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RESUMO 

 

Queimadas prescritas tem sido aplicadas em unidades de conservação com o objetivo 

principal de garantir a regeneração de determinadas espécies de vegetação para impedir 

a sucessão ecológica, além de garantir a redução de material combustível inflamável e 

evitar a ocorrência de incêndios florestais de alta intensidade. Em literatura, já é 

reconhecido os efeitos benéficos de queimadas de baixa intensidade (< 350°C) sobre o 

solo, principalmente, portanto, é ideal que queimadas prescritas sejam realizadas 

buscando tal intensidade. As queimadas prescritas os efeitos sobre os solos podem ser 

negativos, afetando a sua qualidade (física, química e biológica) e, consequentemente, 

podendo ser um fator de limitação para o desenvolvimento da vegetação e capacidade de 

regeneração. Portanto, este trabalho tem como principal objetivo testar se queimadas 

prescritas alteram a qualidade do solo, dando enfoque ao estoque de carbono. O trabalho 

será realizado em área experimental localizada no Parque Estadual de Vila Velha (PEVV) 

onde vem sendo realizado queimadas prescritas anualmente desde 2014 com objetivo de 

estudo e conservação da biodiversidade. A pesquisa será realizada a partir de experimento 

com aquecimento das amostras de solo em laboratório, onde serão avaliados: a proteção 

física do Carbono pelo solo; os efeitos de diferentes intensidades de queimadas prescritas 

sobre a gênese e granulometria dos agregados do solo; a resposta de solos de diferentes 

classes texturais às queimadas prescritas; e a função de agregados biogênicos e 

fisiogênicos na proteção física do Carbono no solo. Os dados de cada área serão 

comparados entre si por ANAVA para amostras independentes, com critério de decisão 

estatística na ordem de 5% (p < 0,05), e quando com significância será realizado o teste 

Tukey para a comparação entre as médias. Com a realização das estatísticas será possível 

compreender e identificar as diferenças de capacidade de proteção do carbono orgânico 

do solo após queimadas prescritas entre: as classes texturais avaliadas, os tipos de gênese 

de agregados (biogênicos e fisiogênicos) e as classes de tamanho dos agregados. Ainda, 

será possível identificar quais temperaturas e tempos de duração de aquecimento, 

simulando queimadas prescritas, geram maior efeito sobre a proteção do carbono 

orgânico no solo e, consequentemente, sobre seu estoque no mesmo. Por fim, as 

avaliações realizadas permitirão compreender sobre a disposição e comportamento do 

carbono orgânico no solo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fogo é essencial para a estruturação e manutenção de diversos ecossistemas, 

uma vez que favorece a ciclagem de nutrientes e a composição e diversidade vegetal 

(AUGUSTINE et al., 2014; ALCANIZ et al., 2018). Além de sua ocorrência natural, o 

fogo é utilizado pelo homem como forma de manejo de paisagens com o propósito de 

limpar a área para cultivo e pastagens, preservar ecossistemas específicos, garantir maior 

produtividade em áreas de cultivo pelo sistema roça de toco e para garantir a manutenção 

de habitats e áreas de caça (CASTELLNOU; KRAUS; MIRELLES, 2010).  

Queimada prescrita é um tipo de manejo do fogo que, além de algumas das 

funções citadas, apresenta diversos objetivos, os quais envolvem a sua aplicação 

planejada de baixa intensidade sobre florestas naturais (FERNANDES et al., 2013). A 

queima planejada se tornou grande aliada ao manejo para preservação florestal quando 

praticantes e pessoas de liderança identificaram a necessidade de reduzir o acúmulo de 

material combustível em florestas e, consequentemente, reduzirem os riscos de incêndios 

de alta escala, severidade e intensidade (CASTELLNOU; KRAUS; MIRELLES, 2010), 

uma vez que quanto maior a quantidade de material combustível disponível, maior será a 

severidade do fogo (ÚBEDA et al., 2005), os quais tem se mostrado significativamente 

destrutivos à paisagem (ALCANIZ et al., 2018).   

