vegetação viva e morta, teor de combustível, temperatura e 

umidade do ar, velocidade do vento e topografia do local. O grau de severidade do fogo 

consiste em dois componentes: intensidade (taxa em que um fogo produz energia 

térmica) e duração. 

Segundo os proprietários do Sítio Nadir, as queimadas sempre obedeceram a 

padrões parecidos (idade e tamanho da vegetação cortada para queimada, caracterísitcas 

climáticas, queimada no final da tarde sem propagação intensa de vento, baixa umidade 

da superfície), pois essas são as caracterísitcas principais a serem adotadas em uma 

queimada controlada para evitar que o fogo se torne descontrolado podendo se espalhar 

para outras áreas da propriedade ou até mesmo propriedades vizinhas. 

Quanto as profundidades em análise neste trabalho (0-5 e 5-10 cm) foram 

delimitadas de acordo com trabalhos realizados por uma considerável demanda de 

autores que constataram índices de maior influência da temperatura nos 5 primeiros 

centímetros do solo, mais precisamente nos 3 primeiros centímetros, com um uma 

variação máxima de 150 º C nas profundidades 5-10 cm e sem influência da temperatura 

abaixo de 10 cm.( CERTINI, 2005; DE BANO, 2000; DOERR et al., 1996; FARWIG et 

al., 2004; FOX et al., 2007; HUFFMAN ET AL., 2001; KETTERINGS et al., 2000).  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Densidade do solo  

Existem numerosos métodos para estimar a densidade aparente, mas a utilização 

de anéis volumétricos com capacidade de volume de 95,57 cm³ ainda é a mais utilizada. 

Para isto é necessário a delimitação das profundidades que se pretende avaliar a partir 

da abertura de trincheiras. O manuseio do anel tem que ser feito com cuidado para não 

alterar sua estrutura e não comprometer sua capacidade de volume. A amostra deve ser 

indeformada (ocupar todos os espaços do anel de uma extremidade a outra).  

 Para as análises de densidade aparente do solo neste estudo, foram coletadas em 

cada área um total de 6 amostras indeformadas para cada profundidade (0-5 e 5-10 cm) 

com anel volumétrico de 95,57 cm³. As amostras foram levadas para o laboratório e 

secas a 105ºC por 24 horas em estufa de aquecimento. Após a secagem as amostras 

foram pesadas e aplicada a equação descrita por Embrapa (1997): 

Da=
P

V
 

Da= densidade aparente do solo (g/cm³) 

P= peso da amostra (g)  

V= volume do anel volumétrico (cm³) 

 

 4.2. Densidade de partículas 

Para a determinação de partículas, coletou-se também 6 amostras com anel 

volumétrico por profundidade (0-5 e 5-10 cm) em cada área. Em laboratório o 

procedimento de análise foi o proposto por Embrapa (1997). Secagem das amostras em 

estufa para retirada de umidade, as amostras foram moídas e aplicado o método do 

balão volumétrico, em que se insere 20 g de solo seco da amostra no balão volumétrico 

de 50 ml, e completa-se com álcool etílico até a marca do nível de 50 ml, agita-se e 

deixa em repouso por 24 h (figura 5). Se houver queda no nível do álcool completa-se o 

volume do balão com álcool novamente até a marca de 50 ml, e aplica-se a seguinte 

equação: 

Dr=
P

(50−Válcool)  

Dr= densidade de partículas  

P= peso da amostra seca (g) 

Válcool= volume total de álcool inserido 
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              Figura 5 – Balões volumétricos com 3 conjuntos para  

   análise de densidade de partículas. 

 

4.3. Porosidade 

Os métodos para avaliação da porosidade do solo são inúmeros. O mais 

adequado para estimar quantitativamente os poros de acordo com suas categorias é o 

método da mesa de tensão proposto por Embrapa, 1997.  

Na metodologia da Embrapa (1997) que foi a utilizada para estimar a porosidade 

total do solo neste estudo, é necessário o cruzamento dos dados de densidade de 

partículas e densidade real para aplicar a equação. Deste modo o número de repetições 

para esta análise foi a mesma para densidade aparente e densidade de partículas, ou seja, 

6 repetições para cada profundidade 

 

 

Pt= porosidade total 

Dr= densidade de partículas 

Da= densidade aparente 

 

4.4. Resistência a penetração  

Muitos métodos de avaliação de resistência à penetração no solo são discutidos 

na literatura. Geralmente para grandes profundidades utiliza-se do penetrômetro de 

impacto, pois este equipamento possui uma haste pontiaguda de aproximadamente 60 

cm que permite avaliar por meio de impactos causados por um cilindro de 4 kg a 

resistência a penetração em em unidades de MPa. 

No presente estudo foi utilizado penetrômetro de bolso (Pocket Soil 

Penetrometer H-4200) (figura 6), o qual expressa resultados em Kgf/cm² ou Tf/pés² 

(leitura direta), que correspondem aproximadamente à resistência não confinada ao 

Pt=100
Dr×Da

Dr
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cisalhamento. A escolha por este equipamento deu-se devido as pequenas profundidades 

analisadas e a eficiência que este oferece. Como o equipamento é de fácil manuseio, 

foram feitas em média 66 repetições de forma aleatória em cada área para as seguintes 

profundidades: topo (superfície), 0-5 cm e 5-10 cm. 

          
                 Figura 6 – Penetrômetro tipo pocket H-4200 

 

 

 

4.5. Estabilidade de agregados 

Vários métodos foram elaborados nos últimos anos para avaliação do Diâmetro 

Médio Ponderado e do Índice de Estabilidade de Agregados. No entanto o método 

proposto por Yoder (Yoder, 1936), por meio de peneiramento por via úmida (solo 

submerso em água) tem sido o mais utilizado por sua elevada confiabilidade e por 

possibilitar o peneiramento submerso em água possibilitando conhecer as características 

granulométricas do material avaliado, deste modo adotou-se tal método para o presente 

estudo.    

