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RESUMO
O Quadrilátero Ferrífero (QF) concentra jazidas minerais de grande interesse para explotação
de Ferro e Alumínio no Brasil e portanto, possui enorme demanda por programas eficientes de
recuperação de áreas degradadas pela mineração. A vegetação sobre essas jazidas, como os campos
ferruginosos, apresenta alto grau de endemismo e muitas espécies são de difícil reprodução ex situ. O
uso de topsoil vem sendo apontado como uma das técnicas mais eficientes nos projetos de recuperação
de áreas degradadas (RAD) em todo o mundo. A retirada dessa camada superficial pela atividade
minerária dificulta o restabelecimento da vegetação uma vez que são perdidas características
importantes como banco de sementes, micro e mesofauna, estrutura física adequada, dentre outras
cruciais para o retorno e manutenção dos serviços ambientais perdidos. A legislação ambiental exige o
uso de topsoil para projetos de RAD, porém, por dificuldades operacionais, o uso desse material não
costuma ocorrer de imediato e, geralmente, nenhuma técnica é utilizada para seu armazenamento,
podendo em alguns casos perder sua eficiência devido às más condições de estocagem. O presente
estudo teve como objetivo avaliar a evolução das características físicas e químicas de topsoil utilizado
em um projeto de RAD ao longo de 12 meses de experimento, considerando dois tratamentos: (1) uso
de topsoil com diferentes tempos de armazenamento, sendo um o Topsoil Previamente Armazenado
(TPA) por três meses até sua utilização e o outro Topsoil Recém Coletado (TRC) que fora utilizado
imediatamente após sua raspagem na área e (2) adição de serapilheira para minimizar a lixiviação
observada em outros estudos na mesma área. Nos testes realizados ao início do experimento, não foram
observadas diferenças significativas referente aos três meses de armazenamento, porém, após 12 meses
de experimento, as condições de fertilidade e microestruturais melhoraram em ambos os topsoils (TPA
e TRC), sendo ainda melhores no TPA. Analisando-se os dados geoquímicos, não foram observadas
perdas relevantes de nutrientes devido à lixiviação. Essas melhorarias estão intimamente relacionadas
ao desenvolvimento da vegetação nas parcelas de estudo, uma vez que influenciaram na quantidade de
matéria orgânica depositada no solo, promovendo alterações químicas e físicas, através do incremento
de matéria orgânica (através da decomposição de material vegetal de espécies de ciclo de vida anual e
deposição de serapilheira), desenvolvimento das raízes, entre outros, recriando um ambiente sustentável.
Com esse estudo, percebeu-se que o tempo de armazenamento de três meses não foi suficiente para
afetar a qualidade do topsoil originário de áreas de campos ferruginosos e reafirmou o papel
transformador da vegetação como aspecto importante para a sustentabilidade dos projetos de RAD.
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ABSTRACT
The Quadrilátero Ferrífero concentrates mineral deposits of great interest for the exploitation of Iron
and Aluminum in Brazil, and therefore has a huge demand for efficient programs to recover areas
degraded by mining. The vegetation on these deposits, like ferruginous fields, presents a high degree of
endemism and many species are difficult to reproduce ex situ. The use of topsoil has been identified as
one of the most efficient techniques in projects related to recovery of degraded areas worldwide. The
removal of the superficial layer to the mining activity makes it difficult to restore vegetation, since
important characteristics such as seed bank, micro and mesofauna, physical structure, among other
things are crucial for the return and maintenance of lost environmental services. Environmental
legislation requires the use of topsoil for recovery of degraded areas projects, however, due to
operational difficulties, the use of this material does not usually occur immediately and usually no
technique is applied for its storage, and in some cases may lose its efficacy due to bad storage conditions.
The present study had as objective to evaluate the evolution of the physical and chemical characteristics
of topsoil used in an recovery of degraded areas project during 12 months of experiment, considering
two treatments: (1) use of topsoil with different storage times, one being Previously Stored Topsoil
(TPA) for three months until its use and the other Newly Collected Topsoil (TRC) that was used
immediately after its scraping in the area and (2) addition of litter to minimize the leaching observed in
other studies in the same area. In the tests performed at the beginning of the experiment, no significant
differences were observed regarding the three months of storage, however, after 12 months of
experiment, fertility and microstructural conditions improved in both topsoils (TPA and TRC), being
even better in TPA . Analyzing the geochemical data, no relevant nutrient losses were observed due to
leaching. These improvements are closely related to the vegetation development in the study plots, since
they influenced the amount of organic matter deposited in the soil, promoting chemical and physical
changes, through the increase of organic matter (through the decomposition of plant material of annual
life cycle species and deposition of litter), root development, among others, recreating a sustainable
environment. With this study, it was noticed that the storage time of three months was not enough to
affect the quality of topsoil originating from areas of ferruginous fields and reaffirmed the transforming
role of vegetation as an important aspect for the sustainability of recovery of degraded areas projects.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