Além da redução do material combustível, preservação dos processos ecológicos 

(SANTÍN; DOERR, 2016) e garantia da biodiversidade (VALKÓ et al., 2016), a 

realização de queimadas prescritas também contribuem para a regeneração de 

determinadas espécies de plantas, para a restauração de habitats e ecossistemas, 

principalmente se tratando de ecossistemas dependentes do fogo (WRIGHT; 

HEINSELMAN, 1973) e reduzem a alteração do ecossistema (HOFFMANN, 1998).  

Em seu estudo, McCaw (2013) identificou que a realização de queimada prescrita 

pode reduzir a o comportamento de queimadas futuras e a possibilidade de ocorrência de 

queimadas de copas de árvores por um período de 5 anos após o fogo. E são por estes 

motivos que atualmente diversas unidades de conservação e preservação da natureza tem 

aplicado queimadas prescritas como forma de garantia e recuperação das características 

que tornam cada ecossistema único, muitas vezes fazendo parte do próprio plano de 

manejo de parques nacionais e alguns parques estaduais (ICMBIO, 2014).  
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No geral, por resultarem em queimadas de baixa intensidade e severidade, com 

baixa capacidade de aquecimento do solo, os impactos das queimadas prescritas são 

menores em comparação à incêndios florestais (FERNANDES et al., 2013), e quando 

realizados de forma correta podem ser benéficos ao meio (SCHARENBROCH et al., 

2012. Entretanto, autores como Bowman (2005), Haikerwal et al. (2015), Martin (2016), 

Magomani e Van Tol (2018) e Jian, Berli e Ghezzehei (2018) identificaram impactos 

negativos sobre a qualidade do ar, fauna, a própria vegetação, qualidade da água e sobre 

a qualidade física do solo, principalmente meses após a ocorrência da queimada. Mas, 

queimadas prescritas de alta severidade também resultam em consequências negativas 

sobre o solo (SCHARENBRONCH et al., 2012).  

O aquecimento pode alterar vários atributos físicos, químicos, mineralógicos e 

biológicos do solo (CERTINI, 2005; NEARY et al. 1999; GONZÁLEZ-PÉREZ, et al. 

2004; ZAVALA, et al. 2010). A magnitude dessas alterações deve-se à intensidade da 

queimada (MATAIX-SOLERA et al., 2011; THOMAZ; ANTONELI; DOERR, 2014) e 

do tipo de solo (ALCANIZ et al., 2018). As alterações mais comuns identificadas após 

queimadas de alta intensidade (> 350°C) são: perda de matéria orgânica do solo (MOS), 

incremento de cinzas e volatilização de nutrientes (principalmente Nitrogênio); alterações 

na qualidade e quantidade da comunidade microbiana; desenvolvimento ou 

desaparecimento da repelência à água e deterioração estrutural do solo, afetando 

diretamente a estabilidade de seus agregados e, consequentemente, sua qualidade física 

(MATAIX-SOLERA; CERDÀ, 2009; MATAIX-SOLERA et al., 2011).  

Durante a ocorrência de queimadas florestais, já foram registradas em estudos 

temperaturas entre 200 e 300°C na superfície do solo (RUNDEL, 1983). Queimadas sobre 

materiais combustíveis como palhada, com cobertura >400 mg ha-1, a temperatura em 

superfície pode chegar a 500-700°C, com picos de ~1500°C (DUNN; DEBANO, 1977). 

Vegetações arbustivas, tendem a resultar em queimadas de menores temperaturas, porém 

com alcance maior (DEBANO et al., 1998). Já queimadas sobre áreas de gramíneas, com 

cobertura < 1mg ha-1, geralmente tem um alcance de temperatura < 250°C, entretanto, 

altos picos de temperatura durante a queimada já foram identificados (RAISON, 1979). 

Os solos são fracos condutores de calor (DEBANO, 2000), por este motivo, 

durante queimadas, há um grande gradiente de temperaturas em profundidade do solo 

(UBÉDA; OUTEIRO, 2009). Portanto, as alterações causadas diretamente pelo fogo nos 

solos são identificadas nos centímetros mais superficiais da camada mineral dos solos ou 
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na camada orgânica (VERGAS et al., 2014). Por exemplo, Thomaz (2017), em 

experimento sobre área onde se implementa o sistema roça de toco, identificou que as 

temperaturas registradas durante a queimada alcançaram 355 a 660°C na camada mais 

superficial, enquanto na camada imediatamente abaixo (2 cm) as temperaturas registradas 

alcançaram no máximo 150°C. Ainda, neste mesmo trabalho, notou-se que o tempo de 

duração das temperaturas mais altas (> 500°C) permaneceram durante a queimada por no 

máximo 255 s, já temperaturas mais baixas (< 200°C), permaneceram no solo até 1050 

min. 

