DISPONIBILIDADE DE MACRO E MICRONUTRIENTES EM
LATOSSOLOS AFETADOS PELO AQUECIMENTO
Yasmmin Tadeu Costa (a), Maxmiller Alvarenga(b), Bruno Teixeira Ribeiro(c)

(a)

Departamento de Geografia, Universidade Estadual do Centro-Oeste, yasmmintadeucosta@yahoo.com.br
Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras, max.miller123@hotmail.com
(c)
Departamento de Ciência do Solo, Universidade Federal de Lavras, ribeiro.bt@gmail.com
(b)

Eixo: Solos, paisagens e degradação
Resumo
Os efeitos do aquecimento do solo nas propriedades químicas vem sendo amplamente estudos em solos de clima
temperado, mais jovens e com maior teor de matéria orgânica do solo (MOS). Mesmo com alto número de
ocorrência de queimadas em áreas de clima tropical, pouco se sabe sobre os efeitos em solos mais
intemperizados de baixa fertilidade e MOS. Portanto, neste trabalho investigou-se as alterações na
disponibilidade de macro e micronutrientes caudadas pelo aquecimento sobre seis Latossolos em codições
laboratoriais. O aquecimento das amostras coletadas na camada superficial do solo, foi realizado em forno mufla
por 30 min nas temperaturas (°C): 20 (controle), 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Após os tratamentos térmicos
determinaram-se as concentrações dos macro e micronutrientes. O aumento na disponibilidade de nutrientes
ocorreu a temperaturas mais baixas (200°C). Temperaturas ≥ 400°C resultam na redução na disponibilidade de
nutrientes.
Palavras chave: Aquecimento do solo, fertilidade, Latossolos, disponibilidade de nutrientes.

1. Introdução
O aquecimento do solo durante a queimada pode causar alterações em suas
propriedades físicas, químicas e biológicas (CERTINI, 2005; NEARY et al. 1999). As
alterações químicas estão diretamente ligadas a formação de cinzas, a decomposição da
matéria orgânica e a sua incorporação no solo (ALCANIZ, et al. 2018) que por consequência
também afetam pH, a liberação, concentração e disponibilidade de nutrientes para as plantas,
a capacidade de troca catiônica (CTC) e outros fatores relacionados a fertilidade do solo
(ALCANIZ, et al. 2018; THOMAZ, 2017).

IBSN: 0000.0000.000

Página 1

Diversos autores têm investigado os efeitos de queimadas sobre os solos a partir de
experimentos laboratoriais com o aquecimento de amostras realizado em forno mufla
(BADÍA, et al. 2017; THOMAZ, 2017; THOMAZ; FACHIN, 2014). Nessas condições
controladas, as temperaturas aplicadas e a duração do aquecimento são definidas a partir de
informações reportadas em literatura, as quais resultam em diferentes e graduais intensidades
de alterações nas propriedades do solo. Neary et al. (1999), classificou a intensidade da
queimada a partir da temperatura máxima alcançada, definindo como baixa intensidade (150 –
250°C), média intensidade (350 – 450°C) e alta intensidade (550 – 650°C). Diferentes tempos
de duração do aquecimento são encontrados em literatura: 3 – 5 min (THOMAZ; FACHIN,
2014), 3 – 15 min (THOMAZ, 2017), 20 min (MATAIX-SOLERA, et al. 2008), 30 min
(GARCÍA-CORONA, et al. 2004), 360 – 1440 min (KANG; SAJJAPONGSE, 1980).
Segundo Thomaz (2017), o aquecimento do solo em laboratório para aferir efeitos de
queimadas é viável devido ao controle de temperatura e duração, evitando fatores de
interferência encontrados em campo.
Existem diversos estudos que procuraram identificar o efeito das queimadas sobre as
propriedades químicas dos solos. Entretanto, poucos trabalhos são realizados para a
identificação destes efeitos sobre solos tropicais e, consequentemente, sobre Latossolos
(ALCANIZ et al. 2018; MATAIX-SOLERA, et al. 2011). Diante da problemática de
ocorrências de queimadas no Brasil, o conhecimento sobre as alterações que ocorrem no
ambiente é fundamental para estabelecer perspectiva das consequências ambientais imediatas,
que afetam os efeitos duradouros. Portanto, objetivou-se neste trabalho identificar as
alterações na disponibilidade de macro e micronutrientes provocadas por diferentes
temperaturas, simulando em laboratório os efeitos do aquecimento em seis Latossolos
localizados no município de Lavras, Brasil.

