Capítulo 18
Costumes tupiniquins
Roça de toco queimado
Era feita mesmo assim
Em terreno inclinado.
Tudo isso para mim
Já faz parte do passado
Mas está longe do fim
Plantar em chão preservado.
Geovane Alves de Andrade
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Abstract
Land use changes are one of the main causes of increasing emissions of greenhouse gases to
the atmosphere, especially CO2, CH4 e N2O. The savannas of Central Brazil, locally known
as Cerrado, originally occupied an area of 2 millions km2 and present the highest biological
diversity of all savannas in the world. In spite of its ecological relevance, this biome is
experiencing an intense process of land cover conversion mainly due to agricultural
activities. In the present work, we revised studies related to the effects of land use changes
in the Cerrado on carbon and nitrogen cycles and consequences in terms of emissions of
greenhouse gases (GHG). Frequent fires affects significantly the emissions of GHG to the
atmosphere and can alter heat and energy fluxes accelerating climate changes at local and
regional scale. Changes in land cover with the replacement of native vegetation by pastures
and crops also impacts fluxes and stocks of carbon and nitrogen. The integrated
understanding of the biogeochemical cycles of the different elements in face of land use and
climate changes could contribute to the development of better strategies of mitigation and
adaptation.
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Introdução
As mudanças no uso da terra estão entre as principais causas da emissão de
gases do efeito estufa (GEE) para a atmosfera, particularmente CO2, CH4 e N2O. Aumentos
nas concentrações atmosféricas desses gases trazem inúmeras conseqüências
ambientais negativas, entre elas aumento de temperatura, alterações no regime
pluviométrico com eventos de precipitação mais intensos (WATSON , 2001).
O Cerrado, com aproximadamente 2 milhões de área original (EITEN 1972; RIBEIRO;
WALTER, 1998), apresenta a maior diversidade biológica entre as savanas mundiais
(MYERS et al., 2000). A despeito da importância biológica e ambiental desse bioma no
cenário mundial, observa-se, nas últimas décadas, um intenso processo de destruição
com a conversão da cobertura vegetal por atividades produtivas, particularmente a
pecuária e a agricultura (MACHADO et al., 2004; KLINK; MACHADO, 2005). Desde o ano
1985, o Cerrado tem perdido em média 1,1 % de vegetação nativa em virtude de
atividades agropecuárias (MACHADO et al., 2004). A pecuária, principal atividade
econômica responsável pela conversão da vegetação natural (DIAS, 1994), ocupa cerca
de 67 % de toda área de Cerrado transformada (KLINK; MOREIRA, 2002). Entretanto, nas
duas últimas décadas, a produção de grãos, particularmente a soja, tem aumentado
consideravelmente (IBGE, 2008). Além da soja, ocupam importante papel econômico na
região o milho, o feijão e mais recentemente o algodão. O relevo suave e as boas condições
físicas e hídricas dos solos do Cerrado, bem como a existência de um período chuvoso bem
definido, favoreceram o desenvolvimento da pecuária e da agricultura nas últimas 3 décadas.
Outro fenômeno importante envolvido no uso da terra no Cerrado é a ocorrência de
queimadas antrópicas. As queimadas no Cerrado alteram a estrutura e a composição de
espécies (MOREIRA, 2000), a ciclagem de nutrientes (PIVELLO; COUTINHO, 1992;
KAUFFMAN et al., 1994), com conseqüências sobre as de dióxido de carbono (CO2),
metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), gases do efeito estufa, para a atmosfera (POTH et al.,
1995; SANTOS, 1999; SILVA, 1999; KAUFFMAN et al., 1995; KAUFFMAN et al., 1998).
O objetivo do presente capítulo é revisar alguns dos resultados sobre os efeitos
das mudanças no uso da terra no Cerrado sobre os ciclos do carbono e do nitrogênio e
suas conseqüências em termos de emissões de gases de efeito estufa.
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Estoques de C e N em Áreas Nativas de Cerrado
Estimativas do estoque de biomassa e carbono em distintas fitofisionomias do
Cerrado indicam uma grande variabilidade, tanto em uma mesma fitofisionomia quanto
entre as diferentes fitofisionomias do Cerrado. A variação entre as estimativas da
biomassa no Cerrado deve-se à heterogeneidade na estrutura da vegetação, à
sazonalidade climática e da vegetação, à freqüência de queimadas e ao tempo da última
queimada bem como às diferentes metodologias aplicadas.
Ottmar et al. (2001) estimaram o estoque de biomassa aérea em diferentes
fitofisionomias de Cerrados do Brasil Central. Os valores de biomassa aérea variaram
entre 3,78 Mg.ha-1 e 16,57 Mg.ha-1 para áreas campo limpo, entre 6,68 Mg.ha-1 e
15,77 Mg.ha-1 para áreas de campo sujo, entre 12,55 Mg.ha-1 e 39,05 Mg.ha-1 para áreas de
cerrado ralo, entre 20,9 Mg.ha-1 e 58,01 Mg.ha-1 para áreas de cerrado sentido restrito e
entre 29,90 Mg.ha-1 e 71,89 Mg.ha-1 para áreas cerrado denso.