Uma das preocupações com as alterações geradas nos solos com a ocorrência de 

queimadas prescritas se relaciona com o consumo da Matéria Orgânica (MO), a dinâmica 

e estoque de Carbono no solo. A queimada altera e consome a matéria orgânica liberando 

nutrientes para o solo (ANDO et al., 2014), além de influenciar a estabilização dos 

agregados principalmente em solos os quais o conteúdo orgânico atua como principal 

agente cimentante (MATAIX-SOLERA et al., 2011). Algumas pesquisas têm reportado 

efeitos das queimadas prescritas sobre a dinâmica de Carbono no solo (GOBERNA et al., 

2012; FULTZ et al., 2016). Portanto, é de grande interesse o estudo do papel das 

queimadas prescritas sobre a dinâmica do Carbono e suas possíveis consequências para 

os sistemas ecossistêmicos (GIRONA-GARCIA et al., 2019).  

 

1.1 Justificativa  

 

De forma geral, os efeitos das queimadas prescritas sobre o solo são muito 

heterogêneos, dadas às diferentes características dos solos e das condições de cada área 

de estudo, além das variáveis que envolvem a ocorrência do fogo. Por este fato, a 

identificação da variabilidade de tais efeitos a partir de solos com classes texturais 

diferentes seria fundamental para o entendimento das consequências em cada área 

específica (ALCANIZ et al., 2018). Em adição, a possibilidade de alteração da dinâmica 

e estoque de Carbono no solo exige mais investigações uma vez que afetados de forma 

negativa podem contribuir para redução da conservação dos solos submetidos às 

queimadas prescritas (como no PEVV) e assim prejudicar a bioconservação do parque. 

Deste modo, conhecimentos aprofundados sobre as possíveis alterações neste aspecto 

podem alertar sobre consequências futuras das aplicações de queimadas pesquisas no 

parque e em unidades de conservação com um todo.  
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Por fim, além das questões de conhecimento teóricos a respeito dos efeitos do 

aquecimento por queimadas prescritas sobre o estoque de carbono do solo, partindo de 

métodos experimentais ainda não muito explorados na temática, a problemática que 

envolve a realização de queimadas prescritas anualmente em unidades de conservação 

também é uma questão de relevância ambiental.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Testar de queimadas prescritas alteram a dinâmica e estoque de Carbono orgânico 

no solo.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Testar se diferentes intensidades (temperatura/duração) de queimadas prescritas 

alteram a gênese e granulometria dos agregados do solo; 

Testar se solos com diferentes classes texturais respondem aos efeitos das 

queimadas prescritas sobre sua capacidade de proteção do Carbono orgânico de forma 

diferente; 

Identificar a função de agregados biogênicos e fisiogênicos para a proteção física 

do Carbono no solo; 

Avaliar a eficiência manejo de queimadas prescritas anuais enquanto 

possibilidade de degradação da qualidade a do solo em relação às suas condições naturais.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

Este trabalho será desenvolvido em uma área experimental localizada no Parque 

Estadual de Vila Velha (PEVV). O PEVV foi criado em 1953 pelo decreto nº 1.292 com 

o objetivo de conservar as formações areníticas e a vegetação natural de campos nativos. 

O parque está localizado no município de Ponta Grossa, sobre a borda centro-leste da 
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Bacia do Paraná, abrangendo uma extensão de 3.122,11 ha, com altitude máxima de 1.068 

m. O clima da região é classificado de acordo com Köppen como Subtropical Úmido 

Mesotérmico (Cfb), tendo temperatura média no verão de 22°C e no inverno de 18°C, 

com a ocorrência de geadas nesta última estação e com precipitação bem distribuída ao 

longo do ano.  As principais classes de solo presentes na área do parque são Neossolos 

litólicos, Cambissolos Háplicos e Argissolos, os quais são solos em sua maioria com 

textura arenosa ou média e com argila de baixa atividade (IAP, 2004).  