Para as coletas de material desta análise foram selecionados 6 pontos aleatórios 

em cada área, onde coletou-se com anel volumétrico 3 amostras por ponto em cada 

profundidade (0-5 e 5-10 cm) as quais foram homogeneizadas formando uma única 

amostra composta, totalizando assim, 6 amostras para cada profundidade por área. 

De cada amostra foram separadas 3 repetições de 20 gramas cada  para 

averiguação da umidade antecedente das amostras, pois é necessário descontar a 

umidade de cada classe de agregados. 

Foram utilizados 30 gramas de cada amostra para peneiramento submerso em 

água com umedecimento antecedente via capilar por 5 minutos. O umedecimento via 

capilar é baseado na utilização de filtro de café, onde se insere a amostra e umedece o 

fundo do filtro fazendo com que amostra toda seja umedecida via capilaridade. O 

material foi agitado levemente com movimentos ascendente e descendente por 20 

minutos a 40 rpm em agitador de Yoder (figura 7). 
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Figura 7 – Agitador de Yoder peneirando 3 conjuntos  

          de amostras. 

 

 O procedimento empregado no peneiramento submerso foi adaptado a partir de 

Yoder (1936). Foram utilizados conjuntos de peneiras com as seguintes aberturas de 

malhas: 8; 4; 2; 1; 0,5 e 0,250 mm de diâmetro. Após peneiramento, o material de cada 

peneira foi seco individualmente a 105ºC por 24 horas em estufa, em seguida pesados.  

As frações de areia foram corrigidas por meio de peneira com abertura de 0,053 

mm. Para o cálculo de estabilidade em porcentagem foi utilizada a seguinte equação 

descrita por descrito por Kiehl (1979). 

 

 

 

Ea%= estabilidade do agregados 

Par = peso de agregados retidos >0,250 mm 

Pa = peso de agregados <0,250 mm 

Pta = peso total da amostra 

areia= total de areia dos agregados 

 

 4.6. Diâmetro médio ponderado  

A estimativa do Diâmetro Médio Ponderado de Agregados (DMPA) deu-se 

aplicando a equação descrita por Youker e Macguines (1956) apud Kiehl (1979). 

   

DMP = ∑ (Cmm x P) 

DMP= Diâmetro médio ponderado 

 
100*

.
%

areiaPta

areiaPaPar
=Ea
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Cmm= Centro de classes de tamanhos dos agregados (mm) 

P= Proporção do peso de cada fração de agregados em relação ao peso total da amostra 

(g). 

Para estimativa do Diâmetro Médio Geométrico de Agregados (DMGA) 

utilizou-se a equação descrita por Castro Filho et al. (1998).   

   

DMG=exp(
ΣPAi . ln DMCi

ΣPTAi )
 

DMG= Diâmetro Médio Geométrico (mm) 

∑PAi = Peso de agregado de cada classe (g) 

ln DMCi = Logaritmo natural do diâmetro médio da classe 

∑PTAi = Peso Total da Amostra (g) 

 

 

4.7. Retenção de água em agregados 

Vários métodos são utilizados para determinação da capacidade de retenção de 

água no solo, dentre os mais utilizados podemos citar: método da câmara de Richards, 

método da centrífuga, método de Arya & Paris, método do copo com filtro e outros. 

Neste estudo optou-se pelo método do copo (THOMAZ & LUIZ, 2012). Este 

método baseia-se na utilização de copos plásticos com furos no fundo, os quais foram 

vedados com papel filtro para impedir a passagem e perda de material (figura 8).  

 
Figura 8 – Método do copo com filtro para análise de retenção de  

   água no solo. 

 

Foi inserido aproximadamente 20 g de solo em todos os recipientes e em seguida 

colocados em uma bacia com uma lâmina de água de 1 cm. O material permaneceu 
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umedecendo via capilaridade por 24 horas, após isso foi colocado em descanso por 12 

horas sobre papel jornal para absorção da água retida no material. A capacidade da 

retenção de água foi obtida em porcentual entre a diferença do peso seco e úmido e o 

peso médio dos copos com filtos úmidos.  

Durante o tempo de análise a temperatura interna do laboratório permaneceu em 

média 25ºC. Neste parâmetro foram feitas 12 repetições para cada uma das 

profundidades por área. 

 

4.8. Infiltração de água no solo 

Existem vários métodos para estimativa da condutividade hidráulica do solo: 

infiltrômetro de anel, infiltrômetro de aspersão, permeâmetro, infiltrômetro de tensão, 

infiltrômetro de pressão, infiltrômetro mini disk e outros.  

Neste parâmetro foi utilizado o infiltrômetro mini disk (da marca Decagon 

Devices, Modelo S) (figura 9) por ser um equipamento de fácil manuseio e eficiente 

para medidas de condutividade hidráulica em pequenas profundidades. O infiltrômetro 

mini disk possui um tubo graduado superior que funciona como reservatório de 

alimentação para o fornecimento de água e outro reservatório tubular, possibilitando 

uma pressão constante menor ou igual à pressão atmosférica de fornecimento de água. 

 
Figura 9 – Infiltrômetro mini disk. 

 

É possível fazer ensaios com no máximo 90 ml de água e durante as medições é 

necessários que se façam as anotações do nível de descida de água do tubo a cada 30 
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segundos, como recomendado no manual. Em cada área foram feitos um total de 4 

ensaios para avaliação da condutividade hidráulica no solo com as mesmas condições de 

umidade, em torno de 28%. 

A condutividade hidráulica (K) foi calculada segundo o método proposto por 

Zhang em 1997, recomendado no manual, no qual é relacionada à infiltração cumulativa 

(I) por tempo passado (t) segundo a função seguinte, onde C1 é o declive da curva da 

infiltração cumulativa em função da raiz quadrada do tempo e C2 é a absortividade do 

solo:    

 
 

A condutividade hidráulica pode ser calculada dividindo C1 por A (valor que 

relaciona os parâmetros de van Genuchten para um dado tipo de solo), a taxa de sucção 

do infiltrômetro e o diâmetro do disco do infiltrômetro. 