1.1-CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A atividade minerária tem destaque na economia brasileira, sendo responsável por parte
relevante das exportações e geração de emprego (IBRAM, 2017). O Brasil está classificado atualmente
como o terceiro maior produtor de minério de ferro no mundo (Statista, 2017), sendo o Quadrilátero
Ferrífero (QF), localizado na porção central do estado de Minas Gerais, responsável por 67% da extração
nacional (IBRAM, 2016). A criação de novas unidades minerárias é crescente na região, que já reúne
número elevado de áreas em operação desde a década de 1940, muitas delas em fase de
descomissionamento (Castro et al., 2011). Assim, a realidade do QF e de muitas outras áreas minerárias
no mundo envolve a necessidade constante de investimentos científicos e tecnológicos no
desenvolvimento de estratégias de recuperação das áreas degradadas pela atividade.
Substratos presentes em áreas degradadas pela mineração de ferro e alumínio geralmente são
compactados e apresentam alta dureza tanto devido as suas características intrínsecas como ao trânsito
de máquinas durante as operações da mina (Bradshaw 1997, Teixeira & Lemos Filho 1998, Wang et al.
2008 ). Além disso, por terem perdido a parte orgânica e fértil da camada superficial de solo, eles
geralmente são mais pobres em nutrientes e ricos em metais potencialmente tóxicos. Tais condições
físicas e químicas dos substratos dificultam a captação e armazenamento de água, o desenvolvimento
radicular das plantas, e alteram os processos de aquisição de nutrientes, retardando imensamente o
processo natural de recolonização e sucessão dessas áreas pós-mineradas, mesmo quando áreas nativas,
que funcionam como fonte de propágulos, encontram-se nas proximidades (Silva 2012, Stradic et al.
2013, Mengler et al. 2006).
Este é o caso do local de estudo apresentado nesta proposta de mestrado. Originalmente coberta
por campos ferruginosos na Serra da Brígida (atualmente localizada dentro da Área de Proteção
Ambiental Cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto), a área foi explorada na década de
60 para extração de alumínio, e posteriormente foi abandonada sem nenhuma ação para sua reabilitação
ou restauração. Mais de 40 anos após o fechamento da mina, a área ainda encontra-se praticamente
desprovida de cobertura vegetal (Machado et al. 2013), requerendo, portanto, intervenções que acelerem
sua restauração.
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Embora mais recentemente, em resposta aos avanços da legislação (IBAMA 1990, CONAMA
2011, IBAMA 2011), projetos de recuperação de áreas degradadas (RAD) pela mineração de ferro e
bauxita tenham sido desenvolvidos pelas empresas do setor, na maioria das vezes, estes contribuem
muito pouco para a devolução dos serviços ambientais característicos das áreas de referência. Parte desse
fracasso pode estar relacionado ao uso de espécies exóticas, que geralmente demandam enorme gasto
de recursos para o seu manejo e conduzem o ambiente a ser recuperado a uma condição muito distante
de seu estado original (Santos 2010). Ciente dos inúmeros benefícios ecológicos e econômicos que a
restauração do sistema à um estado mais semelhante ao existente anteriormente à degradação traz, a
legislação brasileira tem exigido o uso de espécies nativas em programas de revegetação das áreas pósmineradas. Tal exigência, entretanto, trouxe consigo demanda urgente por estudos sobre a vegetação
nativa das áreas de campos ferruginosos e de suas interações bióticas e com o meio abiótico.
1.2 – CAMPOS RUPESTRES FERRUGINOSOS
O Campo Rupestre é uma fitofisionomia que se enquadra nas formações campestres do Cerrado
e ocorre principalmente em altitudes superiores a 900 m, associadas a afloramentos rochosos onde
geralmente os solos são rasos, ácidos e pobres em nutrientes. É um tipo de vegetação
predominantemente herbáceo-arbustiva, com a presença eventual de arvoretas pouco desenvolvidas de
até dois metros de altura e composição florística bastante variável (Rizzini 1997, Giulietti et al. 1987,
Jacobi et al. 2008). Semir (1991) classifica os campos rupestres como “complexos rupestres de altitude”,
dado a sua grande diversidade de ambientes e Benites et al. (2003) aprimorando a descrição de Semir
acrescentou a litologia à descrição desses complexos rupestres de altitude. Dentro desse contexto, em
Minas Gerais os campos rupestres (ou complexos rupestres de altitude) mais representativos são os
quartzíticos e os ferruginosos (Jacobi 2008).
Também conhecidos como vegetação de canga, os campos rupestres ferruginosos ocorrem em
áreas associadas a importantes depósitos de minério de ferro e estão entre os ecossistemas mais
ameaçados e menos estudados de Minas Gerais (Jacobi et al. 2007; Jacobi & Carmo 2008). Eles abrigam
espécies vegetais com potencial medicinal como a “arnica” (Lychnophora pinaster Mart.), ornamental
como as bromélias e orquídeas, e compartilham com os demais tipos de campos rupestres adaptações
fisiológicas, morfológicas e reprodutivas típicas de afloramentos rochosos lato sensu (Gaff 1987;
Giulietti et al. 1987). Por outro lado, as plantas de canga diferenciam-se das demais por apresentar
mecanismos de tolerância às altas concentrações de metais pesados e leves no substrato, potencialmente
danosos à biota (Porto & Silva 1989; Rizzini 1997; Teixeira & Lemos Filho 1998).
As cangas possuem grande heterogeneidade topográfica e microtopográfica (Carmo et al. 2015),
resultante de uma evolução geomorfológica peculiar (Rosière & Chemale 2000). Tal diversidade de
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habitats oferece oportunidades físico-químicas e microclimáticas distintas para a ocorrência de
diferentes comunidades de plantas (Jacobi et al. 2007, Messias et al. 2013). De fato, apesar das
condições adversas, estudos florísticos nestes ambientes mostraram alta diversidade alfa e beta (Jacobi
et al. 2007, Mourão & Stehmann 2007, Viana & Lombardi 2007, Messias et al. 2012).
1.3 – TOPSOIL – VANTAGENS E DIFICULDADES/RESTRIÇÕES DO USO EM PROJETOS
DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA
A atividade de mineração de ferro e alumínio inicia-se com a retirada da cobertura vegetal e da
camada superficial do solo, topsoil, onde concentram-se a atividade biológica, a matéria orgânica,
sementes e propágulos. O substrato restante pós-mineração, ausente das propriedades do topsoil, como
dito anteriormente, impõe severas restrições físicas e químicas à recolonização da área pela micro e
mesofauna do solo e pelas plantas (Ruivo 1998), portanto, a reaplicação dessa camada, poderia acelerar
o processo de recuperação (Ruivo et al. 2001).
Se o objetivo do projeto de recuperação da área degradada for a restauração ecológica, então
procedimentos empregados devem se preocupar com a reconstrução de inúmeras características perdidas
pela atividade de mineração, baseando-se no conjunto de propriedades físicas, químicas e mineralógicas
do solo, aliadas ainda às propriedades biológicas desse substrato, com o intuito de fornecer condições
iniciais mínimas para o estabelecimento e crescimento de maior número possível de espécies nativas
(Fontes 1991). Neste sentido, o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais (COPAM),
passou a exigir programas operacionais para realizar o resgate de flora e o uso do topsoil, através de
condicionantes das licenças concedidas às empresas mineradoras, como apresentados no parecer emitido
pela Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SUPRAM 2009).
Estudos anteriores realizados na área de estudo demonstraram que o uso de finas camadas de
solo superficial (topsoil) coletado em fragmentos de campos ferruginosos que a circundam na serra da
Brígida foi, em comparação com outros substratos, o tratamento mais eficiente para sustentar o
crescimento de plantas jovens de Eremanthus erythropappus, uma espécie nativa dos ecossistemas de
campos rupestres ferruginosos e quartzíticos do Quadrilátero Ferrífero (Machado et al. 2013, Figueiredo
et al. 2016). De fato, as vantagens do uso do topsoil sobre outros métodos de aceleração de revegetação
inicial em áreas pós-mineradas são bastante claras (Ghose 2001, Jasper 2007, Santos 2010, Tibbett
2010), sendo seu uso, portanto, recomendado pelas leis ambientais de vários países, inclusive o Brasil.
Por outro lado, experimentos demonstraram que o topsoil colocado sobre o substrato degradado pode
sofrer perdas relevantes de concentração de nutrientes após um ano sob condições de campo. Perdas
superiores a 50% para nove (Ca, K, S, Fe, Mn, Zn, Ba, Na e Sr) dos doze elementos mensurados foram
quantificadas (Figueiredo 2014), indicando a necessidade de estudos de longo prazo para se verificar a
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sustentabilidade dessa técnica para a RAD e para avaliar estratégias de manejo que minimizem as perdas
ou mantenham a fertilidade do topsoil em níveis próximos aos do solo original. A adição de serapilheira
tem sido sugerida como fonte exógena de nutrientes com potencial promissor para elevar os níveis dos
elementos essenciais e minimizar as perdas através de processos de complexação na matriz orgânica
(Figueiredo 2014). Estudos de longo prazo, entretanto, tanto sobre o processo de revegetação com
topsoil como sobre o efeito da aplicação de serapilheira em áreas mineradas de ferro e alumínio no
Quadrilátero Ferrífero são ainda raros e/ou seus resultados não foram publicados em meios científicos
e abertos para a consulta.
A questão temporal dos estudos de uso do topsoil também deve ser tema relevante para os
procedimentos de acondicionamento deste material antes de sua transferência para a área degradada. A
depender do tempo e das condições de estocagem do solo superficial, grande parte de suas características
importantes para RAD podem ser diminuídas ou completamente perdidas (Kundu & Ghose 1997,
Almeida 2006).
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA 1990)
sugere que o topsoil seja utilizado imediatamente após sua retirada na área de origem ou que seja
armazenado de forma adequada, em leiras de até 1m de altura ou pilhas individuais de 5 a 8m³, em área
que possua drenagem, sugere também que o material deve ser periodicamente revolvido até sua
utilização, o que demanda manejo constante e, por isso, custos adicionais. O armazenamento deve
ocorrer por períodos que não afetem sua vida útil, sendo esse tempo variável para cada tipo de solo. No
entanto, a logística e as prioridades operacionais das empresas mineradoras, além da falta de área
definitiva para recuperação, acabam impedindo que essa premissa seja cumprida e o topsoil fica
armazenado por períodos variados e sem atender as recomendações para minimizar a perda de sua
eficiência.
Alguns autores como Almeida (2006), durante os estudos realizados em mineração de granito
no município de Aimorés – Minas Gerais, e Cipriani et al. (2010), que realizou experimentos no
município de Oriximiná – Pará, não identificaram perdas significativas nas características físicoquimícas dos topsoils decorrentes do tempo de armazenamento de 12 meses em pilhas expostas às
condições naturais. No entanto, outro estudo realizado com topsoil de diferentes idades (1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10 anos) de armazenamento em minas de carvão na Índia, verificou queda drástica das
propriedades desejáveis do topsoil já no primeiro ano de armazenamento quando comparado com o solo
não impactado da área controle. Após o sexto ano de armazenamento, os níveis de NPK e carbono
orgânico estabilizaram e a atividade microbiológica chegou a limites mínimos (Kundu & Ghose 1997).
Dessa forma, investigar o efeito do tempo de armazenagem do topsoil sobre seu potencial de uso em
projetos de recuperação de área degradada é uma importante informação para aperfeiçoar essa técnica,
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uma vez que o armazenamento pode comprometer a qualidade do material, afetando características com
a sua estrutura, matéria orgânica e o banco de sementes, mesmo em curto período de tempo (Dickie et
al. 1988, Kundu & Ghose 1997, Wick et al. 2009).
1.4 – SERAPILHEIRA
Como apresentado anteriormente, o sucesso da recuperação de áreas degradadas pela mineração
está atrelado a um conjunto de características físicas, químicas e biológicas do solo, não podendo se
basear em características isoladas do substrato (Fontes 1991). Considerando-se que as áreas degradadas
pela mineração de Fe e Al geralmente apresentam substratos com baixa capacidade de retenção de água,
baixa fertilidade, compactados, e naturalmente enriquecidos em metais potencialmente tóxicos para a
biota (Szota et al. 2007, Moreira 2005), características essas relevantes no impedimento ao
estabelecimento vegetal, é importante que se investigue uma fonte adicional de matéria orgânica, que
minimize os possíveis impactos negativos do tempo de armazenamento do topsoil e as perdas por
lixiviação.
Embora a produção de serapilheira em área de campo rupestre tenha sido menor quando
comparada a outros ecossistemas, a serapilheira demonstrou ser a principal fonte de nutrientes para o
solo no estrato herbáceo-arbustivo na área do experimento (Valim 2012).
Dessa forma, a adição de matéria orgânica, através da serapilheira, por exemplo, pode melhorar
os níveis de macronutrientes (Ca > N > K > Mg > S > P) e micronutrientes (Fe > Mn > B > Zn > Cu),
sendo o material foliar decomposto mais rapidamente do que as demais frações da serapilheira (Marafiga
et al. 2012). Esse material, chegando ao solo, será decomposto e mineralizado a taxas que dependerão
de fatores como umidade, temperatura, pH, microflora e aeração do solo e então serão novamente
disponibilizados, influenciando nas taxas de crescimento das plantas (Larcher 2000).
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CAPÍTULO 2
OBJETIVOS

2.1- OBJETIVO GERAL
Avaliar a evolução de amostras de solos superficiais retirados de uma área minerada utilizados
para recuperação de uma área degradada pela extração de bauxita através da medição dos parâmetros
físicos e químicos: granulometria, fertilidade, geoquímica e microestrutura. Foram realizados dois
tratamentos: (1) tempo diferente de armazenamento do topsoil utilizado e (2) adição de serapilheira.
Pretende-se, a partir desses dados, propor alternativas para melhoria nos processos de recuperação de
áreas degradadas em Campos Rupestres Ferruginosos, conhecendo o comportamento físico e químico
dos solos em relação aos tratamentos. Ao final do experimento, a cobertura vegetal também será
considerada como um parâmetro que contribuirá para a discussão dos resultados, avaliando causa e
efeito do estabelecimento da comunidade vegetal nos parâmetros físicos e químicos analisados.
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CAPÍTULO 3
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

3.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O trabalho foi desenvolvido próximo à nascente do rio das Velhas, importante tributário do rio
São Francisco, na serra da Brígida, localizada na porção sul da Área de Proteção Ambiental (APA)
Cachoeira das Andorinhas (Figura 3.1), no município de Ouro Preto, Minas Gerais.

Figura 3.1: Localização da APA da Cachoeira das Andorinhas, no município de Ouro Preto, Minas Gerais.
Fonte: UFV

A área de implantação dos experimentos de campo situa-se em uma mina de bauxita abandonada
que foi explotada por volta do ano de 1960 (Machado 2011). O substrato da área minerada é
caracterizado pela presença da laterita argilosa, sendo que na maior parte da área, não há acúmulo de
qualquer material desagregado sobre o substrato, devido ao constante transporte promovido pela ação
eólica e hidráulica. Desta forma, a área encontra-se desprovida de vegetação em sua maior parte, seu
entorno, no entanto, apresenta ainda vegetação nativa. (Figura 3.2)
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Figura 3.2:Vista geral da área de estudo. O ponto marcado mostra o local onde os dois tipos de topsoil foram
depositados para montagem do experimento. Fonte: Google Earth

3.2 – GEOLOGIA DA REGIÃO ESTUDADA
A Área de Proteção Ambiental Estadual Cachoeiras das Andorinhas abrange parte do setor leste,
no contexto do chamado Quadrilátero Ferrífero (Figura 3.3). O Quadrilátero Ferrífero é uma região
geológica com aproximadamente 7000 km² localizada na porção centro-sul do estado de Minas Gerais,
entre a latitude 20°15’S e longitude 43°30’W (Dorr 1969). As Séries Lineares que delimitam o
Quadrilátero Ferrífero, incluindo a Serra do Curral, Serra da Moeda e Serra de Ouro Preto, são
geralmente formadas por formações ferríferas, e as cristas destas serras representam o que restou do
antigo peneplano (Barbosa 1968). De forma geral, as rochas são altamente intemperizadas e produtos
de seu intemperismo, como cangas e depósitos bauxíticos, são amplamente difundidos (Dorr 1969).
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Figura 3.3: Mapa Geológico simplificado do Quadrilátero Ferrífero (modificado de Dorr. 1969)

O Grupo Nova Lima (Supergrupo Rio das Velhas) sustenta toda porção central da APA, mais de
85 % de área, que é delimitada a leste por rochas do Grupo Maquiné e ao sul por rochas do Supergrupo
Minas (IEF/UFV/IBAMA 2005). As rochas do Supergrupo Minas, apesar da pequena extensão,
constituem importantes elementos da paisagem da APA/CA formando a extensa crista divisora, que
delimita o seu limite sul, denominada Serra do Veloso, Serra de Ouro Preto e Serra da Brígida. Nestas
serras ocorre a unidade estratigráfica Grupo Itabira, composta principalmente por itabiritos, itabiritos
filíticos e dolomíticos (IEF/UFV/IBAMA 2005).
Segundo Nalini Jr. (1993) a Serra da Brígida é formada pela Formação Cauê, com seus itabiritos
intensamente intemperizados, apresentando depósitos superficiais de lateritas (cangas e bauxitas), os
quais são considerados estratigraficamente como coberturas recentes. A ocorrência destes depósitos na
APA/CA está restrita a pequenas áreas na Serra da Brígida.
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A APA apresenta relevo acidentado, tendo suas serras recobertas por couraças lateríticas, que
reduzem o processo erosivo contribuindo assim, para o elevado nível topográfico da região que
apresenta altitude média de 1168m.
Segundo Rizzini (1997) solos providos de couraças são típicos de savanas e campos. Os
depósitos de canga são formações próprias dos trópicos, resultantes do processo de laterização, que
consiste na remoção total ou parcial da sílica e concentração de óxidos e hidróxidos de Fe e Al. Em
geral, eles são de coloração vermelha, possuem pequena camada de matéria orgânica e são geralmente
ácidos (Rizzini 1997, Basso & Paraguassú 2006, Valim 2012).

