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RESUMO:
As Florestas Tropicais são ecossistemas importantes devido à influência significativa nos
ciclos biogeoquímicos globais e têm sido constantemente ameaçadas pelo fogo. A ocorrência de
incêndio implica em emissões diretas de gases de efeito estufa (GEE) relacionadas à biomassa
queimada, no entanto afeta a composição inorgânica e orgânica do solo. Apesar da
quantidade queimada de biomassa na análise de impactos ambientais, os gases emitidos de áreas
queimadas após o incêndio ainda são pouco estimados. Nós acessamos os fluxos de GEE após a
incidência de fogo em área com alta suscetibilidade de incêndio devido à gestão de terras no bioma
Mata Atlântica no período de junho de 2017. Os fluxos de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4),
óxido nitroso (N2O) e monóxido de carbono (CO) do solo queimado e não queimado foram estimados
usando um sistema fechado com 20 cm de diâmetro. As amostras foram coletadas do gás acumulado
dentro da câmara em tempos de 0, 5, 10, 20, 40, 60 e 80 minutos, para calcular as taxas de emissão
de área por hora. No laboratório, as amostras foram analisadas usando Espectroscopia
de cromatografia em fase gasosa .O CO2 também foi medido com câmara automática anexada ao
instrumento de monitoramento de gás infravermelho (analisador de gases infravermelhos - IRGA EGM4 – PPSystems). Os resultados mostram que apesar do término do incêndio, o solo queimado
ainda emite GEE. Assim, o solo queimado também contribui com as emissões de GEE mesmo após a
queima e deve ser incorporado em estimativas futuras. Além disso, a região apresenta um histórico
de desgaste ambiental devido ao ciclos de cultura do café, cultivo de cana de açúcar e algodão.
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INTRODUÇÃO

Queimadas e outras alterações do solo contribuem globalmente com a emissão de,
aproximadamente, 1/3 de toda a incorporação de carbono de ecossistemas terrestres. (Le Quéré et
al., 2017). A ocorrência de incêndio implica em emissões de gases de carbono como dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4) e o monóxido de carbono (CO) e de óxido nitroso (N 2O), que também é
um gás de efeito estufa (IPCC, 2014). Apesar de essas emissões serem relacionadas ao efeito direto
da combustão da biomassa vegetal (Van Der Werf et al., 2010), a queima da matéria orgânica do solo
também pode contribuir significativamente com estas emissões (Andersson et al., 2004). Além disso,
a queima gera profundas alterações nas comunidades microbianas no solo e podem alterar o fluxo de
gases vindos de processos ecológicos relacionados à decomposição (Pérez-Valera E. et al., 2017).
Apesar da emissão por biomassa queimada ser estimada por funções consolidadas (van der Werf et
al., 2014), os fluxos de gases de solos queimados ainda são pouco estimados.
Processos de degradação de matéria orgânica do solo geram a emissão de gases,
principalmente de CO2 que é o gás de carbono de maior efeito estufa (Van Der Werf et al., 2017). O
CO2 é formado pela degradação da matéria orgânica do solo em condições aeróbicas (Schlesinger &
Andrews, 2000). Além deste, o monóxido de carbono (CO) também é formado quando a degradação
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aeróbica é incompleta (Scharffe et al., 1990). O CH4 é formado ao final da degradação anaeróbica,
após o desgaste de elementos oxidantes como o oxigênio e o nitrato, ocorrendo mais
expressivamente em solos alagados (Frenzel & Karofeld, 2000). O N2O é originado durante a
nitrificação e oxidação incompleta de elementos de nitrogenados reduzidos (Bremner & Blackmer,
1978). Além, disso, existem também processos que consomem estes gases, através de reações –de
redução-oxidação que geram energia para quimiossíntese e que são importantes devido a condições
locais e presença de microorganismos capazes de realizar estas vias metabólicas (Enrich-Prast et al.,
2009).
As alterações de uso do solo modificam os padrões de emissão de gases. Por exemplo, um
manejo não sustentável de derrubada de cana e posterior queima ainda são bastante utilizados
(Panosso et al., 2009). Além destes, diversas práticas agrícolas e manejo florestal se utilizam de
queimadas, mesmo que de forma não sustentável e não condizente com a legislação vigente, que
traz inúmeros impactos aos ecossistemas naturais, sobretudo em áreas tropicais, e aumentam a
emissão de GEE na atmosfera (Aragão et al., 2016, 2018). É necessário se estimar, não somente a
biomassa queimada por funções consolidadas (van der Werf et al., 2014), mas também é necessário
conhecer o efeito no solo. Por isso, o objetivo do presente estudo foi estimar a emissão de gases
vindos do solo através de estimativas em áreas de queimas experimentais.
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MEDODOLOGIA