 

 

4.9. Perfil cultural 

Foram abertas um total de 3 trincheiras nos mesmo pontos de coletas das 

amostras de solo em cada área, com profundidades aproximadas de 40 cm (figura 10), 

onde fez-se as descrições divididas em duas profundidades (0-10 e 10-30 cm). Buscou-

se com este método diagnosticar o estado físico, biológico e os efeitos da antropização 

nas duas profundidades, deste modo fez-se a descrição da espessura dos perfis 

orgânicos, nível de presença de raízes e as características destas, nível de desagregação 

dos torrões e os níveis de presença de rocha. 

 

4.10. Textura 

Nos mesmos pontos onde foram abertas trincheiras para perfil cutural (3 pontos 

por área), foram feitas coletas com trado holandes nas profundidades 0 - 30; 30 - 60; 60 

- 90 cm para análise de textura (areia, silte e argila) (figura 10). As amostras foram 

homogeneizadas a cada 3 formando uma única amostra representativa para cada área. 

As amostras foram levadas para análise na empresa credenciada Tecsolo Consultoria e 

Planejamento Agrícola S/C Ltda em Guarapuava – Pr. 
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        Figura 10 – Trincheira para Perfil Cultural e coletas de amostras para textura  

com trado holandes. 

 

4.11. Análise química do solo 

Em cada área foram selecionados 8 pontos de forma aleatória e em cada ponto 

coletadas 3 amostras individuais para cada profundidade (0-5 e 5-10 cm), 

homogeneizou-se a cada 6 amostras, tendo um total de 4 amostras representativas de 

cada área por profundidade. 

As amostras foram levadas para análise na empresa credenciada Tecsolo 

Consultoria e Planejamento Agrícola S/C Ltda em Guarapuava – Pr. Os parâmetros 

analisados foram: pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, 

hidrogênio, saturação por base e capacidade de troca de cátions. 

 

4.12. Análise estatística 

Para interpretação dos dados e obtenção dos resultados foram utilizadas de 

análises estatísticas com auxílio do Software Excel e o Software Bioestat. Foram 

realizadas análises de estatística descritiva, a qual foi estimada a média, mediana, desvio 

padrão e coeficiente de variação. Os dados também foram submetidos à análise de 

variância (ANOVA) e ao teste de Tukey (P < 5%) para comparação de médias. 
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5. RESULTADOS  

  5.1. Densidade e porosidade 

Os resultados de densidade do solo se mostraram superiores na profundidade 5-

10 cm em todas as áreas analisadas, no entanto com exceção da área recém-queimada e 

da 5 anos de pousio, as demais não diferiram significativamente a 5% no teste de Tukey 

entre as duas profundidades. As menores densidades ocorreram na área de floresta, isto 

se relaciona aos maiores teores de matéria orgânica e a ausência de manejo e de uso em 

relação às demais áreas (figura 11). 

Entre as 6 áreas avaliadas, todas se mostraram com densidades superiores a  

floresta nas duas profundidades, porém, não ocorreu diferença significativa a 5% no 

teste de ANOVA entre nenhuma delas nas duas profundidades. 

Diferente do que se encontra na maior parte da literatura, as maiores variações 

entre os dados ocorreram na camada inferior (5-10 cm) chegando a 18,2 % e 16,2 % na 

camada superior (0-5 cm). Os valores mais próximos da floresta foram na recém-

queimada e 5 anos na camada superior e na área de 2 anos e 12 anos na camada inferior. 

 

 
            Figura 11 - Variação da densidade do solo de acordo com estágio de regeneração. 

 

A porosidade total do solo apresentou menos variações que a densidade, tendo 

os maiores valores na área de floresta e os menores na área 7 anos (figura 12). Os 

maiores valores ocorreram na camada superior e as maiores variações na camada 

inferior 12,7% e 6,1% na cama superior. Com exceção da área recém-queimada e da 5 

anos, as demais áreas não apresentaram diferença significativa a 5% no teste de Tukey 

entre as duas profundidades e nem entre as 6 áreas analisadas.  
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Os valores da porosidade total na camada superior variaram entre 61,2% 

(menor) e 65,2% (maior), enquanto na camada inferior foi 54,7% (menor) e 62,6% 

(maior), não apresentando valores críticos a qualidade ambiental neste parâmetro.  

 

 
    Figura 12 – Variação da porosidade do solo de acordo com estágio de regeneração. 

 

5.2. Resistência a penetração 

Os valores de compactação apresentaram diferenças significativas entre as três 

profundidades avaliadas (topo; 0-5 cm; 5-10 cm).  Entre as profundidades, com exceção 

do topo entre floresta e 5 anos, observou-se aumento nas demais em relação a floresta. 

As maiores variações ocorreram na camada 0-5 cm totalizando 63,3%, seguida pela 

camada topo 62,4% e camada 5-10 cm 41,2% (figura 13). 

Os maiores valores foram registrados na área recém queimada, que 

corresponderam ao aumento de 54,9% no topo, 63,3% na camada 0-5 cm e 20,9% na 

camada 5-10 cm em relação a floresta, no entanto a camada 5-10 cm foi inferior (7,3%) 

somente em relação a área 5 anos.  

A área 7 anos, apresentou dados proximo aos da floresta, registrando diferenças 

superiores de 18,9 % no topo, 46,9% na camada 0-5 cm e 5,4 % na camada 5-10 cm. A 

área 12 anos é que mais se aproximou da floresta com 25,9 % superior no topo, 13,6% 

superior na camada 0-5 cm e 19,8 % inferior na camada 5-10 cm. 