3.3 – CLIMA
No município de Ouro Preto, segundo a classificação climática de Köppen (Peel et al. 2007),
ocorrem dois tipos climáticos, sendo estes, tropical de altitude com verões quentes (Cwa) e tropical de
altitude com verões brandos (Cwb). A pluviosidade média mensurada no período de fevereiro de 2012
a janeiro de 2013 foi de 1.172 mm, com período mais chuvoso entre os meses de novembro a janeiro e
período de estiagem entre os meses de abril a setembro. A temperatura média anual é de 17°C, sendo
que nos meses mais frios as médias diárias variam de 13°C e 15°C e nos meses mais quentes variam de
20°C e 22°C (Figueiredo 2014).

3.4 – VEGETAÇÃO
A vegetação nas áreas de cangas ocorrentes na Serra da Brígida varia de campestre à florestal,
sendo que as formações campestres são descritas como campos rupestres ferruginosos. Na APA
Cachoeira das Andorinhas, essas formações campestres representam apenas 0,4% da cobertura vegetal,
que são cobertos majoritariamente por florestas (60%) e por outras tipologias de campos rupestres (11%)
(IEF/UFV/IBAMA 2005).
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CAPÍTULO 4
CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO

4.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O material depositado na área do experimento foi cedido pela Vale S.A. e retirado da Mina de
Fazendão localizado no município de Catas Altas, Minas Gerais. (Figura 4.1)

Figura 4.1: Vista geral da Mina de Fazendão – Vale S.A. O ponto marcado mostra o local de onde os dois tipos
de topsoil foram retirados para montagem do experimento. Fonte: Google Earth

4.2 – GEOLOGIA DA REGIÃO
A área está inserida no contexto da borda leste do Quadrilátero Ferrífero (Dorr 1969), porção
norte do Sinclinal Santa Rita e ao sul do homoclinal Catas Altas, comumente chamado de região do
Morro da Água Quente. Afloram na área as seguintes unidades litoestratigráficas da base para o topo:
Complexo Metamórfico Santa Bárbara, Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas e coberturas
recentes diversas.
A área da Mina de Fazendão situa-se na unidade morfológica serra do Caraça, um “conjunto de
fortes escarpamentos de orientação irregular”, e possui amplitudes altimétricas que variam entre 825 a
1.138 m, conforme consta em Barbosa (1968).
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A área é controlada por um padrão estrutural em forma de domos e quilhas, sendo os domos
constituídos pelos gnaisses do embasamento e as quilhas formadas pelas rochas das sequências
supracrustais, correspondentes aos supergrupos Rio das Velhas e Minas. Essa forma de estruturação em
domos e quilhas é típica das regiões de Grenstones Belts arqueanos (Alkmin & Marschak 1998).

4.3 – CLIMA
O clima da área de retirada do material é considerado, de acordo com a classificação de Köppen
(Peel et al. 2007), como “Cwb”, clima mesotérmico subúmido, com inverno seco (Vale 2014). O período
chuvoso corresponde aos meses de outubro a março e é caracterizado pelo domínio de massas de ar
úmidas e instáveis, com elevada umidade relativa do ar e índice de precipitação alto, com média de
aproximadamente 280 mm por mês. Já o período de estiagem corresponde aos meses de abril a setembro,
sendo caracterizado pela baixa umidade do ar e índice de precipitação de moderado a baixo, com média
perto de 40 mm por mês. O ano hidrológico na bacia inicia-se no mês de outubro, quando ocorre a
transição para o período chuvoso (Vale 2014).
A temperatura média anual na área de retirada do material é de aproximadamente 18,5 °C, sendo
janeiro o mês mais quente, com média mensal de 21,2 °C, e julho o mês mais frio, com média mensal
de 16,1 °C. Tais temperaturas amenas podem ser justificadas principalmente pela orografia e altitude
(Vale 2014).

4.4 – VEGETAÇÃO
A presença de diferentes substratos, somada às variações topográficas, acaba por refletir na
composição florística e estrutural das comunidades, de forma que a vegetação da área se apresenta como
um mosaico, onde coexistem diversos ambientes, campestres e florestais. Grande parte dos
remanescentes de vegetação nativa encontra-se em diversos graus de regeneração/conservação como
resultado da atuação antrópica o longo do tempo na região (Vale 2014).
O topsoil cedido pela empresa para realização do presente estudo foi retirado de um fragmento
de área de Campo Rupestre (Figura 4.2). Trata-se de uma fisionomia herbáceo-arbustiva, com
gêneros/espécies típicos dessa formação, como Baccharis dracunculifolia DC., Baccharis platypoda
DC., Lychnophora ericoides Mart., Vernonia sp., Dyckia sp., Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clarke,
Calliandra fasciculata Benth., Galactia cf. martii DC., Miconia ferruginata DC., Microlicia cf.
warmingiana Cogn., Myrcia sp., Panicum campestre Nees ex Trin., Panicum sp., Paspalum cf.
paniculatum L., Paspalum notatum Flüggé, Vellozia graminea Pohl, Vellozia scabrosa L.B.Sm. &
Ayensu e Xyris sp (Vale 2013).
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Figura 4.2: Fragmento de campo rupestre (Mina de Fazendão – Vale S.A.) de onde o Topsoil utilizado no
experimento foi coletado. Fonte: Fernanda Rocha

Das 59 espécies identificadas nas áreas de Campo Rupestre, nenhuma é tida como rara e/ou
endêmica, mas Chresta sphaerocephala DC., Cryptanthus schwackeanus Mez (bromélia), Aulonemia
cf. effusa (Hack.) McClure (andrequicé) e Lychnophora ericoides Mart. (arnica) encontram-se na
categoria vulnerável à extinção no estado, sendo essa última também considerada ameaçada de extinção
no Brasil (Vale 2013).
A área, considerada de grande riqueza e diversidade de espécies, foi subdividida em 03 áreas
para realização dos estudos e resgate da flora. Na primeira área foi observado predomínio do estrato
herbáceo, destacando-se indivíduos pertencentes às famílias Cyperaceae (Lagenocarpus rigidus),
Orchidaceae (Acianthera teres, Hoffmannseggella cinnabarina e Oncidium gracile) e Bromeliaceae
(Cryptanthus schwackeanus e Dyckia sp.), com substrato formado predominantemente por canga
nodular. A segunda área apresenta flora constituída por várias espécies de Vellozia, principalmente
Vellozia compacta (“canela-de-ema”), formando um grande velozial, desenvolvido sobre um substrato
de canga couraçada. Associadas a ela foi encontrado também um grande número orquídeas de espécies
como Hoffmannseggella caulescens, Oncidium gracile e Acianthera teres. A vegetação é caracterizada
principalmente por Capões de Canga em bom estágio de conservação. Já a terceira área, denominada
área de mata, é formada por leguminosas como Copaifera langsdorffii, Bauhinia spp., Machaerium
brasiliense e melastomatáceas como Tibouchina heteromalla, além da presença de algumas aráceas
como Anthurium minarum e Philodendron minarum, da Iridaceae ameaçada de extinção Neomarica
glauca e de diversos tipos de bromélias, formando o estrato herbáceo da mata (Vale 2013).
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CAPÍTULO 5
METODOLOGIA

5.1 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
O experimento foi montado em blocos casualisados, em uma área de 280 m², com pequena
declividade (1-2%) (Figura 5.1A). O topsoil utilizado foi classificado de acordo com o tempo de
armazenamento, desde a coleta até sua aplicação. O material coletado e armazenado por três meses até
seu uso foi chamado Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e o material coletado e imediatamente
aplicado no experimento foi chamado Topsoil Recém Coletado (TRC). Ambos constituem o mesmo o
mesmo tipo de solo, derivados da degradação física e geoquímica de couraça ferruginosa. O tempo de
armazenamento de três meses corresponde àquele que as empresas geralmente gastam, após a raspagem,
para conduzir o material ao seu destino. Como estocar o material por longos períodos implica em custos
que poderão inviabilizar seu uso, o estudo adotou três meses como o período em que se acredita haver
a melhor relação entre custos e benefícios, considerando o interesse de que o uso do topsoil seja uma
prática real na recuperação de áreas degradadas.
No experimento, os materiais foram depositados em dois blocos: TPA, de 40m², e TRC, de 45m²
(Figura 5.1A). Cada bloco foi subdividido em 32 parcelas de 1m² (Figura 5.1A). O material depositado
na área experimental foi distribuído manualmente com auxílio de pás e enxadas, formando uma camada
uniforme de aproximadamente 30 cm de espessura. Durante a distribuição do material nas parcelas
experimentais, buscou-se manter a heterogeneidade granulométrica típica dos campos ferruginosos do
QF, de maneira que os blocos (calhaus e matacões) de couraça ferruginosa ficassem uniformemente
distribuídos, recriando os micro-ambientes característicos da área original onde tais solos foram
coletados (Figura 5.1B).

17

Rocha, F. C. G., 2017. Evolução de características físicas e químicas de topsoil...