 A área experimental localiza-se no PEVV, abrangendo três áreas as quais 

apresentam solos com classes texturais distintas que são: Cambissolo Háplico com textura 

areia franca (25°14’28,7”S e 50°00’06,1”O - área denominada como “Mini Bosque”); 

Cambissolo Húmico com textura franco siltosa (25°14’10,91”S e 49°59’23,43”O) e 

Latossolo Vermelho-Amarelo com textura franco argiloso (25°14’10,24”S e 

50°01’18,25”O).   

 

3.2 Caracterização do solo 

 

Primeiramente serão realizadas amostragens para a caracterização do solo e 

reconhecimento da área. Para isso serão abertas trincheiras de aproximadamente 1,5 m de 

profundidade para descrição morfológica inicial e identificação de horizontes. Com um 

trado, serão coletadas amostras em pontos definidos por encaminhamento aleatório de 

solo abrangendo a profundidade de 0 – 10 cm e o horizonte B, os quais serão levados para 

laboratório, secadas ao ar e obtidas as frações < 2 mm com o uso de uma peneira e a 

fração argila extraída por sifonamento após sedimentação da fração silte utilizando-se a 

Lei de Stokes para cálculo do tempo de sedimentação.  Todas as avaliações descritas a 

seguir serão realizadas em triplicatas:    

A caracterização física contará com a determinação da textura do solo pelo método 

da pipeta (DAY, 1965), e a dispersão do solo será realizada a partir de 10 g de solo 

posicionadas em recipientes de vidro com capacidade para 300 mL com adição de 10 mL 

de solução NaOH 1,0 mol L-1 e complementado com água destilada que serão 

posicionados em agitador horizontal com 200 rpm durante 360 min. Após a completa 

dispersão, a fração areia será retida em peneira de 0,053 mm de abertura e, ao mesmo 

tempo, transferida a suspensão silte + argila para provetas com capacidade para 500 mL. 

Baseado na Lei de Stokes, uma alíquota de 10 mL contendo somente a fração argila será 
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coletada a uma profundidade de 5 cm a partir do limite superior da suspensão no interior 

da proveta. O teor de silte será determinado por diferença entre a massa inicial de solo 

utilizada (10 g de TFSA corrigidos para seco em estufa) e a massa de areia + argila. 

Para a caracterização química, o pH será determinado em água e em solução KCl 

1 mol L-1 na relação solo:solução de 1:2,5. Para isso, 6 g de solo serão adicionados em 

tubos de centrífuga (Falcon®) com capacidade para 50 mL acrescidos de 15 mL de água 

ultra-pura ou solução KCl 1 mol L-1. As amostras serão agitadas por 15 minutos em 

agitador horizontal (120 rpm) e, logo após, deixadas em repouso por 30 minutos para 

leitura do pH utilizando-se um pHmetro Metler Toledo. 

O teor de matéria orgânica do solo (MOS) será determinada pelo método 

colorimétrico após digestão com solução K2Cr2O7 0,167 mol L-1 em meio ácido 

(H2SO4) (REID; COPELAND, 1966). 

Os cátions trocáveis (Ca2+, Mg2+ e Al3+) serão extraídos em solução KCl 1 mol L-

1 (relação solo:solução 1:10). Para isso, 10 g de solo serão adicionados em erlenmeyers 

com capacidade para 250 mL acrescidos de 100 mL da solução extratora. As amostras 

serão agitadas por 15 minutos e deixadas em repouso durante a noite (16 horas). No 

extrato obtido e filtrado, Ca2+ e Mg2+ serão determinados por espectrofotometria de 

absorção atômica com módulo chama. Al3+ será determinado por titulação com solução 

NaOH 0,025 mol L-1. P, Cu, Fe, Mn e Zn serão extraídos em solução Mehlich-1. P será 

quantificado pelo método colorimétrico em solução ácida de molibdato de amônio. Cu, 

Fe, Mn e Zn serão quantificados por espectrofotometria de absorção atômica com módulo 

chama. O S-SO42- será extraído em solução de fosfato de cálcio, em ácido acético 

segundo Hoeft, Walsh e Keeney (1973). B será pelo método da água quente (AGEU et 

al., 1994; WOLF, 1971). H+ + Al3+ será estimado pelo pH SMP (QUAGGIO; RAIJ, 

2001). 