A literatura afima existir variações na compactação do solo de acordo com o teor 

de umidade, no entanto, neste estudo os ensaios com o penetrômetro foram feitos no 

mesmo dia sob a mesma condição de umidade em torno de 28%.  
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Observa-se também que da área recém queimada até a área 5 anos, a 

compactação teve gradual aumento. Já na área 7 anos observa-se a redução dos índices e 

na área 12 anos nota-se que os dados praticamente se equivalem aos da floresta. 

 

 
Figura 13 – Variação da resistência a penetração do solo de acordo com estágio de 

regeneração.  

 

 

5.3. Índice de Estabilidade de agregados e Diâmetro Médio Ponderado     

A área 12 anos apresentou os maiores índices de estabilidade nas duas 

profundidades entre todas as áreas avaliadas, e a floresta os menores para as duas 

profundidades entre todas as áreas. A maior variação entre profundidades ocorreu na 

área recém-queimada sendo a profundidade 0-5 cm 24,3% maior que a 5-10 cm (figura 

14). 

 Em todas as aréas a estabilidade se mostrou maior na profundidade 0-5 cm, 

exceto na área 5 anos onde a profundidade 0-5 foi 3,2% superior que a profundidade 5-

10 cm, menor variação entre profundidades. A maior variação na profundidade 0-5 cm 

ocorreu entre a área floresta e a 12 anos com 42,3 % de diferença. 
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 Figura 14 - Variação do índice de estabilidade de agregados de acordo com estágio  

de regeneração. 

 

Entre as áreas pode-se observar que a estabelidade aumenta a partir dos dois 

anos de queimada e mantém aumento constante até 12 anos. Este fator pode ter ligação 

direta com a repelência da água, pois após a queimada o material sofre repelência, o que 

protege o solo contra processos molhantes, assim aumentando a sua estabilidade 

estrutural (DEBANO, 2000; SHAKESBY & DOERR, 2005; FOX et al., 2007).  

O DMP apresentou menores valores nas duas profundidades na área 2 anos e 

maiores nas duas profundidades na área 5 anos, sendo uma diferença de 60 % entre as 

duas áreas na profundidade 0-5 cm e 76,6 % na profundidade 5-10 cm (figura 15). 

Todas as áreas apresentaram predominância de macroagregados (˃ 0,250 mm), 

na maioria das áreas valores superiores ocorreram na profundidade 5-10 cm, com 

exceção das áreas 2 anos e 5 anos onde a profundidade 0-5 foram as que tiveram os 

maiores valores.  

No teste ANOVA na profundidade 0-5 cm ocorreu diferença estatística 

significativa entre as áreas floresta e 5 anos e também entre as áreas 2 anos e 5 anos. Na 

profundidade 5-10 ocorreu diferença entre as áreas 2 anos e 5 anos, e entre as áreas 2 

anos e 7 anos. As demais não apresentaram diferenças. 

É possível que a redução parcial da matéria orgânica após a queimada leve 

algum tempo até ser totalmente lixiviada fazendo com que os agregados sofram perdas 

de tamanho nos próximos anos, e voltando a ganhar tamanho após 5 anos pela reposição 

de matéria orgânica.  
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Figura 15 - Variação Diâmetro médio ponderado de acordo com estágio de 

regeneração. 

 

5.4. Retenção de água em agregados 

Em todas as áreas a maior capacidade de retenção de água ocorreu na camada 0-

5 cm. No entanto as áreas floresta, 2 anos e 12 anos não diferiram significativamente 

entre as profundidades a 5% no teste de Tukey, as demais apresentaram diferença 

(figura 16). 

Todas as áreas apresentaram aumento na capacidade de retenção de água em 

relação à floresta, exceto a 5 anos na camada 5-10 cm que foi inferior, porém não 

apresentou diferença significativa da floresta. 

A maior capacidade de retenção ocorreu na camada 0-5 cm na área recém-

queimada (45,7 %), representando 8,4 % a mais que na floresta, e a menor na camada 5-

10 cm na área 7 anos (33,8%), sendo 2,9% inferior a floresta. 

Nas duas camadas (0-5 e 5-10 cm) a que mais se aproximou da floresta foi a da 

área 2 anos, respectivamente 1% e 0,9 % superiores. As menores diferenças entre as 

duas profundidades ocorreram na área 12 anos com 1,1% de diferença. 

Muitas propriedades contribuem para a variação da capacidade de retenção de 

água no solo como, distribuição e diâmetro médio dos poros, estrutura do solo, teor de 

carbono, tipo do solo e qualidade das qualidades das partículas de argila. No entanto a 

textura e a porosidade do solo se destacam como os principais, pois a textura determina 

diretamente a área de contato entre as partículas e a porosidade a quantidade de espaços 

livres para o armazenamento (REICHARDT & TIMM, 2004). 
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Considerando que a porosidade não apresentou variações significativas entre as 

6 áreas nas duas profundidades e que a textura do solo não difere entre as áreas, a 

capacidade de retenção de água não apresentou grandes variações entre as áreas e 

profundidades em relação a floresta. Este parâmetro poderá ser comparado com os 

teores de carbono nos próximos meses. 

 

 
Figura 16 – Variação da capacidade de retenção de água do solo de acordo com 

estágio de regeneração. 

 

5.5. Infiltração  

Entre os parâmetros físicos avaliados a capacidade de infiltração de água no solo 

foi uma das que mais apresentou variações. A menor taxa ocorreu na área floresta e 

maior na recém-queimada com uma diferença de 86,5% entre as duas áreas. A menor 

diferença entre áreas ocorreu na área 5 anos e na floresta, esta primeira sendo a segunda 

menor capacidade de infiltração (figura 17).  

Após a queimada observa-se o aumento na capacidade de infiltração de água no 

solo e por seguinte um decréscimo até 5 anos, voltando ter aumento entre 5 anos e 12 

anos. Não há correlação significativa entre a capacidade de infiltração e os principais 

parâmetros físicos do solo que determinam esse processo (densidade, porosidade e 

compactação). No entanto os dados de infiltração acompanham os da matéria orgânica 

tendo uma correção de R²=0,59. 