Figura 5.1: (A) Vista geral da área experimental, com os respetivos blocos Topsoil Previamente Armazenado
(TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) e suas parcelas de 1m2. (B) Detalhe da superfície do solo após a disposição
do topsoil, destacando a presença de calhaus e matacões de itabiritos e couraças ferruginosas. Fonte: Fernanda
Rocha

Para transportar o topsoil da empresa Vale S.A. até a área do experimento, foram utilizados
caminhões, carregados com o auxílio de pá mecânica de pneus. Esse material apresentou-se bastante
heterogêneo, sendo encontrado nele bastante material vegetal proveniente da coleta realizada através da
raspagem da área com o uso de trator de esteira (Figura 5.2).
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Figura 5.2: (A) Material (topsoil) proveniente da área a ser explorada na mina Fazendão. (B) Detalhe do topsoil,
sendo bastante heterogêneo, composto inclusive por matacões e serapilheira. (C e D) Carregamento dos caminhões
com o auxílio de pá mecânica de pneus para transporte. (E e F) Momento de deposição do material transportado
no local do experimento. Atividades realizadas em agosto/2015. Fonte: Fernanda Rocha

A área experimental foi cercada e placas de aviso também foram afixadas no local para proteger
o experimento do acesso indesejado de pessoas não pertencentes ao grupo de trabalho e de animais
(Figura 5.3).
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A

B

Figura 5.3: (A) Confecção e instalação da cerca e (B) fixação de placa de aviso. Agradecimento à Secretaria de
Meio Ambiente da Prefeitura de Ouro Preto pela confecção e instalação da cerca. Fonte: Secretaria de Meio
Ambiente de Ouro Preto

5.2- TRATAMENTOS
De acordo com o objetivo do estudo, foram realizados dois tratamentos. O primeiro se refere ao
tempo de armazenamento do topsoil. O TPA, como dito, foi armazenado na mina por três meses até sua
utilização, sem emprego de nenhuma técnica de manejo, tendo sido apenas transportado e disposto em
área adjacente à mina. O TRC foi retirado da área de origem e imediatamente transportado para a o
experimento.
Para o segundo tratamento, foi adicionada serapilheira composta por folhas de espécies de mata
ciliar em 50% das parcelas do TPA e do TRC. A serapilheira foliar foi cedida pelo projeto Prociliar
(http://prociliar.ufop.br/) realizado pela mesma equipe de pesquisa.

Aplicações de serapilheira

ocorreram a cada dois meses, durante um ano de experimento. A quantidade de massa seca de
serapilheira foliar adicionada bimensalmente, em média 11 gramas por m², foi calculada a partir de
dados coletados de produção de serapilheira em estudo realizado em uma área de campo ferruginoso
próxima à área degradada (Valim et al. 2013).
Para impedir que a serapilheira atingisse demais parcelas controle (sem serapilheira), foi
utilizada uma tela do tipo sombrite, com altura de 50cm ao redor das parcelas. Essa tela não tem intenção
de isolar completamente a área experimental, não devendo impedir entradas eventuais de sementes,
serapilheira e organismos de pequeno porte da área do entorno. Pretende-se com isso apenas evitar
contaminação entre as parcelas experimentais e criar situações mais próximas da realidade, assim como
testar metodologias de campo aplicadas.
A serapilheira utilizada, composta apenas por folhas de espécies de mata ciliar, não contendo
sementes de outras espécies que poderiam ser invasoras e, consequentemente, interferir nos resultados
encontrados, foi obtida no contexto do projeto Prociliar (http://prociliar.ufop.br/). A coleta foi realizada
pela equipe do Laboratório de Ecofisiologia Vegetal DEBIO/ICEB/UFOP e o material foi devidamente
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armazenado até o momento da aplicação. Aplicações ocorreram a cada dois meses, seguindo-se
quantidade de massa seca de serapilheira foliar por área mensurada em área de campo ferruginoso
próxima ao experimento (Valim et al. 2013).

5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS SUBSTRATOS
Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento dos solos em relação aos efeitos do tempo de
armazenamento, da adição de serapilheira e do tempo de experimento, esses solos foram caracterizados
no início e no final do experimento, após o estabelecimento e desenvolvimento das plântulas e acréscimo
de serapilheira como fonte de matéria orgânica. Os parâmetros avaliados na caracterização inicial do
substrato foram granulometria, fertilidade, microestrutura e a ocorrência e concentração dos elementos
químico. Essa análise também foi utilizada para determinar as diferenças químicas e físicas entre os
substratos. Ao final do experimento, as análises microestruturais, geoquímicas e de fertilidade foram
realizadas novamente para se avaliar a evolução do substrato frente aos tratamentos e ao
desenvolvimento da comunidade vegetal, que contribuirá para um melhor entendimento dos resultados.
Para as análises físico-químicas inicias dos substratos, três amostras de cada bloco foram
coletadas ao acaso, a uma profundidade de aproximadamente 15 cm. As amostras foram
homogeneizadas e quarteadas, em seguida, foram retiradas subamostras para determinação dos
parâmetros descritos nas próximas secções. Para caracterização ao final do experimento, foram obtidas
seis amostras de cada tratamento, totalizando 24 amostras, exceto para a análise microestrutural, para a
qual somente uma amostra de cada tratamento foi obtida, totalizando 4 amostras.

5.3.1- Granulometria
Subamostras foram encaminhadas ao Laboratório de Física dos Solos da Universidade Federal
de Viçosa para análise granulométrica. Após o peneiramento o material foi classificado segundo classes
nominais de Wentworth (1922) e a porcentagem de cada fração dentro da amostra foi determinada.

5.3.2 – Fertilidade, nitrogênio total e teor de matéria orgânica
Subamostras dos substratos foram encaminhadas para o Laboratório de Fertilidade de Solos da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) onde foram realizadas as análises de rotina de fertilidade,
avaliando pH em água, P total, P remanescente, K, Ca2+, Mg2+, Al3+, H+Al, soma de bases, capacidade
de troca catiônica efetiva e em pH 7, saturação por bases, índice de saturação por alumínio, teor de
matéria orgânica e concentrações de N total. A determinação do nitrogênio foi realizada pelo método
Kjeldahl. Para determinação do P e K utilizou-se o extrator Mehlich 1, já para determinação do Ca, Mg,
e Al utilizou-se como extrator solução de KCl 1mol/l. A determinação do Al associados aos íons H+ foi
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conduzida pela extração com solução de acetato de cálcio 0,5 mol/l em pH 7.0. Os procedimentos
analíticos para as variáveis citadas acima seguiram metodologia descrita pela EMBRAPA (1999).

5.3.3 - Geoquímica
Subamostras foram submetidas a dois processos de caracterização geoquímica: definição do
background geoquímico por meio da digestão total e análise dos teores de elementos associados na
fração disponível, através da primeira etapa da extração sequencial.
Para digestão total foram usados os ácidos nítrico, clorídrico e fluorídrico, enquanto que para a
extração sequencial usou-se apenas o ácido acético (fração trocável).
Após os procedimentos de digestão, por meio da espectrometria de emissão atômica por plasma
indutivamente acoplado (ICP-OES), foram determinadas as concentrações dos seguintes elementos
químicos nas amostras: Al, As, Ba, Bi, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Sc, Sr, Th,
Ti, V, Y, Zn, e Zr. As análises geoquímicas foram realizadas no Laboratório de Geoquímica Ambiental
no DEGEO/EM/UFOP.
Digestão total
As amostras dos substratos, passantes na peneira de 260 mesh, foram colocadas na estufa a 100º
C por duas horas para secagem. Posteriormente, pesou-se 0,250 gramas de amostra em frascos de teflon
(Savillex) de massa previamente determinada. Após pesagem, em função da existência de muito matéria
orgânica nas amostras, foi necessário realizar a pré-digestão desse material, por meio da adição de 1mL
de ácido nítrico 10 mol/L e 2mL de peróxido de hidrogênio 10 mol/L em temperatura ambiente por 22
horas. Após a pré-digestão em temperatura ambiente, os frascos de teflon foram colocados abertos sobre
placa aquecedora a 100°C até a secagem completa da solução. Após secagem foi adicionado 1 mL de
ácido nítrico 10 mol/L e 1mL de peróxido de hidrogênio 10 mol/L. Após 30 minutos em temperatura
ambiente, os frascos de teflon foram colocados abertos sobre placa aquecedora a 100°C até a secagem
completa da solução. Após a pré-digestão adicionou-se em cada um destes frascos 3 ml de ácido
clorídrico 10 mol/L e 1 mL de ácido nítrico 10 mol/L. Após as adições, os frascos de teflon foram
colocados abertos sobre placa aquecedora a 100°C até a secagem completa da solução. Posteriormente
à secagem, adicionou-se 2 ml de ácido fluorídrico concentrado em cada frasco e estes foram novamente
colocados abertos sobre a chapa a aproximadamente 140ºC até a completa evaporação da porção líquida
da solução. Após a secagem foram adicionados, novamente, 2 ml de ácido fluorídrico concentrado a
cada frasco, e dessa vez eles foram tampados e deixados sobre a placa aquecedora a aproximadamente
140 ºC, por 30 horas.
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Findadas as 30 horas, os frascos foram colocados para resfriar e em seguida foram abertos e
colocados sobre a chapa a 110ºC para que o ácido fluorídrico evaporasse. Após a secagem adicionou-se
2 ml de ácido clorídrico 10 mol/L e procedeu-se o processo de secagem. Após a secagem adicionou-se
2 ml de ácido nítrico 10 mol/L e procedeu-se o processo de secagem. Após a secagem foi adicionado
mais uma vez 2 ml de ácido clorídrico 10 mol/L que foram levados a secura na chapa aquecedora a
110ºC. Na última etapa foram adicionados 25 ml de ácido nítrico 2 mol/L nos frascos que foram
tampados e colocados na chapa a 100ºC por mais duas horas. Após o resfriamento, os frascos foram
pesados e o volume final da solução determinado. Em seguida as amostras solubilizadas foram
encaminhadas para determinação da concentração dos elementos químicos no ICP-OES.
O procedimento da digestão total foi acompanhado por um branco para certificação da qualidade
dos reagentes utilizados e da ausência de contaminação. Para validação do procedimento de digestão
total e determinação dos elementos químicos por ICP-OES foi utilizado o material de referência,
certificado, GBW 07406 (solo).
Extração sequencial – Primeira Etapa
Para a primeira etapa da extração sequencial sub-amostras dos substratos foram secos em estufa
a 100ºC por duas horas. Em seguida, obteve-se 0,5 g de amostras que foram transferidas para tubos de
centrífugas de 50 mL de capacidade. Esse material foi umedecido com cerca de 1 mL de água deionizada
até que se observasse a formação de uma massa pastosa.
Logo após iniciou-se o procedimento de extração da fração trocável da extração seletiva, ou
seja, obtenção da solução contendo os elementos livres no substrato. Para realizar essa extração,
adicionou-se a cada tubo 20 ml de solução de ácido acético 0,11 mol/L, e os tubos foram mantidos em
constante agitação por 16 horas em um agitador do tipo end over end. Ao final das 16 horas, os tubos
foram centrifugados a 300g por 20 minutos para a separação da fase sólida da liquida. Em seguida, a
fase liquida de cada tubo foi cuidadosamente recolhida com uma seringa e filtrada em membrana
0,45µm.
As soluções filtradas foram armazenadas sobre refrigeração até a determinação da concentração
dos elementos químicos por ICP-OES.
Todas as rodadas de amostras foram acompanhadas por um branco para certificação da
qualidade dos reagentes utilizados e da ausência de contaminação. Para validação do procedimento de
extração sequencial e determinação dos elementos químicos foi utilizado o material de referência,
certificado, BCR 701 (sedimento de lago).
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5.3.4- Análise microestrutural
Para análise das microestruturas, foram coletadas 2 amostras indeformadas (torrões) no início e
após um ano nos diferentes tratamentos, TPA e TRC, com e sem serapilheira, totalizando 16 amostras.
As amostras foram secas ao ar e a partir delas foram confeccionadas lâminas delgadas e polidas. As
amostras foram impregnadas a vácuo com resina de poliéster Polilyte (Reforplás T208) pré-acelerada
(Filizola & Gomes 2004). O estudo micromorfológico foi realizado em microscópios da marca Zeiss,
modelo Axio Scope. A1, acoplado com câmera Zeiss modelo AxioCam MRc5. Foram utilizadas as
terminologias propostas por Stoops (2003) e Stoops et al. (2010) para a descrição das microestruturas.