A caracterização mineralógica será realizada na fração argila pelo método do pó 

(JACKSON, 1979) utilizando-se um difratômetro de raios-X D2 Phaser Bruker®, 

equipado com detector rápido linear (LYNXEYETM) e software de análise 

(DIFFRAC.SUITE™). As análises serão realizadas nas seguintes condições 

operacionais: tensão de 30 kVA; corrente de 10 mA; faixa de varredura de 4 a 50º 2θ; 

fonte de radiação CuKα (λ=1,54Å) e filtro de Ni. Também na fração argila, será realizada 

a caracterização por espectrometria de infravermelho (MID-IR) utilizando-se o 
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equipamento Varian 600-IR Series. Espectros do MID-IR serão obtidos em uma faixa 

espectral de 4400 – 400 cm-1 com resolução de 4 cm-1. 

 

3.3 Amostragem do solo e delineamento experimental. 

 

Como estratégia para identificar os efeitos das queimadas prescritas sobre a 

proteção física do carbono orgânico no solo, serão coletadas 48 amostras indeformadas 

na camada superficial do solo (0 – 5 cm) em anéis (20 cm de diâmetro e 10 cm de 

profundidade) em cada área descrita no tópico 3.1. As amostras serão coletas 

preferencialmente em porções das áreas queimadas a no mínimo 2 anos, para evitar 

efeitos de queimadas antigas e na mesma estação climática. Ainda em campo, utilizando 

um esquadro de 50x50cm, será definido a quantidade média de serrapilheira por metro 

quadrado e coletado a quantidade equivalente para recobrir a área de todos os anéis 

amostrados (área unitária = 0,03 m², área total = 1,48 m²).  

Após a coleta, as amostras de solo e serrapilheira serão levadas para laboratório, 

as amostras de solo serão secas em estufa a uma temperatura de 30°C por 10 dias para 

homogeneização da umidade, buscando alcançar umidade média de aproximadamente 15 

a 20% e as amostras de serrapilheira serão secas ao ar por 42 horas. Com a umidade 

padronizada a quantidade equivalente de serapilheira para cada amostra será disposta 

sobre a superfície do solo e aquecidos em forno elétrico. A coleta de amostras 

indeformadas e disposição da serapilheira sobre a superfície do solo para o aquecimento 

busca se aproximar das condições encontradas no ambiente durante a realização de 

queimadas prescritas. Bem como, a escolha do forno elétrico para o aquecimento se deu 

pela disponibilidade e entrada de oxigênio durante o aquecimento em comparação ao 

forno mufla, além da capacidade de controlar a temperatura aplicada sobre a amostra.  

Será realizado delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x4x3, 

sendo 3 classes texturais (areia franca, franco siltoso e franco arenoso), 4 temperaturas de 

aquecimento (0; 60; 150 e 300°C) e 3 tempos de duração de aquecimento (20; 60 e 120 

min). As temperaturas e tempos de aquecimento foram escolhidos baseado em dados já 

encontrados em situações de queimadas prescritas (ALCANIZ et al., 2019). 

Após aquecidas, dentro de cada anel serão retiradas 4 subamostras coletadas, as 

quais serão misturadas e consideradas como uma repetição para cada análise descrita 

abaixo.  
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O delineamento experimental da pesquisa juntamente com as avaliações que serão 

realizadas em cada momento estão organizadas na Tabela 1.  

 

3.3 Distinção de agregados em classes morfológicas (gênese) 

 

Para a definição da gênese dos agregados (biogênico ou fisiogênico) os agregados 

serão identificados e quantificados a partir de observação por lupa binocular e separados 

de acordo com o definido por Bullock et al. (1985). A separação será feita baseada nos 

padrões morfológicos separando os agregados em: fisiogênicos, que são identificados por 

apresentarem formas anulares; biogênicos, identificados por apresentarem formas 

arredondadas como resultado da passagem do material particulado pelo trato intestinal 

dos indivíduos da macrofauna do solo, como minhocas (Oligochaeta) ou identificados 

pela visualização de raízes; e intermediários, os quais apresentam características 

indefinidas por possivelmente perderem a característica de gênese por envelhecimento ou 

por serem submetidos a novos processos de formação.  