 Depois da queimada todas as áreas passaram a reduzir a capacidade de 

infiltração. Os ensaios foram feitos sob as mesmas condições de umidades em todas as 

áreas.  



59 
 

Fox et al., (2007); Martin & Moody (2001) em estudo em laboratório e em 

campo observaram reduções de 30% e 84% respectivamente na capacidade de 

infiltração após a queimada, enquanto no presente estudo a taxa teve aumento de 84,6%. 

Inbar et al., (2014), em estudo de infiltração com chuva simulada em área com 

superfície não queimada, superfície aquecida e superfície queimada, constataram 

aumento significativo na área aquecida e queimada em relação a área não queimada. 

 

 
Figura 17 – Capacidade de infiltração de água no solo de acordo com estágio de  

regeneração.  

 

5.6. Perfil cultural 

Nos levantamentos do perfil cultural das áreas é possível observar redução do 

tamanho do perfil orgânico da floresta para as demais áreas, presença de raízes grossas 

entre 0-10 cm de profundidade a partir dos 5 anos de regeneração, desegregação fácil e 

média e presença de fragmentos de rochas sedimentares apenas nas áreas 7 anos e 12 

anos (quadro 5). 

Na profundidade entre 10-30 cm a raízses variam entre muito finas, finas, 

média e grossas apresentando uma variedade maior. A desagregação dos torrões se 

mostra mais difícil e há maior presença de fragmentos de rocha que na profundidade 0-

10 cm. 
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Quadro 5 – Perfil cultural de cada área entre as profundidades 0-10 cm e 10-30 cm. 

 

 

 

 

 

Profundidade 

0-10 cm 

 Floresta R-Q 2 anos 5 anos 7 anos 12 anos 

Perfil 

orgânico 

3 cm 2 cm 1,5 cm 2 cm 2 cm 2 cm 

Raízes finas finas finas e 

médias 
finas e 

grossas 

finas e 

grossas 

finas, 

médias 

e 

grossas 

Desagregação 

do 

torrões 

fácil média média fácil média fácil 

Presença de 

rochas 

não não não não sim sim 

 

 

Profundidade 

10-30 cm 

Raízes finas e 

grossas 

muito 

finas 

finas e 

médias 
finas e 

grossas 

finas finas, 

médias 

e 

grossas 

Desagregação 

do 

torrões 

média difícil média difícil média média 

Presença de 

rochas 

não não sim não sim sim 

 

Segundo Tavares Filho (1999), o perfil cultural é o perfil antropizado do solo, é 

a parte que sofreu alteraçõe antrópicas, e os implementos agrícolas tendo alcance 

máximo de 30 cm de profundidade no solo, mas contudo na maioria das vezes causando 

efeitos nos 10 primeiros centímetros de pronfundidade,  justifica a avaliação desssas 

duas profundidades delimitadas (0-10 cm e 10-30 cm).  

Por não haver mecanização da agricultura em nenhuma das áreas avaliadas, 

não é possível constatar efeitos mecânicos tão pouco a formação de perfil antropizado 

em nenhuma das áreas. Acredita-se que mesmo no passado alguma das áreas tenha 

passado por atividades mecâncias (disco, arado, pé de grade, trator e outros). 

 

5.7. Textura:  

A textura do solo não apresentou diferenças significativas entre as áreas. Isto 

deixa evidente que o tipo de solo não aprensenta variação entre as 6 áreas analisadas, 

podendo confirmar que o trabalho se desenvolveu no mesmo tipo de solo (Cambissolo 

Húmico). Nos primeiros 30 cm de profundidades ocorreram as menores variações na 

textura, mostrando a homogeneidade textural das duas profundidades avaliadas no 

trabalho 0 – 5; 5 – 10 cm (quadro 6). 
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    Quadro 6 – Textura de 0 a 90 cm de profundidade de cada área.  

   Área e 

profundidade 

(cm) 

Areia (%) Silte (%) Argila (%) 

                 0 - 30 26 30 44 

Floresta   30 - 60           26 29 45 

                60 - 90 31 26 43 

    

                   0 - 30 30 26 44 

R-Q          30 - 60 28 27 45 

                 60 - 90 32 26 42 

    

                   0 - 30 27 31 42 

2 anos      30 - 60  32 24 44 

                 60 - 90 27 30 43 

    

0 - 30 32 25 43 

5 anos       30 - 60 25 30 45 

60 - 90 32 25 43 

    

                   0 - 30 33 25 42 

7 anos       30 - 60 40 28 32 

60 - 90 44 28 28 

    

                   0 - 30 26 31 43 

12 anos     30 - 60 29 38 33 

60 - 70 42 33 25 

 

5.8. Química do solo 

Os solos avaliados  podem ser considerados de acidez alta e muito alta. Na 

profundidade 0-5 cm todos apresentaram acidez alta de acordo com a classificação de 

Tomé (1997), exceto a floresta que entrou na categoria muito alta. Os maiores valores 

acorreram na camada 5-10 cm, mostrando que esta camada é mais ácida que a 0-5 cm 

(quadro 7). 

A menor diferença entre camadas 0-5 cm e 5-10 cm ocorreu na área floresta 

(1,5%), e a maior ocorreu na área recém-queimada (19,7%). A área recém-queimada, na 

profundidade 0-5 cm, registrou o maior valor dentre todas áreas e profundidade, sendo o 

único a entrar na classificação acidez média. Isto vai de encontro com a literatura, 

mostrando que a queimada é uma boa reguladora do pH do solo. 

A matéria orgânica teve maior registro na camada 0-5 cm, a menor diferença 

entre profundidades ocorreu na floresta (7,5%) e a maior na recém-queimada (36,6%), 
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as demais áreas variaram entre 20,7% e 30,1%. O maior valor registrado foi na recém-

queimada na profundidade 0-5 cm.  