Diferentes estudos indicam haver um maior estoque de carbono em
fitofisionomias arbóreas de Cerrado, bem como um maior estoque de carbono na
biomassa subterrânea. A biomassa aérea e subterrânea em quatro fitosionomias de
Cerrado (campo limpo, campo sujo, cerrado aberto e cerrado denso) foi determinada por
Castro e Kauffman (1998). Encontraram-se valores entre 5,5 Mg.ha-1 e 29,4 Mg.ha-1 para
biomassa aérea e entre 16,3 Mg C.ha-1 e 52,9 Mg C.ha-1 para biomassa subterrânea. As
taxas entre biomassa subterrânea e biomassa aérea (TBSA) variaram entre 2,6 e 7,7,
indicando maior estoque de biomassa subterrânea nas quatro fitofisionomias. De maneira
semelhante, Lilienfein et al. (2001) encontraram maiores valores de biomassa subterrânea
(30,36 Mg.ha-1) em relação à biomassa aérea (22,7 Mg C.ha-1) em uma área de cerrado
sentido restrito de Uberlândia, MG. Por meio de relações alométricas, Rezende (2002)
estimou o estoque total de carbono na biomassa aérea em 11.6 Mg.ha-1 e subterrânea em
18,6 Mg.ha-1e uma TBSA de 1,6 em um cerrado sentido restrito do Distrito Federal.
Em uma revisão com resultados de seis outros estudos em áreas de Cerrado,
Grace et al. (2006) mostraram também ampla variação nos estoques estimados de
biomassa aérea (entre 1,8 Mg C.ha-1 e 15,9 Mg C.ha-1) e subterrânea (entre 7,6 Mg C.ha-1 e
20,6 Mg C.ha-1). As TBSA calculadas também variaram amplamente (entre 1,3 e 5,6) com
maiores valores de TBSA em fitofisionomias campestres (campo limpo e campo sujo) em
relação a fitofisionomias savânicas (cerrado sentido restrito e cerrado sentido amplo).
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Apesar das biomassas aérea e subterrânea representarem importantes estoques
de carbono no Cerrado, as maiores quantidades de carbono se encontram armazenadas na
matéria orgânica do solo (MOS) (ABDALA et al., 1998; GRACE et al., 2006). Castro (1996)
estimou o estoque de carbono da MOS de diferentes fitofisionomias de Cerrado do Distrito
Federal entre 211 Mg C.ha-1 e 255 Mg C.ha-1. Em duas outras áreas de cerrado sentido
restrito no Distrito Federal, o estoque de carbono na MOS foi de 202 Mg C.ha-1 (REZENDE,
2002) e de 321 Mg C.ha-1 (ABDALA et al., 1998). Dessa forma, a MOS do Cerrado
representa o mais importante componente do sistema para o acúmulo e sumidouro de
carbono. A inclusão desse componente poderá dar um novo quadro quanto ao papel do
Cerrado para os estoques e fluxos do CO2 para atmosfera, no entanto novos estudos são
necessários para reduzir as incertezas desses estoques e fluxos (GRACE et al., 2006)
frente à elevada heretogeneidade da vegetação observada no Cerrado.
Estudos sobre os estoques de nitrogênio nos diferentes componentes do Cerrado
são ainda restritos e limitados. No estudo de Resende (2001), foram estimados os
estoques de N na serrapilheira fina (123 kg.N.ha-1), no solo a até 1 metro de profundidade
(4.576 kg.N.ha-1), em raízes (> 2 mm) a até 80 cm de profundidade do solo (103 kg.N.ha-1).
Na mesma área, Bustamante et al. (2006a) calcularam que o estoque de nitrogênio em
folhas de espécies lenhosas na serrapilheira representa 24 kg.N.ha-1. Somados, esses
valores representam um estoque de nitrogênio de 4.826 kg.N.ha-1 e indicam que os
maiores estoques se encontram na matéria orgânica do solo (95 %). Esses resultados
devem ser vistos com cautela, pois os dois estudos acima se referem a uma área de
cerrado sentido restrito protegido do fogo há 28 anos, um fenômeno raro em áreas de
Cerrado. Dessa forma, são necessários novos estudos em diferentes fisionomias de
Cerrado e com diferentes regimes de queima para melhor compreensão dos estoques de
nitrogênio no Cerrado.

Fluxos de C e N em Áreas Nativas de Cerrado
A sazonalidade climática e dos eventos vegetativos e reprodutivos da vegetação
do Cerrado determina ciclos sazonais nos fluxos de C e N (MIRANDA et al., 1997; PINTO et
al., 2002; VARELLA et al., 2004; NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003). A perda de biomassa
aérea viva de espécies herbáceas e subarbustivas, particularmente de gramíneas, leva ao
acúmulo de biomassa morta durante a estação seca (COUTINHO, 1990; KAUFFMANN et al.,
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1994), e os ciclos anuais de substituição da folhagem das espécies lenhosas e produção de
serapilheira (NARDOTO et al., 2006) tornam a ciclagem de elementos químicos do
componente lenhoso altamente sazonal. Além da produção marcadamente sazonal de
serapilheira, a qualidade do material vegetal afeta as taxas de decomposição.
Determinações dos fluxos sazonais de CO2 entre o ecossistema e a atmosfera em um
cerrado sentido restrito no Distrito Federal indicaram que esse atua como um sumidouro de
CO2 durante toda estação chuvosa e como fonte por um breve período ao final da seca
(MIRANDA et al., 1996; MIRANDA et al., 1997). Um balanço anual feito por Miranda et al.