2.1.Área de Estudo
O estudo foi realizado em uma área da cidade de Paraíba do Sul, localizada na latitude 22 º
09'43 "sul e longitude 43 º 17'34“ oeste e encontra-se a 306 m de altitude. O ponto culminante do
município é a Pedra da Tocaia, localizada no distrito de Villa Salutáris, com aproximadamente 700 m
de altura. O Vale do Paraíba do Sul desempenhou um importante papel na economia do século 19,
sendo um dos maiores produtores de cana de açúcar, algodão e café.
A mesorregião do Vale do Paraíba do Sul é formada pela união de 39 municípios, agrupados
em seis microrregiões. Possui área de 16,2 mil km², população de 2,26 mi de habitantes, com
densidade de 140 hab km² (IBGE, 2009). Eixo de ligação entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de
Janeiro, importante corredor de mercadorias e serviços na depressão entre a Serra da Mantiqueira e
a Serra do Mar. Possui elevada importância ambiental em meio ao maior, mais diversificado e
imponente pólo industrial brasileiro.
A rede hidrográfica da bacia do Paraíba do Sul é influenciada pelas chuvas de verão.
Dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais chuvosos, época em que ocorrem inundações de
várzeas, terraços fluviais, comum histórico de fluxo de massa na região de montanha. A vegetação
natural de Mata Atlântica é pouco representativa da formação original, está muito alterada e
apresenta poucas áreas extensas conservadas, limitando a atividade da fauna (Devide, A. C. P.,
2013).
Historicamente, as terras do Vale do Paraíba foram desbravadas na época do descobrimento,
incentivado pela rota do ouro, da criação de engenhos de cana-de-açúcar, da introdução da cultura
do café passando ao predomínio de pastagens extensivas e culminando no atual quadro de expansão
florestal (especialmente eucalipto) e consolidação urbana – industrial. Desde a colonização se cultiva
arroz em sistemas irrigados nas várzeas do Vale do Paraíba, tendo a cana de açúcar, o algodão e a
batatinha migrados para outras regiões nos anos de 1978 (Devide, A. C. P., 2014).
Para realização do experimento a área de estudo foi dividida em duas regiões com 900m²
cada: região denominada área antes da queima(*), foi a região onde os fluxos dos gases foram
medidos antes de iniciar a queima e depois do termino do incêndio; nesse segundo estágio, de pós
queima, a região foi denominada “área queimada”(**) , e a área controle onde não ocorreu queima e
foram realizadas medições para comparação dos fluxos dos gases de efeito estufa com as áreas em
que ocorreu o incêndio.
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Figura 1 – Paraíba do Sul (destacado em vermelho) no estado do Rio de Janeiro, Brasil.
Distrito de Salutáris (marcado em vermelha) - área de estudo.
Fonte: pt.map of rio de janeiro.com