Com exceção da área 5 anos que apresentou diferença inferior de 2,2% em 

relação a floresta, as demais todas registraram teores de matéria orgânica superiores à 

floresta. No entanto, a profundidade 5-10 na floresta registrou teor maior que todas as 

outras áreas. 

Os teores de fósforo registraram maiores valores na profundidade 0-5 cm, sendo 

a menor diferença entre profundidades na área 7 anos (30,4%) e a maior na recém-

queimada (93,4%), as demais áreas variaram de 52,7% a 32,4%. Isto deixa evidente o 

aumento de fósforo na superfície causado pela queimada, no entanto, percebe-se que 2 

anos após a queima o teor de fósforo sofre redução de 89,2%. Isto pode ser explicado 

pelo fato de que o aumento do fósforo se dá pela queima da vegetação cortada, ficando 

livre na superfície podendo ser facilmente lixiviado logo após as primeiras grandes 

chuvas.  

O potássio também apresentou significativo aumento na profundidade 0-5 cm na 

área recém-queimada em relação às demais. Os maiores teores foram registrados na 

camada 0-5 cm, sendo a maior na recém-queimada (57,7%) superior que na de menor 

teor (área 12 anos). A maior diferença entre profundidades foi registrada na área recém-

queimada (62,1%). Os valores passam a equivaler aos da floresta após 5 anos.  

Com relação ao cálcio, todas as áreas registraram maiores valores na 

profundidade 0-5 cm, exceto a floresta onde a profundidade 5-10 cm foi 0,38% superior 

que a 0-5 cm. Assim, como para o fósforo e o potássio, a área recém-queimada também 

registrou aumento significativo para o cálcio em relação às demais, sendo 36,8% 

superior que a floresta (área com menor teor na profundidade 0-5 cm). Todas as áreas 

apresentaram teores superiores à floresta. 

Diferente dos elementos anteriormente explicados, o magnésio sofreu 

considerável redução na área recém-queimada, sendo a que apresentou menor teor na 

profundidade 0-5 cm em relação às demais áreas, e também, a única junto com a 

floresta a apresentar menor teor na profundidade 0-5 cm, o que mostra o grande efeito 

redutor do fogo para este elemento. A maiores variação entre profundidades ocorreu na 

área recém-queimada sendo a profundidade 5-10 cm 14,5% superior que a 0-5 cm e a 

menor variação na área 12 anos, sendo a profundidade 0-5 cm 2,9% superior que a 5-10 

cm.  
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Assim como o magnésio, o alumínio sofreu considerável redução após a 

queimada, tendo a área recém-queimada perdido 100%. Em todas as áreas a 

profundidade 5-10 registrou os maiores teores de alumínio, sendo a floresta a que teve 

os valores mais parecidos entre profundidades (14% de diferença) e a recém-queimada 

as maiores diferenças (100%). 

A saturação por base variou entre 36,9% e 62,6% na profundidade 0-5 cm e 

entre  33,7% e 44,2% na profundidade 5-10 cm, sendo os maiores valores na 0-5 cm. O 

maior valor e aumento significativo ocorreu na área recém queimada, enquanto a 

floresta apresentou os menores valores.  

De modo geral as áreas não apresentaram grandes variações entre elas, no 

entanto os valores registrados são em maior parte >50%, o que é considerado um valor 

baixo, indicando elevada acidez e grande necessidade de calagem e classificando os 

solos avaliados como distróficos. Os desvio padrões foram todos baixos mostrando um 

bom nível de homogeneidade interna em cada área. 

Os maiores valores da CTC entre as áreas foram registradas na floresta para as 

duas profundidades. Entre as profundidades a 5-10 apresentou os maiores valores em 

todas as áreas. Os valores variaram entre 15,9 cmol/dm³ e 10,3 cmol/dm³, classificando 

desta forma os solos avaliados com CTC moderadamente baixa. 

A área recém-queimada apresentou o menor valor para a profundidade 0-5 cm, 

demonstrando dessa forma que há influência do fogo na redução da CTC nessa camada. 
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Quadro 7 – Parâmetros químicos do solo de acordo com estágios de  regeneração e profundidades avaliadas.  

média±desvio padrão.

Área e 

profundidade 

pH  

(CaCl2) 

M.O  

(g dm
-3

) 

P  

(cmol/dm³) 

K  

(cmol/dm³) 

Ca (cmol/dm³) Mg 

(cmol/dm³) 

Al  

(cmol/dm³) 

Sat. Base 

(V%) 
CTC 

Floresta  0-5 3,98 ±0,19 A 47,69 ±10,47  5,64± 3,75  0,58± 0,16  2,61 ± 0,34  2,56± 0,37 3,33± 1,99 36,94± 9,50 15,93± 1,94 

              5-10 3,92 ± 0,09 44,13 ± 2,73 2,67± 0,10 0,36± 0,12 2,62± 0,29 2,85± 0,19 3,87± 1,28 34,10± 5,99 17,29± 1,56 

          

R.Q         0-5               5,08 ± 0,79  57,05 ± 0,75 20,0± 7,48 0,7 ± 0,06 4,1 ± 0,24 1,6 ± 0,76 0,00± 0,00 62,55± 4,13 10,34± 0,60 

              5-10 4,08 ± 0,05 36,18 ± 1,42 1,33± 0,21 0,35± 0,03 2,80± 0,44 1,93± 0,48 3,28± 1,14 38,23± 4,18 13,22± 0,44 

          

2 anos     0-5 4,62 ± 0,09  52,29 ± 2,08 2,16± 0,95 0,48± 0,04 3,42± 0,35 2,92± 0,13 0,21± 0,10 52,93± 1,86 12,89± 0,78 

              5-10 4,00 ± 0,05 41,44 ± 5,80 1,46± 0,13 0,27± 0,05 2,74± 0,27 2,73± 0,40 1,82± 0,84 44,19± 2,18 12,99± 1,14 