(1996) para esse cerrado indicou que houve um sumidouro anual 2,5 Mg C.ha-1.ano-1. Em outro
estudo, Rocha et al. (2002) também registraram sumidouro de carbono em um cerrado
sentido restrito de São Paulo, embora em menor quantidade (0,1 Mg C.ha-1.ano-1 a
0,3 Mg C.ha-1.ano-1). Essas diferenças observadas chamam a atenção para o
estabelecimento de novos estudos mais amplos e que considerem a heterogeneidade da
vegetação em diferentes áreas e fitofisionomias de Cerrado a fim de se compreender
melhor o papel do Bioma Cerrado para o acúmulo de carbono. Uma única estimativa mais
ampla feita por Grace et al. (2006) para savanas tropicais, incluindo o Cerrado, indicou que
essas savanas acumulam 0,14 Mg C.ha-1.ano-1, contribuindo para um sumidouro total de
0,39 Gt C.ano-1, cerca de 15 % de todo carbono fixado pela vegetação mundial.
Um componente importante do sistema sobre os fluxos de CO2 no Cerrado é a
respiração dos solos, que é fortemente influenciada pela temperatura e pela umidade
(MEIR et al., 1996; PINTO et al., 2002). Essas duas variáveis ambientais foram
determinantes para a sazonalidade dos fluxos de CO2 do solo em cerrado sentido restrito e
cerrado denso no Distrito Federal, que apresentaram aumentos no período chuvoso e
reduções no período seco (PINTO et al., 2002). A respiração das raízes e a decomposição
da serapilheira e das raízes pela biota são as principais fontes de CO2 no solo. Os fluxos
anuais em áreas nativas, determinados por Aduan (2003) em dois anos consecutivos
(2000 e 2001), foram 13,18 Mg C.ha-1.ano-1 e 13,47 Mg C.ha-1.ano-1 para cerrado sentido
restrito e 11,96 Mg C.ha-1.ano-1 e 12,80 Mg C.ha-1.ano-1 para cerrado denso. Valores muito
semelhantes foram encontrados por Pinto (2006) para campo sujo (13,6 Mg C.ha-1.ano-1) e
cerrado sentido restrito (14,5 Mg C.ha-1.ano-1) também no Distrito Federal.
Os solos do Cerrado, entretanto, não são fortes emissores de metano (CH4). De
acordo com estudo realizado sobre os fluxos de CH4 em áreas nativas de Cerrado (POTH et
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al., 1995), os solos podem atuar como um pequeno sumidouro desse gás. As emissões de
metano ocorrem em ambientes anaeróbicos, porém essa condição é rara para os solos
bem drenados de Cerrado, o que pode explicar as insignificantes emissões observadas.
Dessa forma, é necessário desenvolver novos estudos para entender melhor as emissões
de CH4 em sistemas nativos do Cerrado. Estudos recentes sugerem que parte do total
desse gás medido na atmosfera possa ser emitido pela vegetação, especialmente em
regiões savânicas (KEPPLER et al., 2006). Entretanto, até o momento, não há estudos
sobre as emissões de metano da vegetação nativa no Cerrado.
Emissões de óxido nitroso (N2O) em áreas nativas de Cerrado são muito baixas e
estão geralmente abaixo dos níveis de detecção dos estudos realizados até o momento
(POTH et al., 1995; PINTO et al., 2002; VARELLA et al., 2004). De maneira semelhante ao
que ocorre para a vegetação, a atividade de microorganismos no solo do Cerrado,
responsáveis por etapas importantes dos ciclos biogeoquímicos, é controlada pelas
condições ambientais, sendo, portanto, altamente sazonal (NARDOTO; BUSTAMANTE,
2003; VARELLA et al., 2004). Por exemplo, maiores atividades de bactérias nitrificadoras
e denitrificadores no Cerrado têm sido observadas no início do período chuvoso
(NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003). Com o aumento da umidade do solo, fluxos mais
elevados de óxido nítrico (NO) foram encontrados (PINTO et al., 2002).

Efeitos de Queimadas sobre os Fluxos de C e N do
Ecossistema para a Atmosfera
O Cerrado apresenta uma longa história de fogo, tanto natural quanto antrópico. O
fogo é considerado um dos fatores naturais determinantes da estrutura e funcionamento
do bioma. No entanto, após o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, a ocorrência
do fogo no Cerrado tem aumentado, tanto em áreas cultivadas (MISTRY, 1998) como em
área nativas (KLINK; MOREIRA, 2002). Apenas entre os anos de 1996 e 1999, os focos de
queimadas no Cerrado triplicaram (BRASIL, 2002), e cerca 85 % das queimadas no Brasil
ocorreram na região do Cerrado (ALVALÁ; KIRCHHOFF, 1998). Estimativas para a década
de 1980 indicaram que a freqüência média de queimadas em áreas de Cerrado nativo era
de 2 a 4 anos (COUTINHO, 1982; COUTINHO, 1990). Klink e Moreira (2002) afirmam que, a
partir da década de 1990, as queimadas ocorrem quase anualmente na grande maioria de
áreas nativas de Cerrado.
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O material combustível para as queimadas no Cerrado é fornecido principalmente
pelo estrato graminoso-herbáceo, responsável pela ocorrência de queimadas durante a
estação seca. Queimadas em vegetação nativa de Cerrado reduzem os estoques de
biomassa na vegetação (OTTMAR et al., 2001). No entanto, pode haver um acúmulo de
biomassa aérea devido à recuperação da vegetação após a queimada do fogo. As espécies
herbáceas de Cerrado aumentam a biomassa e a produtividade primária líquida após a
passagem do fogo no Cerrado (BATMANIAN; HARIDASAN, 1985; ANDRADE, 1998). A
recuperação da biomassa do estrato herbáceo do Cerrado é facilitada devido à mineralização
pelo fogo de nutrientes essenciais ao desenvolvimento das plantas que são reincorporados ao
solo por deposição seca e úmida (KAUFFMANN et al., 1994) e prontamente absorvidos pelo
estrato herbáceo-graminoso (BATMANIAN, 1983; ANDRADE, 1998). Espécies arbustivoarbóreas também produzem folhas intensamente após a passagem do fogo (SARMIENTO,
1984), contribuindo para a recuperação de parte da biomassa consumida pelo fogo.