5.3.5- Cobertura vegetal
A cobertura vegetal que se estabeleceu espontaneamente nas parcelas do estudo foi
acompanhada periodicamente.
A cobertura vegetal de cada uma das parcela foi estimada visualmente, utilizando a escala de
cobertura de Braun-Blanquet, adaptada por Mueller-Dombois & Ellenberg (1974).

5.4- PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
Para avaliar a normalidade de distribuição dos dados foi aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov,
com 5% de significância. Logo em seguida, a existência de diferenças estatisticamente significativas
entre as comparações realizadas foi avaliada por meio de teste t de student quando se tratavam de
comparações entre dados normais, e para os dados não-paramétricos, foi aplicado o teste de MannWhitney.
Foram feitas comparações entre todas as combinações de tratamentos, no entanto, o tratamento
“adição de serapilheira” não apresentou diferenças significativas em nenhum teste e foi descartado.
Dessa forma os dados foram agrupados e analisado com as comparações a seguir:
TPA (i) x TRC (i)
TPA (i) x TPA(f)
TRC (i) x TRC (f)
TPA (f) x TRC (f)
Todos os testes estatísticos foram realizados com o programa MINITAB 16®, considerando
5% de significância.
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5.5- FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados estão apresentados em forma de artigos científicos, divididos por capítulos,
correspondendo aos capítulos 6 e 7. As figuras e tabelas constantes dos artigos foram renumeradas para
o atendimento às normas de diagramação de Dissertação do Programa de pós-graduação em Evolução
Crustal e Recursos Naturais, da Universidade Federal de Ouro Preto.
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CAPÍTULO 6
COMPPORTAMENTO QUÍMICO E MICROESTRUTURAL DE
TOPSOIL DE CAMPOS FERRUGINOSOS APLICADOS EM ÁREAS
DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO

RESUMO
O uso de topsoil tem sido apontado como uma das técnicas mais eficientes para recuperação de áreas
degradadas pela atividade minerária em todo o mundo. Devido a diversas condições operacionais esse
material normalmente não é aplicado em áreas a serem recuperadas imediatamente após sua obtenção e
ficam armazenados muitas vezes sem nenhum cuidado que permitiria a manutenção de sua qualidade
para uso futuro. O presente estudo teve como objetivo avaliar atributos relacionados à (1) fertilidade e
(2) microestrutura de um Topsoil Previamente Armazenado (TPA) por três meses antes de sua utilização
em comparação com um Topsoil Recém Coletado (TRC) e imediatamente utilizado na área
experimental. O tempo de armazenamento não foi suficiente para impactar negativamente os atributos
avaliados. Após 12 meses expostos as condições de campo, a presença da vegetação que se desenvolveu
no local proporcionou melhoria na fertilidade, bem como contribuiu para evolução pedogenética
percebida pela formação de agregados.
Palavras-chave: topsoil, recuperação de áreas degradadas, fertilidade, micromorfologia

ABSTRACT
The use of topsoil has been pointed out as one of the most efficient techniques for recovering areas
degraded by mining activity around the world. Due to various operating conditions, this material is not
normally applied in areas to be recovered immediately upon its obtainment and is many times stored
without any care that would allow the maintenance of its quality for future use. The present study aimed
to evaluate attributes related to the (1) fertility and (2) microstructure of a Previously Stored Topsoil
(TPA) for three months before its use in comparison with a Newly Collected Topsoil (TRC) and
immediately used in the experimental area. The storage time was not enough to negatively impact the
evaluated attributes. After 12 months exposed to field conditions, the presence of vegetation that
developed in the site provided improved in fertility, and contributed to the pedogenetic evolution
perceived by the formation of aggregates.

Keywords: topsoil, recovery of degraded areas, fertility, micromorphology

27

Rocha, F. C. G., 2017. Evolução de características físicas e químicas de topsoil...

6.1- INTRODUÇÃO
O setor minerário é responsável por parte relevante das exportações e da geração de empregos
no Brasil, empregando cerca de 185 mil trabalhadores diretamente em 2016 (IBRAM 2017), que
atualmente é o terceiro maior produtor de minério de ferro no mundo (Statista 2017). O Quadrilátero
Ferrífero (QF), localizado na porção central do estado de Minas Gerais, é responsável por 67% da
extração nacional (IBRAM 2016). A criação de novas unidades minerárias é crescente na região, que já
reúne número elevado de áreas em operação desde a década de 1940, muitas delas em fase de
descomissionamento (Castro et al. 2011). Assim, a realidade do QF e de muitas outras áreas minerárias
no mundo envolve a necessidade constante de investimentos científicos e tecnológicos no
desenvolvimento de estratégias de recuperação das áreas degradadas pela atividade.
Substratos presentes em áreas pós-mineradas são, geralmente, compactados pelo trânsito
constante de máquinas (Bradshaw 1997, Teixeira e Lemos-Filho 1998, Wang et al. 2008). Além disso,
a remoção dos horizontes superiores do solo implica na perda da camada com maior conteúdo de matéria
orgânica e nutrientes disponíveis às plantas. Tais condições dificultam a captação e armazenamento de
água, o desenvolvimento radicular e alteram a disponibilidade de nutrientes, retardando o processo
natural de recolonização e sucessão vegetal e da micro e mesofauna nessas áreas (Ruivo 1998).
O emprego da camada superficial do solo (topsoil) retirado de empreendimentos minerais em
fase de implementação para recobrir áreas degradadas tem sido apontado como um dos métodos mais
promissores para acelerar a revegetação nas áreas mineradas (Ghose 2001, Jasper 2007, Santos 2010,
Tibbett 2010). Se o objetivo da revegetação for restaurar os serviços ambientais assim como
desempenhado pelos ecossistemas de referência, o topsoil é então a única alternativa metodológica
viável até o momento, pois traz consigo o diverso banco de sementes das espécies nativas de plantas,
bem como elementos da comunidade microbiana e da mesofauna de solo, atores essenciais para a
manutenção das interações bióticas e dos processos biogeoquímicos. O estabelecimento da vegetação e
a promoção consequente das interações com outros agentes biológicos, altera as propriedades físicas e
químicas do solo, restaurando paulatinamente a sustentabilidade das funções ecossistêmicas (Griffith
1980, Barth 1989, Bradshaw 1997, 2000).
A eficiência do método de transferência de topsoil para garantir a restauração ecológica,
entretanto, depende de diversas variáveis, com destaque para o tempo de armazenamento e as condições
de estocagem do topsoil. A idade e o manejo inadequado do topsoil extraído podem levar à perda de
propriedades físicas, químicas e biológicas importantes (IBAMA 1990, Kundu e Ghose 1997). Kundu
e Ghose (1997), trabalhando em minas de carvão, verificaram queda drástica das propriedades
desejáveis do topsoil já no primeiro ano de armazenamento do topsoil. Após o sexto ano, os autores
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indicam que os níveis de N, P e K e carbono orgânico estabilizaram e a atividade microbiológica chegou
a limites mínimos. Em contraposição, Almeida (2006) estudando o efeito do armazenamento de topsoil
em áreas de mineração de granito, localizada no município de Aimorés – Minas Gerais, não identificou
perdas significativas de nutrientes durante períodos de armazenamento de 12 meses. Cipriani et al.
(2010), avaliando alterações químicas e físicas do topsoil armazenado em pilhas com diferentes
dimensões, ao longo de 11 meses, no estado do Pará, também não identificou influência significativa
relacionadas ao tempo e forma de armazenamento desse topsoil.
No caso do QF, informações sobre o tempo e técnicas de armazenamento de topsoil de campos
ferruginosos, que são os ecossistemas de referência (Jacobi et al. 2007, Jacobi e Carmo 2008, Jacobi et
al. 2008), são ainda escassos na literatura. Com raras exceções, não se encontram resultados publicados
em periódicos científicos de estudos de acompanhamento da revegetação de áreas degradadas pela
mineração de ferro após a transposição de topsoil. Em estudos de curto prazo, o topsoil demonstrou ser
o melhor tratamento para sustentar o crescimento de indivíduos jovens de espécies nativas dos campos
ferruginosos, como Eremanthus erythropappus (Machado et al. 2013, Figueiredo et al. 2016).
Por outro lado, Figueiredo (2014) observou reduções relevantes na concentração de nutrientes
assim como de elementos potencialmente tóxicos no solo um ano após a deposição de topsoil em campo.
Além disso, variações em parâmetros físicos dos substratos transferidos para o campo afetaram a
alocação de elementos entre órgãos da planta, alterando sua habilidade de fitoextração e estabilização
de metais (Figueiredo et al. 2016). Nestes estudos, entretanto, o recrutamento de plântulas do banco de
sementes foi inibido, para que apenas o efeito das propriedades físicas e químicas dos substratos testados
fossem avaliados sobre o crescimento de mudas de E. erythropappaus. De fato, a interação entre plantas
e substratos se dá de maneira muito íntima nos campos rupestres. Os solos são rasos, onde o topsoil
desempenha papel fundamental no estabelecimento e desenvolvimento das plantas (Schettini et al.
2017). Da mesma forma, a vegetação afeta fortemente as propriedades físicas e químicas do solo,
diretamente através do crescimento e atividade de raízes e organismos associados, e indiretamente
através da deposição de serapilheira e ciclagem de nutrientes (Fernandes 2016, Carmo & Kamino 2015).
Assim, acredita-se que o estabelecimento da vegetação sobre o substrato poderia ter levado à resultados
diferentes aos encontrados por Machado et al. (2013) e Figueiredo et al., 2016. O autor ainda sugere
que a adição contínua de serapilheira ao longo do ano poderia melhorar as propriedades químicas do
solo.
A despeito da carência de informação sobre o uso de topsoil em minas de ferro no QF e das
controvérsias encontradas na literatura mundial, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA 1990) sugere que o topsoil seja utilizado imediatamente após sua retirada
na área de origem ou que seja armazenado de forma adequada, em leiras de até 1m de altura ou pilhas
individuais de 5 a 8m³. A área para estocagem deve ser bem drenada e as sugestão é de que o material
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seja periodicamente revolvido até sua utilização, o que demanda manejo constante e, por isso, custos
adicionais. O armazenamento deve ocorrer por períodos que não afetem sua vida útil, sendo esse tempo
variável para cada tipo de solo. Não há definição sobre o tempo de armazenamento para os topsoils dos
campos ferruginosos. Além disso, a logística e as prioridades operacionais das empresas mineradoras,
somadas à falta de área definitiva para recuperação, acabam impedindo que a transposição imediata do
topsoil ocorra. Esse material fica então armazenado por períodos variados (entre dias a anos) e sem
atender as recomendações mínimas para minimizar a perda de sua eficiência.
Face ao exposto, esse estudo objetivou avaliar o efeito do armazenamento por três meses na
qualidade de topsoil proveniente de campo ferruginoso, em área de mineração de ferro no QF. Esse
período permitiria o planejamento, por parte da empresa de mineração, das ações e escolha de áreas
degradadas a serem revegetadas. Além disso, avaliou-se o efeito da adição de serapilheira também sobre
o comportamento de propriedades físicas e químicas iniciais e ao final de um ano de um topsoil
depositado sobre área degradada.