          

5 anos     0-5 4,28 ± 0,25  46,65 ± 7,92 1,98± 0,34 0,58± 0,05 2,80± 0,43 1,85± 0,54 2,15± 1,61 43,93± 5,56 11,98± 1,66 

              5-10 3,95 ± 0,10 33,23 ± 6,92 1,28± 0,24 0,40± 0,10 2,68± 0,30 1,73± 0,38 4,25± 1,58 33,70± 6,96 14,58± 2,39 

          

7 anos     0-5 4,72 ± 0,10  49,70 ± 3,52 2,53± 0,32 0,62± 0,19 2,98± 0,35 2,97± 0,22 0,02± 0,05 53,93± 1,10 12,17± 0,42 

              5-10 4,06 ± 0,09 34,73 ± 7,75 1,76± 0,30 0,32± 0,05 2,68± 0,05 2,77± 0,27 1,48± 0,28 41,66± 2,45 13,89± 1,23 

          

12 anos   0-5 4,46 ± 0,23  51,85 ± 4,12 2,75± 1,05 0,31± 0,09 3,00 ± 0,22 2,72± 0,07 0,47± 0,32 49,50± 3,71 12,22± 0,89 

              5-10 4,08 ± 0,16 38,46 ± 3,43 1,78± 0,28 0,19± 0,04 2,78± 0,08 2,64± 0,21 1,08± 0,54 40,71± 4,82 13,90± 1,63 
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6. DISCUSSÕES 

 

Com relação a densidade do solo, todas as áreas apresentaram valores superior 

aos da floresta nas duas profundidades, no entanto a profundidade 0-5 cm na área 

queimada não apresenta grande diferença da floresta. Todas as demais áreas em pousio 

apresentaram valores superiores da área recém-queimada nas profundidade 0-5 e 

inferiores na 5-10.  Não se encontra uma relação direta da densidade em relação ao teor 

de matéria orgânica ou tamanho de raízes neste estudo (quadro 8). 

A porosidade se apresentou menor em todas as áreas em relação à floresta, 

comprovando o aumento da densidade pós queima. Muitos autores defendem que estes 

dois parâmetros recebem grande influência dos processos erosivos após a queimada e 

retirada da vegetação, tornando o solo susceptível ao preenchimento dos poros e 

selamento superficial pela ação do splash, fazendo que quanto maior o tempo de pousio, 

maior a ação e facilidade de atuação desses processos sobre a vegetação de pequeno 

porte. 

A resistência a penetração tem relação direta com a porosidade e densidade do 

solo, o que explica os valores superiores em todas as áreas em relação à floresta nas 3 

profundidades avaliadas, com exceção da 12 anos na profundidade 10 cm que teve valor 

inferior a floresta.  

Em estudo com compactação e crescimento radicular FORYSTHE (1967), 

constatou que uma intensidade de resistência mecânica de 26 a 34 Kgf/ cm² impede 

completamente o desenvolvimento de raízes das espécies sorgo e o algodoeiro. 

Segundo ROSELEM et al., (1999), em estudos com crescimento radicular, 

concluíram que a resistência do solo à penetração de 13,3 Kgf/cm² reduziu pela metade 

o crescimento de raízes de milho . Em nosso estudo a maior compactação ocorreu na 

área 5 anos na camada 5-10 totalizando 2,89 Kgf/cm², o que mostra que os valores de 

todas as áreas estão bastante abaixo dos valores críticos.  

A estabilidade de agregados apresentou valores superiores em todas as áreas e 

profundidades em relação à floresta. No entanto, as menores variações ocorrem na área 

recém-queimada, em seguida há um gradual aumento nas demais áreas em pousio. Esta 

questão abre uma lacuna para interpretação do pousio em relação à este parâmetro, pois 

diferente do que a maioria dos trabalhos mostram, neste não há correlação entre 

estabilidade de agregados e matéria orgânica R²=0,05.  
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Segundo Castro Filho et al., (2002); Certini (2005);  Úbeda & Bernia (2005); 

(Sullivan, 1990), a matéria orgânica é um dos fatores mais importantes para a melhoria 

agregação do solo. No entanto, neste estudo a matéria orgânica não se mostrou como 

principal elemento determinante na estabilidade dos agregados com correlação de R² 

0,45. 

Outros elementos podem ser determinantes na estabilidade de agregados. 

Segundo Silva & Mielniczuk, 1997; Lacerda et al., 2005).A predominância do íon 

cálcio no complexo de troca, além de promover floculação adequada das argilas, 

contribui para intensa atividade biológica que favorece a formação de agregados. Por 

outro lado, com a predominância de sódio ou potássio no complexo de troca, ocorre 

dispersão excessiva dos colóides e, consequentemente, perda da estabilidade dos 

agregados. 

Outro fato que pode explicar o aumento da estabilidade constante no decorrer 

dos anos é que em alguns tipos de solo, a temperatura gerada durante a queimada exerce 

alterações sobre os componentes e propriedades do solo, como: argila, minerais, óxidos 

de ferro e alumínio, CaCO3, e matéria orgânica. As alterações desses componentes atua 

como materiais de cimentação que mantêm as partículas em conjunto protegendo o 

agregado contra a energia de impacto das gotas de chuva e molhamento rápido do solo, 

levando a uma maior estabilidade de agregados (GIOVANNINI et al., 1988; LADO et 

al, 2004; .INBAR et al., 2014). 

O Diâmetro médio ponderado foi um dos parâmetros físicos que mais apresentou 

oscilações, tendo os menores valores na área 2 anos e os maiores na 5 anos. Muitos 

estudos relatam a influência da temperatura do fogo na dilatação dos agregados, 

aumentando seus tamanhos. Considerando que as temperaturas das queimadas sofridas 

nessas áreas são desconhecidas, podemos considerar que esta grande variação no DMP 

pode ter relação com as intensidades dos fogos na época em que os terrenos foram 

queimados.  