No entanto, apesar de certa resiliência da vegetação às queimadas, os ciclos
biogeoquímicos são alterados (PIVELLO; COUTINHO, 1992; KAUFFMAN et al., 1994) pela
mineralização dos nutrientes contidos na biomassa queimada. Essas alterações podem
ocasionar perdas nos estoques de carbono e nitrogênio na biomassa viva e morta e na
serapilheira (KAUFFMANN et al., 1994; ROSCOE et al., 2000; NARDOTO et al., 2006) pela
exportação dos nutrientes através da atmosfera (COUTINHO, 1979). Perdas desses
elementos por erosão podem também ocorrer, uma vez que os solos ficam expostos após
a passagem do fogo, e as queimada provocam selamento superficial, reduzindo a taxa de
infiltração de água (KATO, 2002).
Adicionalmente, estudos no Cerrado já mostram que o estoque da biomassa da
vegetação pode ser reduzido significativamente com aumento da freqüência de queimadas
(KAUFFMANN et al., 1994; GRACE et al., 2006). Estimativas feitas para o estrato herbáceo
indicam que seria necessário um tempo entre 18 e 24 meses para recuperação da
biomassa consumida pelo fogo (BATMANIAN; HARIDASAN, 1985; NASCIMENTO NETO et
al., 1998), tempo insuficiente para acumular a biomassa graminosa antes da passagem do
fogo, se considerarmos que atualmente a freqüência de queimadas no Cerrado é
aproximadamente anual. Deve-se acrescentar ainda que não existem muitos estudos
determinando o tempo de recuperação da biomassa lenhosa, que é mais negativamente
afetada pela passagem do fogo e que, portanto, pode ser responsável pelas maiores
perdas de biomassa.
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Os estoques de carbono no solo não são fortemente afetados pelas queimadas.
Roscoe et al. (2000) mostraram que os estoques de carbono na MOS em áreas
freqüentemente queimadas de Cerrado mantêm-se inalterados em relação a áreas não
queimadas, indicando que os solos apresentam estoque mais conservativo que a
biomassa em resposta às queimadas. Devido aos grandes estoques de carbono no solo e
ao seu caráter mais conservativo frente à passagem do fogo, esses estoques podem
representar um componente importante para conservação de carbono no bioma.
No entanto, todas as mudanças florísticas e estruturais da vegetação provocadas
por queimadas antrópicas com redução da vegetação lenhosa pelo fogo e o concomitante
aumento da vegetação herbáceo-graminosa elevam os riscos de novas queimadas, além de
reduzir o albedo e a rugosidade da vegetação. Essas mudanças são responsáveis por
aumentos na temperatura e nos fluxos de elementos químicos para a atmosfera e por
reduções nos índices pluviométricos, que, por sua vez, aumentam as chances de que novas
queimadas ocorram. Em última análise, aumentos na freqüência de queimadas no Cerrado
alteram os ciclos hidrológicos (QUESADA et al., 2004) e os fluxos de GEE para a atmosfera
(POTH et al., 1995; KISSELLE et al., 2002; PINTO et al., 2002; SANTOS et al., 2003).
Segundo Crutzen e Andreae (1990) e Korontzi (2005), as queimadas em savanas
tropicais são responsáveis pela emissão de enormes quantidades de elementos químicos
para a atmosfera, entre eles alguns gases do efeito estufa, como CO2, CO, CH4, NOx e N2O.
Estimativas feitas por Levine et al. (1996) para Savanas mundiais indicam que a queima
de biomassa é responsável por grandes emissões globais de CO2 (1,8 Gt) e de CO (0,31 Gt)
e menores emissões de CH4 (0,038 Gt) e de NO (0,08 Gt). Um estudo recente desenvolvido
por Grace et al. (2006) confirma o papel do fogo como o principal fator de emissão de
carbono em savanas tropicais, estimada em 4,5 Gt C.ano-1.
Durante a passagem do fogo no Cerrado, parte dos nutrientes contidos na
biomassa morta e viva da vegetação e na serapilheira é volatilizada e liberada para a
atmosfera (COUTINHO, 1979; PIVELLO; COUTINHO, 1992, KAUFFMANN et al., 1994). A
combustão da biomassa é também responsável pela emissão de cinzas e fuligem ou
carbono preto (PIVELLO; COUTINHO, 1992; KAUFFMANN et al., 1994; GRACE et al., 2006).
Miranda et al. (1996) estimaram valores entre 5,4 Mg.ha-1 e 9,2 Mg.ha-1 de biomassa
consumida pelo fogo para duas áreas de campo sujo no Distrito Federal. Valores um pouco
maiores (11 Mg.ha-1) foram encontrados por Riggan et al. (2004), por meio de análises de
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sensoriamento remoto em um cerrado sentido restrito do Distrito Federal. Dois estudos
desenvolvidos em quatro fisiononomias distintas de Cerrado do Brasil Central encontraram
valores semelhantes aos apresentados anteriormente (KAUFFMANN et al., 1994 - entre
6,2 Mg.ha-1 e 8,4 Mg.ha-1; CASTRO; KAUFFMAN, 1998 - entre 5 Mg.ha-1 e 13,4 Mg.ha-1).
