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Acredita-se que o fogo seja um dos fatores determinantes da vegetação do
 cerrado. Durante a ocorrência do fogo elementos químicos presentes no solo são
 mineralizados, sendo que alguns volatilizam e outros se depositam no solo. O
 presente estudo teve como objetivo avaliar variações químicas do solo em
 decorrência de queimada em área de vegetação nativa. O estudo foi realizado na
 Estação Ecológica do Panga (EEP) situada a aproximadamente 35 km a Sul da
 área urbana de Uberlândia - MG. O solo foi coletado em 20 parcelas de 10 m x 20
 m. Seis meses após a primeira coleta houve incêndio na área. A partir de então
 aproveitou-se para fazer novas amostragens de solo logo após o fogo e nos
 próximos três e seis meses. Os intervalos de profundidade de coleta foram de 0 a
 10, 10 a 20 e 20 a 40 cm. Foram determinados pH, e as concentrações de Ca,
 Mg, P, K, Al e N. Os valores obtidos em cada época de coleta foram analisados
 de forma a verificar variações significativas (P<0,05) antes e após a ocorrência do
 fogo na área. A partir da incidência do fogo na área, o pH diminuiu
 significativamente em todos os intervalos de profundidade do solo. Dentre as
 características edáficas estudadas, apenas Mg não apresentou diferenças
 significativas em qualquer dos períodos e profundidades analisados. Seis meses
 após a queimada N apresentou diminuição significativa da concentração, na
 camada superficial, passou de 0,0560,04% para 0,0260,01%. K e Ca, no intervalo
 entre 20 e 40 cm de profundidade, apresentaram aumento significativo, onde K
 passou de 0,0260,01 para 0,0460,02 cmol(+).kg-1e Ca de 0,0160,01 para
 0,0360,02 cmol(+).kg-1. Al e P aumentaram significativamente sua concentração
 após o fogo em todos os intervalos de profundidade. Após o fogo foram
 verificadas alterações significativas para mais ou para menos nas concentrações
 de todos os elementos analisados indicando mudanças causadas pela incidência
 do fogo e descartada a influência da sazonalidade.
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