2. Materiais e métodos
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2.1 Caracterização dos solos e delineamento experimental

Os solos foram coletados no município de Lavras, região sudeste do Brasil. Segundo a
classificação de Köppen (DANTAS; CARVALHO; FERREIRA, 2007), a região está sobre
condição climática subtropical húmida (cwa), apresentando duas estações bem definidas,
precipitação anual média de 1529 mm, temperatura média nos meses mais frios de 17°C e
23°C nos meses mais quentes (LIMA JÚNIOR et al., 2012). Todos os pontos de coleta estão
sobre áreas de vegetação nativa, como Floresta tropical subperenifólia, semidecidual e
Cerrado stricto senso denso.
Foram selecionados seis Latossolos classificados de acordo com o Sistema de
Classificação Brasileiro dos Solos como: Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (LVAd1 e
LVAd2); Latossolo Vermelho Amarelo ácrico (LVAw); Latossolo Vermelho acriférrico
(LVwf); Latosolo Vermelho distroférrico (LVdf) e Latossolo Vermelho distrófico (LVd). Os
solos se diferenciam em relação a textura, conteúdo inicial de matéria orgânica (MOS),
acidez, mineralogia e grau de intemperização, identificados na Tabela 1.
Em um raio de 50 m, retiraram-se, aleatoriamente, quatro amostras compostas da
camada 0-5 cm (repetições de campo). Cada amostra composta foi formada por quatro
amostras simples. Após a coleta, as amostras foram secadas ao ar e passadas em peneira de 2
mm, obtendo-se a terra fina seca ao ar (TFSA) e agregados de tamanho 12 a 19 mm e 4 a 8
mm. As quatro amostras compostas foram misturadas e dividas em três partes
(“quarteamento”). Cada uma dessas três partes funcionou como uma repetição de laboratório.
Não foi objetivo deste trabalho estudar a variabilidade espacial inerente de cada solo, e sim a
obtenção de uma amostra representativa da classe de solo considerada em uma área de 0,785
ha (raio de 50 m). A amostragem foi realizada na camada 0 – 5 cm por ser a que mais sofre
alteração da temperatura durante queimadas (THOMAZ; ANTONELI; DOERR, 2014).
O aquecimento dos solos foi realizado em condições laboratoriais utilizando-se Forno
Mufla Lavoisier com controle de temperatura digital HW1000 Coel. As amostras de TFSA e
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argila foram acondicionadas em cápsulas de porcelana (11 cm de diâmetro e 7 cm de altura) e
submetidas durante 30 minutos às seguintes temperaturas (º C): 100, 200, 300, 400, 500 e
600. As temperaturas escolhidas estão na faixa comumente empregada para estudos dos
efeitos de queimadas em condições laboratoriais (ALCANIZ et al, 2018; MATAIX-SOLERA,
et al, 2011). As amostras de solo que não sofreram aquecimento (amostras-controle), foram
consideradas como sendo equivalente à temperatura de 20º C - temperatura média histórica
anual da região estudada. O tempo de exposição (30 minutos) às diferentes temperaturas tem
sido comumente empregado em outros trabalhos. Após cada aquecimento, o forno mufla foi
desligado e as amostras imediatamente retiradas e deixadas em condições laboratoriais para
resfriamento ao ar.

Tabela 1 - Atributos de caracterização dos solos estudados.
Propriedades

Solo*
LVAd1

LVAd2

LVAw

LVwf

LVdf

LVd

6,7 ± 0,01

5,9 ± 0,02

6,7 ± 0,05

4,8 ± 0,04

4,4 ± 0,02

6 ± 0,03

33,1 ± 0,1

29,2 ± 0,7

33,4 ± 0,5

37,4 ± 1,1

43,6 ± 1,5

38 ± 3,7

Argila (g Kg )

589 ± 7,7

483 ± 7,3

803 ± 6,3

423 ± 10,7

777 ± 6,3

604 ± 9

Silte (g Kg-1)

78,3 ± 3,4

66,6 ± 1,9

92,1 ± 4,7

129 ± 10,2

79,6 ± 5,9

61 ± 9,3

Areia (g Kg )

333 ± 5,9

450 ± 5,4

105 ± 1,8

448 ± 1,1

144 ± 0,8

334 ± 1

SiO2 (g Kg-1)

175,9

119,4

233,3

168,6

103,4

138,8

-1

Al2O3 (g Kg )

203,2

191,7

279,4

154,7

237,4

216,6

Fe2O3 (g Kg-1)

85,9

77,2

143,1

83,3

213,1

89,1

pH em água
MOS (g Kg-1)
-1

-1

* Média ± desvio padrão,
pH em água determinado na relação 1:2,5 (solo:solução); Matéria Orgânica do solo (MOS) determinada pelo
método de oxidação via úmida (WALKLEY; BLACK, 1934); Argila, Silte e Areia determinados pelo método da
pipeta (DAY, 1965); óxidos totais determinados por digestão sulfúrica ácida (VETTORI, 1969).