Diferenças na absorção anual líquida de carbono foram observadas por Miranda et
al. (1996); Maia (2003); Rocha et al. (2002), em três áreas de cerrado sentido restrito
submetidas a fogo (2,5 Mg C.ha.ano-1; 1,2 Mg C.ha.ano-1 e 1,5 Mg C.ha.ano-1;
0,1 Mg C.ha.ano-1 e 0.3 Mg C.ha.ano-1, respectivamente). Miranda et al. (1996) sugerem
que a alta produtividade líquida anual de carbono observada poderia ser conseqüência da
recuperação da vegetação após a ocorrência de uma queimada na área há 7 anos. De
maneira semelhante, a área estudada por Maia (2003) entre os anos de 2000 e 2001
sofreu uma queimada acidental no ano de 1999. Por outro lado, a área de Cerrado
estudada por Rocha et al. (2002) não foi queimada por longos períodos. Em sete meses de
estudo, Silva (1999) mostrou que um campo sujo acumulou 0,55 Mg C.ha-1 e que a
ocorrência de queimada levou a emissões entre 2,7 Mg C.ha-1 e 4,1 Mg C. ha-1, fazendo
com que a área passasse de sumidouro a fonte de carbono para a atmosfera, com taxas
de emissão entre 2,6 Mg C.ha-1 e 3,6 Mg C.ha-1. Considerados juntos, esses estudos
indicam que fitofisionomias savânicas de Cerrado podem atuar como sumidouros, embora
a magnitude desse acúmulo anual dependa da história do fogo.
A ocorrência de queimadas no Cerrado pode resultar em um aumento das
emissões de gases de carbono e partículas alterando os fluxos de massa e energia tanto
em âmbito local e como em regional. Segundo Boian e Kirchhoff (2004), o CO liberado pelo
fogo na região do Cerrado pode alcançar outras regiões no Brasil, movido por grandes
correntes de circulação de massas de ar. Os efeitos dessas mudanças sobre o clima
ainda aguardam estudos mais detalhados, mas, considerando que o CO2 e o CO estão
associados ao aquecimento global e a alterações na química da atmosfera
(RAMASWAMY et al., 2001), espera-se que o fogo no Cerrado seja um dos principais
responsáveis por mudanças climáticas na América do Sul.
Não existem estudos detalhados sobre o efeito do fogo sobre as emissões de CH4
da vegetação do Cerrado para a atmosfera. No entanto, um amplo estudo avaliando os
efeitos do fogo sobre as emissões atmosféricas de CH4 em savanas africanas (KORONTZI,
2005) mostrou que ocorrem pequenas emissões regionais de CH4, que sugere que o fogo
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em savanas tropicais não interfere decisivamente nas emissões. Em 2002, o Ministério
da Ciência e Tecnologia (MCT) reuniu dados do Bioma Cerrado (BRASIL, 2002) sobre áreas
queimadas, biomassa total e consumida pelo fogo, e a fração dos diferentes elementos
químicos na biomassa, para estimar as emissões de gases do efeito estufa pelo fogo.
Segundo os cálculos do Ministério da Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2002), as queimadas
no bioma foram responsáveis por elevadas emissões de CO (3.449 Gt.ano-1) e menores
fluxos de CH4 (230 Gt.ano-1), comprovando alguns estudos de campo que mostram
consideráveis emissões de CO pelo fogo.
Além dos efeitos diretos do fogo na emissão de elementos químicos de carbono
para a atmosfera, as emissões desses elementos dos solos de Cerrado podem ser
alteradas após a passagem do fogo e em interação com a umidade do solo. Os estudos de
Poth et al. (1995) em cerrado sentido restrito e Pinto et al. (2002) em campo sujo e
cerrado sentido restrito, ambos no Distrito Federal, mostraram que geralmente as
emissões de CO2 durante a estação seca são semelhantes entre áreas queimadas e não
queimadas. Entretanto, esse quadro se altera durante a estação chuvosa, com os maiores
fluxos sendo observados em áreas queimadas (PINTO et al., 2002). Experimentos de adição
de água ao solo conduzidos nos dois estudos indicaram ainda que os fluxos de CO2 são
elevados após a adição de água. No entanto, o efeito é de curta duração, pois, 2 dias após a
adição, os fluxos são semelhantes àqueles medidos antes da adição (PINTO et al., 2002).
Esses resultados indicam que, a curto prazo, os aumentos nas emissões de CO2
após a passagem do fogo ocorrem apenas quando a umidade do solo é mais elevada.
Pinto et al. (2002) sugerem também que os maiores fluxos na estação chuvosa em áreas
freqüentemente queimadas evidenciam os efeitos a longo prazo do fogo sobre as
emissões. Assim as queimadas mais freqüentes no Cerrado podem ser responsáveis
pelos aumentos nos fluxos de CO2 em escala de anos (POTH et al., 1995; PINTO et al., 2002).
Diferente do que ocorre para o CO2, o fogo eleva apenas a curto prazo as emissões
de CO dos solos de Cerrado. Kisselle et al. (2002) mostraram que os aumentos imediatos
nos fluxos de CO em cerrado sentido restrito e em campo sujo, após a passagem do fogo,
devem-se à produção térmica e fotoquímica de precursores de CO e subseqüentemente à
sua rápida conversão em CO.