2.2.Experimento de emissão de gases
Nós acessamos os fluxos de GEE após a incidência de fogo na área com alta suscetibilidade
de incêndio devido à gestão de terras no bioma Mata Atlântica, em junho de 2017. Os fluxos
de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e monóxido de carbono
(CO) do solo queimado e não queimado foram estimados usando um sistema fechado com 20 cm de
diâmetro (Ilustração – Figura 2). As amostras foram coletadas do gás acumulado dentro da câmara
em tempos de 0, 5, 10, 20, 40, 60 e 80 minutos, para calcular as taxas de emissão da área por
hora. No laboratório, as amostras foram analisadas usando Espectroscopia de cromatografia em
fase gasosa (Figura 3a - Los Gatos Research - EUA – instrumento analisador de gases de efeito
estufa). O CO2 também foi medido com câmara automática anexada ao instrumento de
monitoramento de gás infravermelho (Figura 3b - analisador de gases infravermelhos - IRGA - EGM4
– PPSystems).
O aumento da concentração de gases dentro da câmara indica que há emissão proveniente
do solo confinado ao sistema fechado. A diminuição da concentração de gases indica que houve
consumo do gás pelo solo. Também obtivemos câmaras em que os gases não mostraram
comportamento e foram descartados. O critério utilizado foi a partir da variação significativa da
concentração no tempo. Utilizamos a análise de regressão linear e excluímos as câmaras que
apresentaram variação não significativa (p>0.05). Desta forma, obtivemos exemplares que indicam
processos ecológicos que emitem e consomem gases.
Figura 2: Sistema fechado de avaliação de emissões de gases de efeito estufa do solo
Cilindro PVC

Solo
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Figura 3a: Espectroscopia de cromatografia em fase gasosa (Los Gatos Research, EUA).
Figura 3b: Analisador de gases infravermelhos - IRGA - EGM4 – PPSystems

(a)

(b)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A taxa de emissão de CO2 na área queimada foi duas vezes maior que na área não queimada
e 1,7maior que na área controle, provavelmente pela emissão de biomassa queimada resultante no
solo. Já a taxa de emissão de CO na área queimada foi de 6,5 vezes maior que na área não
queimada e 8 vezes maior que na área controle. A emissão de CH 4 foi menor que na área não
queimada com menos de 65% que na área não queimada e maior que na área controle 1,7 vezes. A
taxa de emissão de N2O na área queimada foi de 2,7 vezes maior que na área não queimada e 1,8
vezes maior que na área controle (Tabela 1, Gráfico 1).
Tabela 1: Taxas de emissão e consumo, na área antes do início da queima, na área depois
da queima e também na área controle, dos fluxos de gases.
Tratamento

Fluxos
Co

Co2
Área
*Antes
**Queimada
Controle

mmol

m-2 h-1

mmol

m-2 h-1

CH4
μmol

m-2 h-1

N2O
μmol m-2 h-1

Emissão

2,4 (±0,6)

0,2 (±0,2)

1,8 (±2,1)

0,3 (±0,2)

Consumo

-

-0,1 (±0,1)

-

-0,6 (±0,5)

Emissão

4,4 (±3,2)

1,0 (±0,1)

1,2 (±1,6)

0,9 (±0,7)

Consumo

-

-0,3

2,4 (±1,1)

-

Emissão
Consumo

2,7 (±0,3)
-

0,1
-0,6 (±0,3)

0,7
-1,4 (±1,3)