2.2 Determinação de macro e micronutrientes
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Foram mensurados os macronutrients: Fósforo (P) disponível (Mehlich-1 de extração HCl 0,05 mol L-1 + H2SO4 0,0122 mol L-1; Potássio (K+) (fotometria de chama); Cálcio (Ca2+)
e Magnésio (Mg2+). Os micronutrientes disponíveis (Cu2+, Mn2+, Fe2+ e Zn2+) foram extraídos
pelo método de Mehlich-1 (HCl 0,05 mol L-1 + H2SO4 0,0122 mol L-1) e Bor (B+) (HCl 0,05
mol L-1 + H2SO4 0,0122 mol L-1), extraído em água quente. Foram realizadas duas repetições
por análise.

2.3 Análises estatísticas

Para os resultados de macro e micronutrientes e atributos eletroquímicos, realizou-se a
Análise de Variância (ANAVA, fator único) para comparar aos parâmetros avaliados antes e
após o aquecimento dos solos em cada temperatura. Para os dados com significativa (P <
0,05) diferença entre as medias, foi realizada teste Tukey a 5% de significância.

3. Resultados e discussões

3.1 Macronutrientes

O teor de P-disponível aumentou significativamente com o aquecimento em todos os
solos (Figura 1). Com exceção ao LVAd1, os teores iniciais de P (tratamento controle, 20º C)
são semelhantes. Entretanto, o aumento na quantidade de P-disponível extraída em solução
Mehlich-1 foi diferente. Como exemplo, para o LVwf teve-se um aumento de 26 mg dm-3 de
P com o aquecimento a 500º C. Já para o LVAd2 o aumento foi de apenas 4,8 mg dm -3 com o
aquecimento a 500-600º C. Considerando todos os solos, o aumento médio total (20 – 600°C)
do P-disponível foi de 15,5 mg dm-3. A temperatura de 100°C não foi suficiente para alterar o
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teor de P disponível nos solos. Alterações significativas ocorreram no intervalo de 200 –
500°C.

Figura 1 - Alteração na quantidade extraída dos macronutrientes (P, K +, Ca2+, Mg2+ e S-SO42-) em função do
aquecimento dos Latossolos. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott
(p<0,05).

Os teores de S-SO42- e P disponíveis, em todos os solos, aumentaram
significativamente com o aquecimento, principalmente após 100º C. A liberação desses
nutrientes é atribuída a mineralização da matéria orgânica, especialmente para o P, pois o
aquecimento converte sua forma orgânica para inorgânica (PO43-) (CADE-MENUM, et al.
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2000), tornando-se mais disponível no solo (CERTINI, 2005). Ressalta-se, entretanto, que
essa forma inorgânica de P pode ser adsorvida nos óxidos de Fe formados em temperaturas
elevadas, o que reduziria a disponibilidade de P (THOMAZ, 2017). Thomaz (2017) observou
um aumento da quantidade de P e S extraída até a temperatura de 350º C, diminuindo em
temperaturas superiores a essa. Como observado na Figura 4, a diminuição da quantidade
extraída de P e S não foi observada.
Para o K trocável (Figura 1), foi observado diferença quanto ao seu comportamento
entre os solos. No LVwf não foi observado efeito do aquecimento na quantidade extraída de
K. No LVAd2, LVAw e LVdf foi observado um aumento na quantidade extraída de K na
faixa de temperatura entre 300 e 500ºC. Para o LVAd1 e LVd, solos com maiores teores
iniciais de K trocável, uma redução significativa na quantidade extraída foi observada com o
aquecimento. A tendência de diminuição também foi observada para Ca2+ e Mg2+ trocáveis.
No LVAd1 e LVAw foi observado um aumento da quantidade extraída de Ca até 200ºC, com
posterior diminuição até 600º C. Isso também foi observado para o Mg no LVAw. Os solos
LVAd2, LVwf e LVdf apresentaram baixos teores de Mg trocável e alterações significativas
não foram observadas com o aquecimento. Os solos que apresentaram teores mais elevados de
Mg (LVAd1 e LVd) tiveram uma redução na quantidade extraída com o aquecimento.
A disponibilidade de nutrientes em solos afetados pelo aquecimento está diretamente
relacionada com a temperatura aplicada, com as alterações da MOS e das propriedades do
solo (THOMAZ, 2017). A degradação significativa da MOS se inicia a partir de 300°C
(THOMAZ, 2017), como também encontrado por Forgeard e Frenot (1996). Entretanto, todos
os nutrientes em grande parte dos solos têm aumento em sua disponibilidade a partir de
200°C. Deve-se considerar, neste caso, que a degradação e alteração da matéria orgânica se
inicia a temperaturas baixas, justificando a liberação de nutrientes anterior a perda efetiva da
MOS (GIOVANNINI; LUCCHESI; GIACHETTI, 1988).
A perda de nutrientes por volatilização com o aquecimento do solo e consequente
combustão do material orgânico também é abordada em alguns trabalhos (NEARY et al.,
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1999). Cada nutriente apresenta uma resposta individual ao aquecimento, estabelecendo-se
assim, temperaturas limites para sua volatilização. Nutrientes como S (TIEDEMANN, 1987)
e nitrogênio (HOSKING, 1938), são considerados sensíveis por serem volatilizados em baixas
temperaturas, como 200 a 375°C, respectivamente. Já K e P são definidos como
moderadamente sensíveis, com temperaturas limites de 774°C (RAISON; KHANNA;
WOODS, 1985). Por fim, os nutrientes poucos sensíveis ao aquecimento são Mg, Ca e Mn, os
quais são volatilizados a altas temperaturas, como 1107°C, 1484°C e 1962°C,
respectivamente (DEBANO, 1991). Neste caso, os solos foram submetidos a temperaturas
inferiores às necessárias para volatilização dos nutrientes avaliados, por este motivo não é
esperado a volatilização destes.