Estudos determinando as emissões diretas de nitrogênio pelo fogo indicam haver
grandes perdas de N da biomassa queimada e fluxos para a atmosfera. Pivello e Continho
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(1992), estudando um cerrado ralo no Estado de São Paulo, determinaram a emissão de
20,6 kg N.ha-1, que representou 95 % da biomassa queimada. No entanto, Resende (2001)
mostrou que queimadas a cada quatro anos em cerrado sentido restrito do Distrito
Federal consomem cerca de 47,7 kg N.ha-1, dos quais 22,4 kg N.ha-1 retornam ao sistema
na forma de cinzas, com uma perda líquida de 53 %. Esses resultados indicam que o efeito
das queimadas sobre a perda de N na biomassa é muito variável e pode depender da
fisionomia analisada e do regime de fogo na área.
A produção anual de serapilheira do estrato arbustivo-arbóreo em áreas de cerrado
sentido restrito não queimadas por períodos prolongados foi maior (2,36 Mg.ha-1.ano-1) do que
em área queimadas freqüentemente (0,34 Mg.ha-1.ano-1), reduzindo o fluxo anual de nutrientes
via serapilheira entre 60 % e 80 % (NARDOTO et al., 2006). As altas taxas de mortalidade pelo
fogo de espécies do componente lenhoso seriam responsáveis pelas reduções encontradas.
Conseqüentemente, há uma diminuição no total de nitrogênio mineralizado anualmente por
microorganismos do solo em áreas queimadas (3,8 kg N.ha-1.ano-1) em relação a áreas não
queimadas (14,7 kg N.ha-1.ano-1) (NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003).
Além dos efeitos diretos da queima de biomassa sobre os fluxos de N, queimadas
freqüentes no Cerrado podem elevar as emissões de óxidos de nitrogênio do solo para
atmosfera (POTH et al., 1995; PINTO et al., 2002). O estudo de Poth et al. (1995) indicou
que, imediatamente após a queimada, houve um aumento significativo nas emissões de
N2O do solo. No entanto, um mês após o fogo, as emissões foram iguais àquelas
observadas antes da queimada. Nesse estudo, as emissões de N2O dos solos foram
baixas, tanto em áreas queimadas como não queimadas, e não foram influenciadas pela
umidade do solo, controlada experimentalmente. Segundo Pinto et al. (2002), os baixos
níveis de emissão de N2O no Cerrado não indicam um papel relevante do fogo sobre as
emissões desse gás.
Semelhante ao que foi observado para o N2O, aumentos transitórios, com duração
inferior a um mês, nas emissões de NO dos solos, ocorrem após queimadas no Cerrado
(POTH et al., 1995; PINTO et al., 2002). A umidade do solo exerce forte influência sobre as
emissões de NO em solos do Cerrado em áreas queimadas e não queimadas. Poth et al.
(1995) mostraram que a adição experimental de água mantém as emissões elevadas até
um ano após o fogo, mas sítios sem a adição de água reduziram significativamente as
emissões um mês após a queimada. Resultados muito semelhantes foram encontrados
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no estudo de Pinto et al. (2002) em área não queimada de campo sujo na qual, 30 minutos
após a adição de água, os fluxos aumentaram abruptamente e, três dias após a adição de
água, reduziram-se aos níveis anteriores à adição. Ademais, Pinto et al. (2002)
observaram que há aumentos imediatos nos fluxos de NO com as primeiras chuvas no
final do período seco e que esses aumentos são mais pronunciados em áreas queimadas
em relação a áreas protegidas do fogo. A taxa de nitrificação no solo do Cerrado é a
principal fonte de NO no começo do período chuvoso. No entanto, as baixas taxas de
nitrificação nos solos do Cerrado explicam as baixas emissões de N2O e NO. As emissões
baixas de N2O devem-se também à boa drenagem e aeração dos solos, condição que limita a
denitrificação, principal fonte de N2O nos solos tropicais (DAVIDSON et al., 1993).
As alterações nos estoques e fluxos de N pela ação do fogo podem modificar o
tempo de reposição de N no Cerrado. Resende (2001) calculou que o tempo necessário
para a reposição de N consumido pelo fogo seria de cerca de 6 anos, considerando uma
perda líquida estimada de 25,3 kg N.ha-1 e um retorno ao sistema de 4,24 kg N.ha-1. O autor
concluiu que as queimadas em áreas de Cerrado podem empobrecer o sistema e reduzir a
produtividade primária, uma vez que aumentam as perdas de N via volatilização e lixiviação.
Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2002), emissões de gases
de nitrogênio por queimadas no Bioma Cerrado são pequenas (N2O = 2,41 Gt.ano-1, NOx =
41,73 Gt.ano-1), quando comparadas as emissões de gases de carbono. Entretanto, esses
podem representar importantes perdas para os ecossistemas de Cerrado onde o
nitrogênio é escasso e limitante para a vegetação (NARDOTO; BUSTAMANTE, 2003;
NARDOTO et al., 2006). Além do mais, o N2O tem importante papel no efeito estufa, pois
apresenta elevado tempo de residência na atmosfera (cerca de 120 anos) e alto potencial
de aquecimento global (RAMASWAMY et al., 2001).