A partir da separação dos agregados por gênese, as próximas análises descritas 

serão realizadas em cada classe de agregado definida.  

 

3.4 Fracionamento físico do MOS 

 

Os agregados serão submetidos ao peneiramento seco para o fracionamento das 

classes de agregados. Os agregados definidos no tópico 3.3 serão primeiramente passados 

em peneira com malha de 8 mm e em dispostos sobre um conjunto de peneiras com 

malhas de 4,00; 2,00; 0,25 e 0,053 mm em um agitador vibratório e submetidos a agitação 

de 60 Hz por 15 min. Após o fracionamento físico, será quantificado o peso de cada classe 

(8,00 – 4,00; 4,00 – 2,00; 2,00 – 0,25; 0,25 – 0,053 e >0,05mm). A partir da separação, 

em cada fração o teor de matéria orgânica do solo (MOS) será determinado pelo método 

colorimétrico após digestão com solução K2Cr2O7 0,167 mol L-1 em meio ácido 

(H2SO4) (REID; COPELAND, 1966). 
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3.5 Mineralogia do solo 

 

O objetivo da identificação mineralógica é buscar identificar minerais com maior 

capacidade de proteção do carbono orgânico, os quais podem influenciar o objetivo deste 

trabalho.  A caracterização mineralógica será realizada na fração argila pelo método do 

pó (JACKSON, 1979) utilizando-se um difratômetro de raios-X D2 Phaser Bruker®, 

equipado com detector rápido linear (LYNXEYETM) e software de análise 

(DIFFRAC.SUITE™). As análises serão realizadas nas seguintes condições 

operacionais: tensão de 30 kVA; corrente de 10 mA; faixa de varredura de 4 a 50º 2θ; 

fonte de radiação CuKα (λ=1,54Å) e filtro de Ni. Também na fração argila, realizou-se a 

caracterização por espectrometria de infravermelho (MID-IR) utilizando-se o 

equipamento Varian 600-IR Series. Espectros do MID-IR foram obtidos em uma faixa 

espectral de 4400 – 400 cm-1 com resolução de 4 cm-1.  

 

3.7 Análises estatísticas 

 

Os dados de cada área serão comparados entre si por ANAVA para amostras 

independentes, com critério de decisão estatística na ordem de 5% (p < 0,05), e quando 

com significância será realizado o teste Tukey para a comparação entre as médias.  
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Tabela 1 – Delineamento experimental da pesquisa baseado nos objetivos de amostragem. 

Objetivo de 

amostragem 

Momento da 

amostragem 

Profundidade de 

coleta 

Estratégia de 

definição dos 

pontos de 

amostragem 

Análises 

Caracterização dos 

solos da área de 

estudo (Controle e 

queimada) 

Anterior ao início 

das avaliações 

propostas 

Superfície (0 – 5 cm) 

e horizonte B 

Encaminhamento 

livre 

Física Textura 

Química 

pH 

Micro e macro nutrientes 

Acidez potencial 

Mineralogia 

M.O. 

Identificação dos 

efeitos das queimadas 

prescritas anuais 

sobre a proteção do 

carbono orgânico do 

solo 

1ª – Coleta da área 

com textura areia 

franca 

 

2ª – Coleta da área 

com textura franco 

siltoso 

 

3ª – Coleta da área 

com textura franco 

argilosa 

0 – 5 cm 
Definição de pontos 

aleatórios 

Quantificação de Serrapilheira 

Gênese dos agregados do solo 

Fracionamento físico da MOS 

Mineralogia do solo 
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4. CUSTOS DO PROJETO 

 

Os custos do projeto serão divididos segundo dois propósitos: visitas de campo 

para coleta e análises em laboratório. As visitas de campo envolvem o transporte da 

equipe de trabalho de Guarapuava – PR ao PEVV (Ponta Grossa – PR) por quatro vezes 

durante todo o período da pesquisa (4 anos), os quais estão especificados de forma 

aproximada na tabela 2. Em relação as análises em laboratório, os custos envolvem em 

grande parte materiais já disponíveis para uso, como grande parte dos equipamentos, a 

compra efetiva pós início do projeto se refere a alguns reagentes, principalmente. Tais 

detalhes estão especificados na tabela 3. 