3.2 Micronutrientes
Para todos os micronutrientes (B, Cu, Fe, Zn e Mn) (Figura 2) foi observado um
aumento bastante significativo da quantidade extraída com posterior diminuição. Para B e Fe,
esse aumentou aconteceu na faixa de temperatura de 200º C a 300º C, reduzindo com as
temperaturas mais elevadas a valores próximos ao tratamento controle (20º C). O teor de Fe
consideravelmente aumentou na temperatura de 300º C e 200º C para os solos LVwf e LVdf,
respectivamente. Para Cu, Mn e Zn o pico da quantidade extraída desses micronutrientes
aconteceu em uma faixa de temperatura um pouco mais elevada (300-400º C), também
decrescendo na temperatura mais elevada (600º C) a valores próximos do tratamento controle.
Kang e Sajjapongse (1980) sugere que a maior disponibilidade de micronutrientes a
temperaturas intermediárias está relacionada principalmente com a alteração da matéria
orgânica. No estudo de Thomaz (2017) o aquecimento a 250º C em um Cambissolo húmico
levou a um aumento da quantidade extraída de Fe e Mn, entretanto, nenhum efeito foi
observado para B e Cu e uma redução significativa foi observada para o Zn. Com exceção a
alguns solos, esse padrão de aumento da quantidade extraída até uma determinada

IBSN: 0000.0000.000

Página 8

temperatura seguido de diminuição também foi observado para os macronutrientes Ca, Mg e
K (FIGURA 1). O aumento da disponibilidade pode estar relacionado com a mineralização da
matéria orgânica e, a diminuição, com alterações da matriz (orgânica e mineral) do solo
fazendo com que os elementos não sejam extraídos da mesma forma anterior ao aquecimento.

Figura 2 - Alteração na quantidade extraída dos micronutrintes (B, Fe, Cu, Mn e Zn) em função do aquecimento
dos Latossolos. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,05).

4. Considerações finais
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Neste trabalho, seis Latossolos foram submetidos ao aquecimento em diferentes
temperaturas (20 a 600°C) em condições laboratoriais, tendo seus atributos químicos
alterados. Os Latossolos estudados apresentaram comportamento semelhante quanto à
alteração dos seus atributos químicos quando submetidos ao aquecimento. A relação entre
temperatura e alteração dos atributos químicos não é diretamente proporcional e dependente
das alterações da matéria orgânica e mineralogia do solo. Em geral, os Latossolos submetidos
a uma temperatura de 300º C apresentaram um aumento da disponibilidade de macro e
micronutrientes, enquanto temperaturas mais elevadas (acima de 300ºC) levaram a uma
diminuição da disponibilidade de nutrientes.
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