Efeitos de Diferentes Usos da Terra no Cerrado nos
Fluxos de C e N
A retirada da vegetação de Cerrado está associada à redução da biomassa aérea e
conseqüentemente do estoque de carbono. Além disso, áreas nativas de Cerrado
possuem menor albedo e maior rugosidade (HOFFMANN; JACKSON, 2000) e sistemas
radiculares mais profundos e desenvolvidos (EITEN, 1972; OLIVEIRA et al., 2005), quando
comparadas às pastagens plantadas e lavouras. Hoffmann e Jackson (2000) afirmaram
que mudanças nas propriedades físicas da vegetação podem, por si só, alterar as
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interações entre a biosfera e a atmosfera. Segundo esses autores, a conversão da
vegetação nativa de Cerrado pode reduzir a evapotranspiração e o fluxo de calor latente
para atmosfera e conseqüentemente diminuir a pluviosidade, bem como aumentar a
freqüência e a intensidade dos veranicos (breves períodos sem chuva durante a estação
chuvosa) e elevar as temperaturas do ar na superfície. No entanto, a intensidade e as
conseqüências dessas mudanças são ainda pouco conhecidas para o Cerrado.
Os impactos das atividades agrícolas no Cerrado não se restringem apenas aos
efeitos diretos da remoção e substituição da vegetação nativa. Por exemplo, Balbino et al.
(2004) mostraram que a conversão de áreas nativas de Cerrado em pastagem reduz a
formação de microagregados e conseqüentemente a porosidade de camadas superficiais
do solo, a condutividade hidráulica e a capacidade de retenção de águas nessas camadas.
As mudanças em macro e microestruturas dos solos em pastagem no Cerrado são
conseqüências da redução da atividade da fauna do solo (BALBINO et al., 2004) e da
compactação devido ao uso de máquinas agrícolas (CORRÊA, 2002). Todas alterações
físicas e químicas do solo podem aumentar a compactação e retenção de água
(NEUFELDT et al., 1999), a suscetibilidade à erosão (REATTO et al., 1998) e a lixiviação e
perda de nutrientes (WILCKE; LILIENFEIN, 2005).
Como em áreas nativas de Cerrado, cerca de 80 % do carbono encontra-se na
matéria orgânica do solo (ROSCOE et al., 2000; ROSCOE et al., 2001; ROSCOE, 2002).
Atividades que alteram esses estoques podem ter profundos efeitos sobre a ciclagem de
nutrientes no sistema. Todas essas mudanças podem alterar, direta ou indiretamente, os
ciclos biogeoquímicos em escala local e regional.
Técnicas de manejo do solo, como o plantio direto e a rotação de culturas, estão
reduzindo o impacto negativo da agricultura sobre algumas propriedades dos solos de
Cerrado (CORRÊA, 2002). Pastagens bem manejadas no Cerrado, geralmente, possuem
produtividade primária líquida e estoques de carbono e biomassa similares, ou até
mesmo maiores, que àqueles apresentados pelas diferentes fitofisionomias do Cerrado
(ROSCOE et al., 2001; SANTOS et al., 2004; SILVA et al., 2004), o que poderia sugerir um
maior acúmulo de biomassa em pastagens do que em vegetação nativa do Cerrado. No
entanto, aproximadamente 50 % das pastagens no Cerrado encontram-se degradados
(BARCELOS, 1996) e produzem geralmente menores quantidades da serapilheira, de
matéria orgânica (SILVA et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2004) e de biomassa microbiana nos
solos (OLIVEIRA et al., 2004), reduzindo assim o estoque total de biomassa na vegetação
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e nos solos. Aduan (2003) mostrou estoques de carbono semelhantes entre os solos de
pastagem degradada (252 Mg.ha-1) cerrado sentido restrito (228,4 Mg.ha-1) e cerrado
denso (230 Mg.ha-1). Além do mais, o estoque total (vegetação + MOS) de carbono na
pastagem (261,9 Mg.ha-1) foi ligeiramente menor do que aquele observado cerrado sentido
restrito (272,9 Mg.ha-1) e cerrado denso (291,69 Mg.ha-1) (ADUAN, 2003).
Alterações na biomassa e nos estoques de carbono com a conversão da
vegetação nativa podem ter reflexos sobre a produtividade e os fluxo anuais e sazonais no
Cerrado. Santos et al. (2004) mostraram que os fluxos de CO2 para a atmosfera em uma
área de pastagem na região do Cerrado foram superiores aqueles observados em uma
área de cerradão, sugerindo que os estoques de carbono e a produtividade em pastagens
bem manejadas podem ser maiores do que na vegetação nativa.
Varella et al. (2004) compararam os fluxos de CO2 do solo para a atmosfera em uma
área de pastagem de baixa produtividade e um cerrado sentido restrito no Distrito Federal e não
encontram diferenças significativas entre os fluxos nos dois sistemas. Também no Distrito
Federal, Aduan (2003) encontrou maiores variações sazonais nas emissões de CO2 em uma
pastagem em relação a duas fisionomias de Cerrado e explica que as diferenças encontradas se
devem a maior atividade fisiológica e ao crescimento mais acelerado de gramíneas bem como
a maior atividade microbiana no solo da pastagem. Os resultados muitas vezes divergentes
quanto aos estoques e fluxos de carbono entre pastagem e áreas nativas de Cerrado podem ser
em conseqüência das técnicas de manejo dos solos (CORRÊA, 2002), da intensidade de
pastoreio (SANTOS et al., 2004) e do grau de degradação em pastagens (ADUAN, 2003;
OLIVEIRA et al., 2004; SILVA et al., 2004), bem como da grande heterogeneidade estrutural e dos
estoques de biomassa nas distintas fisionomias de Cerrado (KAUFFMAN et al., 1994; CASTRO;
KAUFFMAN, 1998; OTTMAR et al., 2001). Dessa forma, são necessários estudos mais
detalhados desses aspectos dos sistemas para ser obter resultados mais conclusivos do efeito
da conversão sobre os estoques e fluxos de C e conseqüentemente sobre as mudanças em
longo prazo das concentrações atmosféricas de CO2.