6.2 - MATERIAIS E MÉTODOS
6.2.1 - Caracterização da área do experimento e área de empréstimo
O estudo foi desenvolvido em uma área degradada pela extração de bauxita. A área está
localizada próximo à nascente do rio das Velhas, importante tributário do rio São Francisco, na Serra da
Brígida, porção sul da Área de Proteção Ambiental (APA) Cachoeira das Andorinhas, município de Ouro
Preto, Minas Gerais. O substrato da área é caracterizado pela presença da laterita argilosa, muito
compactado, o que contribui para que, mesmo após 40 anos do encerramento da extração, a área
permaneça desvegetada, embora seu entorno ainda possua vegetação preservada, característica dos
ecossistemas ferruginosos do QF - ecossistema de referência (Figura 6.1A). A área está sob influência
do clima tropical de altitude, com verões quentes - Cwa a brandos -Cwb (Köppen - Peel et al. 2007,
Alvares et al. 2014) pluviosidade média mensurada no período 2012-2013 foi de 1.172 mm, com período
mais chuvoso entre os meses de novembro a janeiro e período de estiagem entre os meses de abril a
setembro. A temperatura média anual é de 17°C, sendo que nos meses mais frios as médias diárias
variam de 13°C e 15°C e nos meses mais quentes variam de 20°C e 22°C (Figueiredo 2014).
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Figura 6.1 – (A) vista geral da área de estudo na Serra da Brígida (Ouro Preto, MG, Brasil), indicando o local de
montagem do experimento. (B) vista geral da área de empréstimo, localizada na Mina de Fazendão – Vale S.A.
(Catas Altas, MG, Brasil). Fonte: Google Earth

O topsoil utilizado para o experimento foi cedido pela empresa Vale S.A. Trata-se dos
horizontes superiores do solo de uma área de campo rupestre ferruginoso, com fisionomia herbáceoarbustiva e flora típica dessa formação. A área está localizada no município de Catas Altas e está
relacionada à expansão da Mina de Fazendão (Figura 6.1B). O clima da área de empréstimo é semelhante
à área do experimento, isto é, mesotérmico subúmido, com inverno seco (Cwb) conforme Köppen (Peel
et al. 2007) e período chuvoso corresponde aos meses de outubro a março, com média mensal de 280
mm. Já o período de estiagem corresponde aos meses de abril a setembro, com média mensal de 40 mm
(Vale 2014). A temperatura média é de aproximadamente 18,5 °C, sendo janeiro o mês mais quente
(média de 21,2 °C), e julho o mês mais frio (média de 16,1 °C). Tais temperaturas amenas podem ser
justificadas principalmente pela orografia e altitude (Vale 2014).

6.2.2 - Delineamento experimental e tratamentos
O experimento foi montado em blocos casualisados, em uma área de 280 m², com pequena
declividade (1-2%) (Figura 6.2A). O topsoil utilizado foi classificado de acordo com o tempo de
armazenamento, desde a coleta até sua aplicação. O material coletado e armazenado por três meses até
seu uso foi chamado Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e o material coletado e imediatamente
aplicado no experimento foi chamado Topsoil Recém Coletado (TRC). Ambos constituem o mesmo o
mesmo tipo de solo, derivados da degradação física e geoquímica de couraça ferruginosa. O tempo de
armazenamento de três meses corresponde àquele que as empresas geralmente gastam, após a raspagem,
para conduzir o material ao seu destino. Como estocar o material por longos períodos implica em custos
que poderão inviabilizar seu uso, o estudo adotou três meses como o período em que se acredita haver
a melhor relação entre custos e benefícios, considerando o interesse de que o uso do topsoil seja uma
prática real na recuperação de áreas degradadas.
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No experimento, os materiais foram depositados em dois blocos: TPA, de 40m², e TRC, de 45m²
(Figura 6.2A). Cada bloco foi subdividido em 32 parcelas de 1m² (Figura 6.2A). O material depositado
na área experimental foi distribuído manualmente com auxílio de pás e enxadas, formando uma camada
uniforme de aproximadamente 30 cm de espessura. Durante a distribuição do material nas parcelas
experimentais, buscou-se manter a heterogeneidade granulométrica típica dos campos ferruginosos do
QF, de maneira que os blocos (calhaus e matacões) de couraça ferruginosa ficassem uniformemente
distribuídos, recriando os micro-ambientes característicos da área original onde tais solos foram
coletados (Figura 6.2B).

Figura 6.2 – (A) Vista geral da área experimental, com os respetivos blocos Topsoil Previamente Armazenado
(TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) e suas parcelas de 1m2. (B) Detalhe da superfície do solo após a disposição
do topsoil, destacando a presença de calhaus e matacões de itabiritos e couraças ferruginosas.

De acordo com o objetivo do estudo, foram realizados dois tratamentos. O primeiro se refere ao
tempo de armazenamento do topsoil. O TPA, como dito, foi armazenado na mina por três meses até sua
utilização, sem emprego de nenhuma técnica de manejo, tendo sido apenas transportado e disposto em
área adjacente à mina. O TRC foi retirado da área de origem e imediatamente transportado para a o
experimento.
Para o segundo tratamento, foi adicionada serapilheira composta por folhas de espécies de mata
ciliar em 50% das parcelas do TPA e do TRC. A serapilheira foliar foi cedida pelo projeto Prociliar
(http://prociliar.ufop.br/) realizado pela mesma equipe de pesquisa.

Aplicações de serapilheira

ocorreram a cada dois meses, durante um ano de experimento. A quantidade de massa seca de
serapilheira foliar adicionada bimensalmente, em média 11 gramas por m², foi calculada a partir de
dados coletados de produção de serapilheira em estudo realizado em uma área de campo ferruginoso
próxima à área degradada (Valim et al. 2013).
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6.2.3 - Análises de solo
Análises químicas (fertilidade, incluindo macro e micronutrientes) e físicas (granulométrica e
microestruturas) do topsoil nos dois tratamentos foram realizadas no início do experimento e após um
ano. As análises granulométricas foram realizadas apenas no início do experimento.
Na análise da fertilidade foram coletadas três amostras na profundidade 0-15 cm, tanto no TPA
quanto TRC. As amostras foram homogeneizadas, secas ao ar, peneiradas em malha de 2mm (terra fina
seca ao ar) e quarteadas (EMBRAPA 1999). Subamostras foram retiradas e enviadas para o laboratório
de análises de solo da Universidade Federal de Viçosa. Foram analisados os atributos: pH em água
(solo:solução 1:2,5), P e K trocável em mg/dm3 (Defelipo & Ribeiro, 1981), Ca2+, Mg2+, Al3+, H+Al,
em cmolc/dm3 (EMBRAPA 1999) e a partir deles calculada a soma de bases trocáveis (SB), a capacidade
de troca catiônica efetiva (t) e a pH7 (T) em cmolc/dm3 e os índices de saturação de bases (V) e de
alumínio (m) em %; carbono orgânico total método Walkley-Black (COT) e concentrações de N total
pelo método Kjeldahl.
Na análise das microestruturas, foram coletadas 2 amostras indeformadas no início e após um
ano nos diferentes tratamentos, TPA e TRC, com e sem serapilheira, totalizando 16 amostras. As
amostras foram secas ao ar e a partir delas foram confeccionadas lâminas delgadas e polidas. As
amostras foram impregnadas a vácuo com resina de poliéster Polilyte (Reforplás T208) pré-acelerada
(Filizola e Gomes, 2004). O estudo micromorfológico foi realizado em microscópios da marca Zeiss,
modelo Axio Scope. A1, acoplado com câmera Zeiss modelo AxioCam MRc5. Foram utilizadas as
terminologias propostas por Stoops (2003) e Stoops et al. (2010) para a descrição das microestruturas.
Adicionalmente, foram realizadas análises granulométricas dos topsoils (TPA e TRC), no início
do experimento. Essa análise objetivou caracterizar a classe textural dos materiais e auxiliar na
interpretação dos atributos ligados à fertilidade. A análise foi realizada conforme a EMBRAPA (1999),
por peneiramento para separação das frações areia e pelo método da pipeta para a separação das frações
silte e argila, tendo como dispersando o NaOH.

6.2.4 - Cobertura vegetal
A cobertura vegetal que se estabeleceu espontaneamente nas parcelas do estudo foi
acompanhada periodicamente. A cobertura vegetal de cada parcela foi estimada visualmente, utilizando
a escala de cobertura de Braun-Blanquet, adaptada por Muller-Dombois & Ellenberg (1974).
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6.2.5 - Procedimentos estatísticos
Para avaliar a normalidade de distribuição dos dados foi aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov,
com 5% de significância. Posteriormente, a existência de diferenças estatisticamente significativas entre
as comparações realizadas foi avaliada pelo teste t de student para a comparação de dados normais, e
pelo teste de Mann-Whitney para dados não-paramétricos.
Foram feitas comparações entre todas as combinações de tratamentos. O tratamento “adição de
serapilheira” não apresentou diferenças significativas em nenhum teste e foi desconsiderado para
interpretação dos resultados. Os dados foram agrupados e reanalisados com as comparações a seguir,
onde (i) representa o início do experimento (tempo zero) e (f) o final do experimento (12 meses após
implantação em campo):
TPA (i) x TRC (i)
TPA (i) x TPA (f)
TRC (i) x TRC (f)
TPA (f) x TRC (f)
Todos os testes estatísticos foram realizados com o programa MINITAB 16®.