 

Tabela 2. Estimativa de custos das visitas de campo, considerando 4 viagens para coleta, como 

previsto na tabela 1. 

Finalidade Quantidade Valor unitário Custo total 

Transporte  4 R$156,35/viagem R$625,40 

Alimentação 5 pessoas R$200/pessoa R$4.000,00 

 

 

Tabela 3. Estimativa de custos das análises em laboratório, contendo análises, materiais e 

equipamentos já disponíveis em laboratório e materiais que ainda serão adquiridos.  

Material/Equipamento/Análise Quantidade Valor unitário Custo total 

Sacos plásticos para 

amostragem  

1 pacote  

(800 unidades) 
R$43,20 R$43,20 

pH, micro e macro nutrientes, 

acidez potencial, M.O.¹ Aprox. 70 

amostras 

R$50,00 R$3.500,00 

Textura¹ 

Mineralogia¹ R$5,00 R$350,00 

Estufa de secagem* 1 R$8.500 R$8.500 

Balança analítica de precisão*  1 R$3.800,00 R$3.800,00 

Anéis volumétricos Uhland*  50 
R$ 1.585,00  

(50 peças) 
R$1.585,00 

Sulfato de Potássio (K2SO4) 8 Kg 
R$ 45,50  

(500g) 
R$728,00 

Clorofórmio purificado 

(CHCl3) 
3 litros 

R$50,00  

(litro) 
R$150,00 

Autoclave*  1 R$2.593,00 R$2.593,00 

Centrífuga* 1 R$1.400,00 R$1.400,00 

Hidróxido de sódio (NaOH) 5 litros 
R$27,00  

(1Kg) 
R$135,00 
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Espectofotômetro de absorção 

atomica*  
1 R$4.300,00 R$4.300,00 

Citrato de sódio  3 Kg R$13,41 R$40,41 

p-nitrofenil-β-glicopironosídeo 1 Kg R$500,00 R$500,00 

Placas petri* 1 R$6,00 R$6,00 

Micropipeta* 1 R$170,00 R$170,00 

¹As análises destinadas à caracterização do solo da área será realizada por empresa contratada. 

*Materiais e equipamentos já disponíveis em laboratório.  

 

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 

Atividades Mês/Ano 

Cumprimento dos créditos, atividades 

complementares e levantamento bibliográfico. 
Março - Dezembro/2018 

Coleta para caracterização dos solos da área, 

análise das mostras e definição do grid regular 

para próximas coletas.  

Fevereiro/2019 

1ª Amostragem de solo em área com textura 

areia franca 
Julho/2019 

2ª Amostragem de solo em área com textura 

franco siltosa 
Agosto - Novembro/2019  

3ª Amostragem de solo em área com textura 

franco argilosa 
Agosto - Novembro/2019 

Análise em laboratório das amostras obtidas  Novembro- Dezembro/2019 

Entrega do relatório final referente aos 

resultados obtidos no ano. 
Dezembro/2019 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com a realização das estatísticas será possível compreender e identificar as 

diferenças de capacidade de proteção do carbono orgânico do solo após queimadas 

prescritas entre: as classes texturais avaliadas, os tipos de gênese de agregados 

(biogênicos e fisiogênicos) e as classes de tamanho dos agregados. Ainda, será possível 

identificar quais temperaturas e tempos de duração de aquecimento, simulando 

queimadas prescritas, geram maior efeito sobre a proteção do carbono orgânico no solo 

e, consequentemente, sobre seu estoque no mesmo. Por fim, as avaliações realizadas 

permitirão compreender sobre a disposição e comportamento do carbono orgânico no 

solo. 

Portanto, espera-se com esse trabalho identificar se a realização anual de 

queimadas prescritas realizada com o propósito de preservação ambiental, tendo como 
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referência as ações de manejo aplicadas no PEVV, prejudica ou favorece a dinâmica e 

estoque de carbono orgânico no solo, as quais podem ter efeito direto sobre o 

desenvolvimento da vegetação e liberação de CO2 para a atmosfera, e também dando 

respaldo a escolha de tal prática de manejo em outras áreas com diferentes usos.  
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