Simulações com modelos para áreas com cultivo de grãos no Cerrado indicam que a
conversão para agricultura demanda uma entrada anual de C de cerca de 8.5 Mg C ha-1 ano-1
para manter o estoque de C do solo nos níveis encontrados sob vegetação nativa. As
entradas de C incluíram tanto a palhada como raízes de soja, milho ou milheto, mas o
modelo indicou que o cultivo com pousio não sustenta os níveis necessários de C. Para
tal, seria preciso associar um segundo ciclo de cultivo no ano e um manejo eficiente do
nitrogênio no solo (BUSTAMANTE et al., 2006b).
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Dados disponíveis sobre estoques de C no solo sob silvicultura não são
conclusivos sobre o potencial de seqüestro. Alguns trabalhos indicam acúmulo de C
(CORAZZA et al., 1999, com Eucalytus), enquanto outros indicam perdas ou ausência de
diferenças significativas em relação ao Cerrado nativo (LILIENFEIN et al., 2001; ZINN et
al., 2002)
Os dados sobre os impactos de diferentes usos da terra nas emissões de metano
no Cerrado são muito escassos. Saminêz (1999) comparou os fluxos de CH4 de latossolos
de Cerrado sob vegetação nativa, pastagem, rotação soja-milho, plantações de eucalipto
e pinheiro e relatou consumo de CH4 em todos os usos durante as estações seca e
chuvosa, embora com menores valores na última. Fluxos positivos mais baixos foram
medidos por Metay et al. (2007) em uma área de cultivo de grãos no Cerrado sob plantio
direto (0.33 kg CH4 ha-1 ano-1) e convencional (0.53 kg CH4 ha-1 ano-1). A fermentação
entérica de ruminantes, como os bovinos, bem como as emissões por dejetos do gado
são importantes fonte de CH4 para a atmosfera em ecossistemas tropicais (MOSIER et al.,
1998), o que pode tornar o rebanho bovino no Cerrado uma fonte potencial destes gases
para a atmosfera (LIMA et al., 2001). No entanto, pouco ainda se sabe sobre a importância
dessas atividades sobre as concentrações atmosféricas desse gás no Cerrado.
O conhecimento a respeito da conversão de áreas nativas de Cerrado em
pastagem sobre os estoques e os fluxos de gases de nitrogênio é ainda muito limitado. Os
estoques de N no solo de pastagem bem manejada e de Cerrado diferiram
significativamente, sugerindo pequeno efeito da conversão sobre o acúmulo e os fluxos.
Varella et al. (2004) mostraram que as emissões de N2O do solo para a atmosfera em uma
pastagem de baixa produtividade no Cerrado foram muito baixas e ficaram abaixo dos
limites de detecção, semelhante ao que foi observado na vegetação nativa. Reduções nos
fluxos de NO foram observados na pastagem em relação vegetação nativa (VARELLA et
al., 2004). Já Pinto et al. (2006) compararam diferentes tratamentos de recuperação de
pastagens degradadas (incluindo fertilização e consórcio com leguminosas) e não
observaram fluxos expressivos de óxidos de nitrogênio. Dados de uma área com rotação
soja-milho indicam um aumento modesto de fluxo de 0.8 ng N2O-N cm-2 h-1 para
2.5 ng N2O-N cm-2 h-1 (SAMINÊZ, 1999), quando comparados com resultados de outras
áreas tropicais. Baixas emissões podem ser explicadas pelo clima seco da região com
solos bem drenados. Metay et al. (2007) também indicaram fluxos baixos quando
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compararam sistemas agrícolas com plantio direto e convencional. No entanto, as
emissões de NO podem quantitativamente ser mais importantes, sobretudo as
associadas a eventos de fertilização nitrogenada (CARVALHO et al., 2006).

Considerações Finais
Queimadas freqüentes no Cerrado podem afetar significativamente a entrada de
GEE para a atmosfera. Essas emissões podem modificar os fluxos de calor e energia e
acelerar o processo de alteração das condições climáticas tanto em âmbito local quanto
regional. Dessa forma, é necessário que haja manejo e controle de queimadas em área
nativas do Cerrado para reduzir as emissões. De maneira semelhante, é necessário que se
entenda melhor o efeito da conversão da vegetação natural por atividades agrícolas sobre
os fluxos e estoques de carbono e do nitrogênio, bem como de outros elementos
químicos, como o fósforo, que é um elemento químico altamente limitante à produtividade
no Cerrado. O conhecimento integrado entre os ciclos biogeoquímicos dos diferentes
elementos e da ação das mudanças no uso sobre esses ciclos pode dar uma visão mais
abrangente dos impactos ambientais das atividades produtivas no Cerrado e permitir a
elaboração de melhores estratégias de mitigação.
Até o momento, estudos avaliando os efeitos das mudanças no uso da terra sobre
os ciclos de carbono e nitrogênio no Cerrado se concentram em sua porção sul e sudeste,
particularmente no Distrito Federal e no Estado de São Paulo. Considerando que o clima
varia ao longo da área de ocorrência do Cerrado e que a vegetação do Cerrado é muito
heterogênea tanto em escala local quanto regional, é necessário que novos estudos
sejam conduzidos em diferentes regiões do Cerrado. Finalmente, estudos determinando as
concentrações e os fluxos atmosféricos a longas distâncias dos gases produzidos pelas
atividades produtivas no Cerrado devem ser desenvolvidos para se avaliar os prováveis
impactos em âmbito regional.
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