6.3 – RESULTADOS
6.3.1 - Caracterização inicial: comparação TPA(i) x TRC(i)
A composição granulométrica média é semelhante para os topsoils TPA e TRC (Figura 6.3).
Ambos se enquadram na classe franco-siltosa. O maior conteúdo de areia evidencia a jovialidade destes
solos, tendo relação com seu material de origem, que são couraças ferruginosas degradadas. Assim, a
composição dessas areias envolve principalmente nódulos litorreliquiais da própria couraça e grãos de
quartzo. O alto conteúdo de silte pode estar relacionado a dificuldades comumente observadas na
dispersão de solos ricos em Fe. Tais dificuldades podem resultar numa subestimação do conteúdo de
argila e numa superestimação de silte e areia (Donagemma et al. 2003, Carvalho Filho 2008). Diversos
autores defendem que a granulometria dos solos é dificilmente alterada por práticas de manejo e, por
isso, deve ser entendida como uma de suas características, e não como um atributo ou propriedade, como
aquelas de caráter químico e morfológico. A ausência de diferenças estatisticamente significativas entre
as granulometrias de TPA e TRC corrobora com essa ideia, sugerindo que o armazenamento, ainda que
de três meses, não impactou a textura original do material utilizado no experimento.
Em relação aos atributos químicos ligados à fertilidade, não foram observadas diferenças
significativas para praticamente todos os parâmetros avaliados, exceto pelo conteúdo de Nitrogênio, que
foi ligeiramente superior no TRC (Tabela 6.1). Ambos, TRA e TRC, são moderadamente ácidos,
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distróficos, com baixa saturação por alumínio e quantidades muito baixas de fósforo. O conteúdo de
carbono orgânico é moderado, considerando solos tropicais (Ribeiro et al. 1999).

100%
80%
Argila

60%

Silte
40%

Areia Fina

20%

Areia grossa

0%
TPA

TRC

Figura 6.3: Composição granulométrica média dos diferentes topsoils, TPA (Topsoil Previamente Armazenado)
e TRC (Topsoil Recém Coletado), no início do experimento.
Tabela 6.1: Média dos valores de parâmetros relacionados à fertilidade avaliados nos substratos TPA (Topsoil
Previamente Armazenado) e TRC (Topsoil Recém Coletado) ao início do experimento, antes do surgimento das
primeiras plântulas. N = nitrogênio total, P = Fósforo total, P-rem = Fósforo remanescente, SB = soma de bases
trocáveis, t = capacidade de troca catiônica efetiva, T = capacidade de troca catiônica a pH 7,0, V = Índice de
saturação por bases, m = Índice saturação por Alumínio, COT= Carbono orgânico total.

Parâmetro

Substratos
TPA (i)

TRC (i)

N dag/kg

0,22*

0,31*

P mg/dm³

1,50

1,47

P-rem mg/L

31,10

25,60

K mg/dm³

54,67

53,00

Ca²+ cmolc/dm³

0,67

0,64

Mg ²+cmolc/dm³

0,20

0,20

Al³+ cmolc/dm³

0,07

0,10

H+Al cmolc/dm³

3,73

4,97

SB cmolc/dm³

1,01

0,97

t cmolc/dm³

1,08

1,07

T cmolc/dm³

4,75

5,94

V %

22,00

16,50

m%

5,60

9,37

pH

5,82

5,12

COT dag/kg

2,46

2,58

médias seguidas por * na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05).
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Micromorfologicamente, TPA é apédico, com microestrutura do tipo mônica fina a grossa
(Stoops 2003). Há um expressivo predomínio de grãos grossos no fundo matricial (relação c/f 0,002mm),
majoritariamente constituídos por fragmentos de couraça ferruginosa e alguns grãos de quartzo, ambos
angulosos a subangulosos. Os poros são do tipo empilhamento simples, ocorrendo também poros
cavitários. A presença de raízes é comum, sendo que muitas estão fragmentadas. Muitas raízes estão
preenchidas por grãos minerais (preenchimento denso incompleto).

Figura 6.4: Fotomicrografias obtidas em nícois paralelos dos topsoils TPA (Topsoil Previamente Armazenado) e
TRC (Topsoil Recém Coletado), logo após instalação do experimento. R = raiz; P = poro; Qz = quartzo; cf =
couraça ferruginosa.

TRC apresenta pedalidade fraca, com microestrutura em grãos simples, igualmente mônica fina
a grossa, angulosos a sub-arredondados, mas também microestrutura em blocos subangulares
moderadamente separados. Esses agregados possuem em seu interior fragmentos vegetais em
decomposição. O fundo matricial quase não apresenta micromassa, sendo constituído por grãos grossos
de couraça ferruginosa e quartzo, sendo o último mais abundante que em TPA. A presença de raízes
também é comum, porém menos fragmentadas e em menor estágio de degradação. Os poros também
são do tipo empilhamento simples (entre grãos), mas também em canais no limite que separa o trabalho
mecânico das raízes e os constituintes minerais por elas afetados.
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6.3.2 - Avaliação dos substratos após 12 meses de experimento
No início do experimento, a comparação TPA(i) x TRC(i) indicou que apenas o conteúdo de
Nitrogênio apresentou diferenças significativas quando avaliado o efeito “armazenamento do topsoil”.
Doze meses depois, a comparação TPA(f) x TRC(f) sugere que as diferenças foram ampliadas, sendo
os atributos K, Ca², H+AL, SB, t, T e P-Rem mais elevados no TPA que no TRC (Tabela 6.2).
Tabela 6.2: Efeito do armazenamento dos substratos na média dos valores de parâmetros relacionados à fertilidade
avaliados nos substratos ao início do experimento, antes do surgimento das primeiras plântulas (Tempo 0 (i)) e
após 12 meses (Tempo 12 (f)), com presença de cobertura vegetal. N = nitrogênio total, P = Fósforo total, P-rem
= Fósforo remanescente, SB = soma de bases trocáveis, t = capacidade de troca catiônica efetiva, T = capacidade
de troca catiônica a pH 7,0, V = Índice de saturação por bases, m = Índice saturação por Alumínio, COT= Carbono
orgânico total.

Tempo 0 (i)

Tempo 12 (f)

Parâmetro

TPA(i) TRC(i) TPA(f) TRC(f)

N dag/kg

0,22*

0,31*

0,11

0,09

P mg/dm³

1,50

1,47

2,58

2,70

P-rem mg/L

31,10

25,60

29,72* 26,14*

K mg/dm³

54,67

53,00

24,92* 19,42*

Ca²+ cmolc/dm³

0,67

0,64

2,41*

1,99*

Mg ²+cmolc/dm³

0,20

0,20

0,38

0,33

Al³+ cmolc/dm³

0,07

0,10

0,13

0,06

H+Al cmolc/dm³

3,73

4,97

7,12*

5,99*

SB cmolc/dm³

1,01

0,97

2,85*

2,37*

t cmolc/dm³

1,08

1,07

2,98*

2,43*

aaaaT cmolc/dm³

4,75

5,94

9,97*

8,36*

V%

22,00

16,50

28,51

28,27

m%

5,60

9,37

4,03

2,28

PH

5,82

5,12

5,03

5,09

COT dag/kg

2,46

2,58

3,63

2,5

médias seguidas por * na mesma linha, para cada par considerando o tempo do experimento, apresentam
diferenças significativas (p<0,05).

O tempo do experimento, avaliado nas comparações TPA(i) x TPA(f) e TRC(i) x TRC(f),
modificou significativamente o topsoil, levando ao aumento da concentração de P, Ca²+, Mg²+, H+Al,
SB, t, T e MO/COT e diminuição das concentrações de N e K no TPA. No TRC foi observado aumento
da concentração de P, Ca², Mg², SB, t, T e V e diminuição de N, K e m (Tabela 6.3).
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Tabela 6.3: Efeito do tempo do experimento na média dos valores de alguns parâmetros relacionados à fertilidade
avaliados nos substratos ao início do experimento, antes do surgimento das primeiras plântulas e após 12 meses,
com presença de cobertura vegetal. N = nitrogênio total, P = Fósforo total, P-rem = Fósforo remanescente, SB =
soma de bases trocáveis, t = capacidade de troca catiônica efetiva, T = capacidade de troca catiônica a pH 7,0, V
= Índice de saturação por bases, m = Índice saturação por Alumínio, COT= Carbono orgânico total.

Efeito Tempo Experimento

TPA

TRC

% ∆ em 12 meses

Parâmetro

TPA(i) TPA(f) TRC(i) TRC(f)

∆ TPA

∆ TRC

N dag/kg

0,22*

0,11*

0,31*

0,09*

-52,86*

-70,37*

P mg/dm³

1,50*

2,58*

1,47*

2,70*

+71,67*

+84,09*

P-rem mg/L

31,10

29,72

25,60

26,14

-4,45

+2,12

K mg/dm³

54,67* 24,92* 53,00* 19,42*

-54,42*

-63,36*

Ca²+ cmolc/dm³

0,67*

2,41*

0,64*

1,99*

+258,42* +209,33*

Mg ²+cmolc/dm³

0,20*

0,38*

0,20*

0,33*

+88,75*

+68,64*

Al³+ cmolc/dm³

0,07

0,13

0,10

0,06

+87,50

-41,67

H+Al cmolc/dm³

3,73*

7,12*

4,97

5,99

+90,63*

+20,64

SB cmolc/dm³

1,01*

2,85*

0,97*

2,37*

+181,66* +143,49*

t cmolc/dm³

1,08*

2,98*

1,07*

2,43*

+175,85* +126,24*

T cmolc/dm³

4,75*

9,97*

5,94*

8,36*

+110,06* +40,77*

V%

22,00

28,51

16,50* 28,27*

+29,58

+71,31*

m%

5,60

4,03

9,37*

2,28*

-27,98

-75,71*

pH

5,82

5,03

5,12

5,09

-13,65

-0,65

COT dag/kg

2,46*

3,63*

2,58

2,5

+47,88*

-3,35

* na mesma linha indicam diferenças significativas entre as médias (p<0,05) de cada tipo de Topsoil.
Sinal (-) representa queda após 12 meses e (+) representa aumento após 12 meses