A capacidade de retenção de água em agregados e a infiltração de água no solo 

apresentaram valores superiores em todas as áreas em relação à floresta. Assim como a 

estabilidade de agregados, estes dois parâmetros também se mostraram diferentes do 

que tem sido reportado na maior parte da literatura. Nos dois parâmetros os maiores 

valores ocorrem na área recém-queimada e as maiores diferenças entre áreas ocorrem na 

infiltração. Deste modo, fica evidente que não há repelência ou hidrofobia neste tipo de 

solo. 
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Quadro 8 – Modelo conceitual dos estágios de regeneração. Análise dos dados 

de física do solo com base de referência na floresta nativa. 

 
Dens.       0 - 5 

                5 - 10 
0,8 

0,9 
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> 
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65 

63 
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< 

< 

< 

< 
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< 

< 
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Res. Pen.     0  

                    5                           

                   10 
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0,8 

2,1 

> 

> 
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< 
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> 

> 

> 
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> 

> 
Estab.      0 - 5 

                5 - 10 
49,7 

64,1 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
DMP        0 – 5 

                 5-10        
1,2 

1,6 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

< 

< 

> 

> 
R. Água   0 - 5 

                5 - 10 
36,5 

34,8 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
Infiltração      0,4 > > > > > 
Sinal < significa maior que a floresta, sinal < significa menor que a floresta, sinal = siginifica igual a 

floresta. 

 

Com relação a química (quadro 9), em todos os parâmetros avaliados as menores 

variações ocorreram na profundidade 5-10 cm. Entre as áreas a que sofreu maiores 

ganhos ou perdas foi a recém-queimada em relação à floresta 

Os elementos que mais tiveram aumento na superfície foram pH, matéria 

orgânica, cálcio e a saturação por base. Os que mais sofreram reduções foram fósforo, 

potássio, alumínio e a capacidade de troca catiônica. A maior reduçao pós queimada foi 

do alumínio que teve 100% de perda na profundidade 0-5 cm e o maior aumento pós 

queimada foi de fósforo na profundidade 0-5 cm.  

O pH e o cálcio foram os únicos que se mostraram completamente superiores à 

floresta nas duas profundidades e a CTC a única que se mostrou completamente inferior 

à floresta em todas as áreas. 

A saturação pos base e o potássio foram os dois elementos que mais se 

mostraram parecidos com a floresta, ou seja, os que menos sofreram efeito pós 

queimada e nos anos subsequêntes. 
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 Com relação à recuperação, entre os 9 elementos químicos avaliados neste 

estudo que sofreram alterações, somente 6 conseguem alcançar um reestabelecimento 

considerável em comparação aos valores da floresta durante os anos de pousio. São eles: 

pH em média 5 anos, matéria orgânica em 5 anos, potássio em 5 anos, cálcio entre 2 e 5 

anos, magnésio em 2 anos e a saturação por base entre 2 e 5 anos. 

 Os demais elementos, fósforo, alumínio, capacidade de troca catiônica sofrem 

redução, contudo na superfície, e não conseguem se reestabelecer nos 12 anos de 

pousio. O fósforo é o único que sofre considerável aumento na superfície logo após a 

queimada  (93,4%), e em seguida drástica redução não conseguindo mais recuperar. 

 

Quadro 9 – Modelo conceitual dos estágios de regeneração. Análise dos dados    

de química do solo com base de referência na floresta nativa. 
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Sinal < significa maior que a floresta, sinal < significa menor que a floresta, sinal = siginifica igual a 

floresta. 
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  7. CONCLUSÕES 

Com relação aos parâmetros físicos, estes apresentaram menores variações ao 

comparados com os químicos, não apresentando diferença significativa entre ás áreas na 

porosidade nem na densidade. Entre as áreas os que mais tiveram variações foram: 

compactação, diâmetro médio ponderado e a infiltração, esta última apresentando 

grande potencial após a queimada e redução após os anos de pousio. 

Os dados registrados na retenção de água também vem na contramão da 

literatura, apresentando aumento na capacidade de retenção  e nenhum sinal de 

hidrofobicidade. Após dois anos a capacidade de retenção passa a equivaler com os da 

floresta.  

Já a estabilidade apresentou considerável aumento após a queimada em todas as 

áreas nas duas profundidades, mostrando o papel cimentante do fogo nas particulas do 

solo possibilitando maior coesão dos agregados. 

A grande variação no DMP entre as áreas pode ter sido influênciado pela 

intensidade do fogo durante as queimadas das áreas, o que deixa a dúvida sobre este 

parâmetro, pois não se têm registros das temperaturas. 

Com relação aos parâmetros químicos esses apresentaram maior suscetibilidade 

de alteração e alguns maior dificuldade de regeneração, como é o caso da CTC que após 

a queimada sofre redução e permanece inferior em todas as áreas nas duas 

profundidades avaliadas. O alumínio e o fósfoto também sofrem alteração de redução 

não conseguindo mais reestabeler seus valores. 

O pH, matéria orgânica, potássio, cálcio, magnésio e saturação por base sofrem 

alterações positivas e se reestabelecem após entre 2 e 5 anos de pousio. Assim fica 

evidente a alta sensibilidade dos macronutrientes do solo ao fogo e a sua alta capacidade 

de reestabelecimento. 

Neste estudo foi possível conhecer um pouco mais sobre a dinâmica dos 

parâmetros físicos e químicos do solo numa larga escala após a queimada, o que deixou 

evidente a resistência dos parâmetros físicos em relação  a qualidade e fragilidade dos 

parâmetros químicos, também ficou evidente a complexidade entre todos os parâmetros 

avaliados possibilitando a abertura de novas questões para futuros estudos.  

Deste modo, também é possível concluir que a maioria dos parâmetros alterados, 

que passam a comprometer a qualidade ambiental do solo, voltam aos valores 

recomendados em média após 5 anos de pousio.  
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