0,4 (±0,3)
-0,2

Gráfico1: Taxas de emissão, na área antes do início da queima, na área depois da queima e
também na área controle, dos fluxos de gases.
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Panosso e colaboradores (2009) mostraram que a emissão média de CO2 foi 39% maior na
parcela em que houve a queima da região. Nossos resultados mostraram que a queima da matéria
orgânica do solo emitiu 2 vezes mais CO2 do que a degradação microbiana. A maior emissão do
controle em relação à área não queimada pode ter sido relacionada à queima residual dos
experimentos que continuaram em outras áreas ao redor. Isto deve ser levado em consideração em
pesquisas futuras.
O metano é formado ao final da degradação anaeróbica e ocorre em presença de áreas
úmidas onde o oxigênio pode se tornar escasso. Em solos aerados, como em nosso experimento, é
esperado que ocorresse sua oxidação pois a queima induzida e as altas temperaturas podem
intensificar este processo. Fluxos negativos de CH4 indicam que existem bactérias metanotróficas
capazes de oxidar o metano no solo. Nas áreas queimadas a oxidação pode ser realizada pela
reação química da queima induzida pelo fogo. Nas proporções de mistura atmosférica, a oxidação
controla a emissão de CH4 (Frenzel & Karofeld, 2000).
Nossos resultados indicam que a baixa produção do fluxo de CH4 se deve pelo período de
estação seca de Julho e à pequena variação ocorrida na taxa desse fluxo provavelmente ocorreu pela
presença de umidade na superfície do solo devido à baixa temperatura no início da manhã e a
topografia da área de estudo, já que em lugares mais elevados a produção de CH 4 é menor. As taxas
de CO2 mostram que ocorrência de queima de matéria orgânica aumenta o fluxo de CO2 no solo,
porém esse aumento é relacionado com o período de estiagem significativamente baixo já que a
emissão de CO2 também está relacionada à precipitação. Logo a variação indicada no experimento
deve-se também a presença de orvalho na superfície durante o período diurno.
Os padrões de emissões de gases dependem da composição do solo como carbono e
nitrogênio que são mais ou menos disponíveis para as comunidades microbianas. A região
apresenta um histórico de desgaste do solo devido ao ciclo do café, cultivo de cana de açúcar e
algodão, e este desgaste diminui a oferta de recursos às comunidades microbianas que produzem
estes gases. De maneiro que os fluxos do resultado do nosso experimento foram menores que os
encontrados na literatura (Tabela 2). A região também apresenta queimas recorrentes em vegetação
seca trazendo mais alterações para os processos biogeoquímicos do solo. Além disso, o período do
experimento foi na estação seca e em topo de montanha o que diminui a disponibilidade de água
para estes processos metabólicos. Contudo, mesmo que nossa análise seja conservativa, por estimar
fluxo de gases de solos pobres, as diferenças das emissões de gases foram expressivas.
Tabela 2: Revisão bibliográfica das taxa dos fluxos de gases de efeito estufa
Autores

Ano

CO2

CH4

N2O

Mark Poth et.al

1995

0.29 (μ g-C m-² s-l)

-0,05(μ g-C m-² s-1)

0.57 (±0.06) (mg kg-soil-1)

Yongwon Kim et.
Al
Bali et al

2003

5000 (± 100) ppmv

2017

-

Siqueira et al

2002

Stephen et al

5.01(±0.089)ppm

CO
-

1308 (± 15) ppbv

-

-

-

103 μg/m²/day

6,3 μmol m-²s − 1

-

0.6 ngNcm-²h-1

-

2011

-

20 μg C m−2 h−1

1.0 μg N m−2 h−1

-

K. Inubushi et. al

2003

40 to 380 mgC m2 h1

0 to 1 mg C m2 h1

0.04 to 0.03 mg N m2 h1

-

Ito et. al

2005

-

-

-

101 (± 78) Tg
yr−1
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4. CONCLUSÃO
Após a queima foi observado que a emissão dos gases teve origem provavelmente pelo
aumento da temperatura durando o incêndio. A elevação da temperatura na superfície do solo fez
com que o equilíbrio dos gases fosse alterado, ou seja, dentro do solo os gases tendem a sair mais
rapidamente. Para o CO2 a emissão foi 2 vezes mais rápida, já o CH 4 vario muito devido a existência
de processos de aumento da produção de metano e consumo, assim como o N2O e CO.
Em regiões onde o solo é mais ativo este efeito poderia ser mais significativo, não somente
para o CO2, mas também para os outros GEE. Também se observa que com o aumento da
temperatura do solo por meio da queima, processos microbianos foram estimulados a produzir mais
N2O na área queimada, bem como um aumento da produção de N 2O na área controle por meio da
queima residual. Tal alteração na comunidade microbiana pode levar até um amo para estabilizarem.
Nosso experimento indica que o solo queimado também contribui com as emissões
de GEE mesmo após a queima. Esta queima residual, bem como as alterações no solo, que
interferem em estimativas futuras deve ser incorporada em estimativas de emissão de gases.
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