Considerando a comparação TPA(i) x TPA(f), as fotomicrografias (Figura 6.5) evidenciam
que o tempo de exposição ao ambiente permitiu maior desenvolvimento da pedalidade, passando de
inexistente a fraca (Stoops 2003). A microestrutura era formada apenas por grãos simples dispostos
aleatoriamente, e passou a conter também agregados bloculares de tamanho médio a pequeno, com poros
planares entre si. Muitas das raízes fragmentadas e preenchidas por material do fundo matricial (grãos
minerais grossos, principalmente de fragmentos de couraça e quartzo) foram incorporadas aos
agregados. Esses fragmentos encontram-se muito oxidados e apresentam coloração avermelhada a
acastanhada em nícois cruzados. O crescimento de novas raízes com o desenvolvimento das plântulas
marcou fortemente o desenvolvimento das estruturas. A porosidade formada está relacionada ao entorno
das raízes, por vezes com fragmentos orientados conforme pressão mecânica exercida pelas mesmas.
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Na comparação TRC(i) x TRC(f) foi observado comportamento semelhante (Figura 6.6). O
tempo e o crescimento natural das plantas contribuíram para o desenvolvimento da pedalidade, com
fundamental participação das raízes. Muitos agregados estão parcialmente acomodados entre si e, ainda
que a superfície rugosa indique que possuem grau de desenvolvimento fraco, eles se encontram mais
bem separados. O fundo matricial permanece dominado por grãos grossos, com micromassa restrita. Os
agregados estão mais bem formados onde predomina maior conteúdo de areia fina. Ainda assim, é
possível perceber a presença de agregados que reúnem grãos de diferentes tamanhos e composições,
indicador importante de evolução pedogenética. Os poros planares são mais abundantes e demonstram
uma tendência de conectividade entre si. A presença de fragmentos de raízes em processo de
decomposição é menos comum que em TPA.
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Figura 6.5: Fotomicrografias obtidas em nícois paralelos do topsoil TPA inicial (i) e final (f), evidenciando o
desenvolvimento da pedalidade e formação de novos poros e microestruturas. O tracejado amarelo marca as bordas
de um agregado representativo. R = raiz; P = poro; Qz = quartzo; cf = couraça ferruginosa.
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Figura 6.6: Fotomicrografias obtidas em nícois paralelos do topsoil TRC inicial (i) e final (f), evidenciando o
desenvolvimento da pedalidade e formação de novos poros e microestruturas. O tracejado amarelo marca as bordas
de um agregado representativo. R = raiz; P = poro; Qz = quartzo; cf = couraça ferruginosa.
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A adição de serapilheira não apresentou resultados estatisticamente significativos nos
atributos de fertilidade, mas em termos micromorfológicos foram observadas mudanças interessantes,
com destaque para a maneira como os constituintes vegetais se inserem no desenvolvimento da
pedalidade. Em nícois cruzados as raízes “vivas” e os materiais da serapilheira em decomposição são
facilmente separados (Figuras 6.7A e 6.7B), apresentando, respectivamente, coloração vítrea, com boa
transmissão da luz, e cor acastanhada a amarelada, que indicam sua oxidação. As raízes “vivas” se
inserem no limite entre os agregados (Figura 6.7C), e os materiais em decomposição estão isolados ou
contidos no interior desses (Figura 6.7D). No TPA as raízes fragmentadas pelo manejo associado ao
armazenamento estão preenchidas por grãos minerais, sendo que o mesmo não ocorre para o material
adicionado da serapilheira. No TRC muitos fragmentos vegetais da serapilheira parecem ter atuado
como superfície de acomodação para os grãos minerais, tendo contribuído não só com a incorporação
de matéria orgânica, mas como suporte físico para o desenvolvimento das microestruturas.

Figura 6.7: (A) e (B) - Fotomicrografias obtidas em nícois paralelo e cruzado, respectivamente, do topsoil TRC
inicial (i) e (C) e (D) final (f), evidenciando o desenvolvimento da pedalidade e formação de novos poros e
microestruturas. O tracejado amarelo marca as bordas de um agregado representativo. R = raiz; P = poro; Qz =
quartzo; cf = couraça ferruginosa.

A evolução da cobertura vegetal ao longo dos 12 meses pode ser acompanhada na Figura
6.8. Embora não tenha sido observada diferença estatisticamente significativa em nenhum momento,
nos meses inicias a maior cobertura vegetal foi percebida em TPA. No entanto, a partir do mês de agosto
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de 2016 houve uma mudança nesse comportamento, com o encerramento do ciclo de vida curto das
plantas terófitas (Raunkiaer, 1934) principalmente em TPA, provocando queda no percentual da
cobertura para esse tratamento.
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Figura 6.8: Percentual médio de cobertura vegetal ao longo do experimento nos tratamentos TPA e TRC.

6.4 - DISCUSSÃO
Na caracterização inicial dos topsoils, TPA e TRC, os parâmetros de fertilidade foram
condizentes com outros estudos realizados em campos rupestres ferruginosos (Benites et al., 2003;
Machado, 2011; Messias et al., 2013; Figueiredo, 2014), apresentando distrofia decorrente da pobreza
de nutrientes e baixa CTC (Luz et al. 2002, Mendes 2013). Mesmo sob tais condições, a adaptação da
vegetação encontrada em campos ferruginosos a condições severas e restrição nutricional faz com que
tais atributos não sejam empecilhos ao desenvolvimento da vegetação (Gaff 1987, Giulietti et al. 1987,
Porto & Silva 1989, Teixeira & Lemos-Filho 1998, Jacobi et al. 2007, Vincent & Meguro 2008).
Inicialmente, TPA e TRC não apresentaram diferenças significativas nos atributos químicos
ligados à fertilidade. Outros estudos indicaram que o uso de topsoil armazenado por tempos maiores, de
10 a 12 meses, resultou na redução da emergência de plântulas (Koch et al. 1996, Norman et al. 2006,
Golos & Dixon 2014). Assim, os três meses indicados neste estudo parecem não impactar negativamente
tais materiais, confirmando-se como um tempo adequado para evitar perdas dos nutrientes existentes no
complexo sortivo. As microestruturas, ao contrário, apresentaram como principais diferenças a
modificação da porosidade inicial, sobretudo relacionada às raízes. Os poros no TPA eram
majoritariamente intergrãos (empilhamento simples) e muitas raízes estavam preenchidas por
fragmentos, ao passo que em TRC persistiram também poros interagregados. É provável que este fato
não esteja relacionado ao armazenamento, mas ao maior revolvimento do TPA (raspagem + deposição
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na área de estocagem + retirada para deposição na área do experimento), enquanto o TRC foi raspado e
diretamente levado à área de estudo.
Após os 12 meses de experimento foram observadas diferenças significativas entre os
tratamentos TPA e TRC para diversos parâmetros químicos. Essas diferenças ocorreram tanto para os
efeitos do armazenamento + tempo, quanto para o tempo de experimento. Embora tenham permanecido
como distróficos, o aumento de SB, V, t, T e P e diminuição de m% indicam melhoria na fertilidade
(Luz et al. 2002). Dentre os fatores que justificam esse comportamento está o papel da matéria orgânica
e a própria modificação das condições de pedogênese. A decomposição de fragmentos vegetais já
existentes nos substratos e das plantas que nele se desenvolveram levou a um incremento de carbono
orgânico no TPA de quase 50% e à manutenção do conteúdo em TRC, com perdas mínimas da ordem
de 3%. Considerando o percentual de cobertura (Figura 6.8), TPA apresentou as melhores respostas,
bem como foi o tratamento em que houve maior incorporação de massa vegetal no substrato após
completado o ciclo de vida das plantas terófitas, que é anual (Raunkiaer 1934). Isso explica o fato de
ter sido o topsoil com maior incremento de COT. Esse fato repercutiu diretamente em diversos outros
atributos, como na redução do pH, impactando diretamente na evolução pedogenética do material.
De maneira geral, as mudanças das condições ambientais são as grandes responsáveis pela
promoção do desmantelamento da couraça. Beauvais & Tardy (1991) sinalizam que quando os climas
se tornam mais úmidos que aqueles responsáveis por sua formação, a couraça pode ser degradada por
processos químicos, perdendo gradativamente seu volume e se tornando mineralogicamente mais
complexa. A vegetação acompanha essa degradação, à medida que seu crescimento implica em
fragmentação física e mudanças das condições físico-químicas do meio, como do pH, pela incorporação
de ácidos orgânicos. Assim, o aumento da umidade e a incorporação de matéria orgânica têm diferentes
impactos na manutenção da couraça, sendo os mais importantes a hidratação das hematitas, dissolução
da matriz que cimenta os nódulos e também o aumento da atividade biológica no perfil, com importantes
trocas biogeoquímicas e movimentação de material.
Ainda que não sejam observadas mudanças ambientais marcadas por diferentes climas entre
as áreas de empréstimo e experimental, o revolvimento do material e o crescimento das plantas pode ter
estabelecido novas condições pedoclimáticas, isto é, de umidade e temperatura no interior do topsoil.
Tais condições parecem ter promovido o aumento da umidade, da atividade biológica e consequente
mineralização da matéria orgânica, disponibilizando nutrientes e aumentando a fertilidade. Esse
conjunto pode sinalizar, ainda, avanço na alteração da couraça, sobretudo de fragmentos menores, com
implicações mineralógica e geoquímicas diretas. A presença de fragmentos corroídos, com bordas
digitadas e zonas de depleção é maior nos materiais após 12 meses de exposição ao ambiente, reiterando
a evolução pedogenética dos mesmos.
Solos derivados de couraças ferruginosas tendem a ser quimicamente mais ricos que essas,
considerando que a destruição do cimento ferruginoso libera minerais eventualmente obliterados (Nahon
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1991), bem como pode levar a neoformação de outros, como a caulinita. Assim, ao contrário do que
ocorre com a maioria dos solos tropicais em que o avanço do intemperismo torna o complexo sortivo
eletropositivo, bem como aumenta a retenção de fósforo a partir da formação dos óxidos e hidróxidos,
a formação de solos a partir das couraças ferruginosas tem o potencial de gerar cargas negativas,
aumentando a CTC, e de liberar o P, tal como foi observado em todos os tratamentos. Esse parece ter
sido o caminho tomado, considerando que os resultados obtidos neste estudo mostraram que mesmo
com a baixa disponibilidade de nutrientes, transformações sutis em períodos curtos de tempo já podem
ser amplamente percebidas.
Em termos micromorfológicos, TRC se distinguiu de TPA por apresentar uma menor
perturbação das estruturas originais do solo, sugerindo que o armazenamento implicou também em
maior revolvimento do material. A evolução pedogenética do material se confirmou pelas
transformações das microestruturas após 12 meses de experimento. No pouco tempo decorrido, a
formação dos agregados a partir do material inicialmente solto marca a provável influência da vegetação
que se desenvolveu na área experimental. Aparentemente, as raízes vivas desempenharam importante
papel mecânico na construção das estruturas. Secundariamente, também foi observado seu papel
geoquímico, na medida em que os fragmentos vegetais em decomposição tornaram-se constituintes do
fundo matricial dos agregados, e sua decomposição parece ter sido uma fonte importante de matéria
orgânica, que é um importante agente aglutinador. Na medida em que a vegetação contribuiu para a
formação dos agregados, esses passam a influenciar na retenção da água e trocas nutricionais, facilitando
o desenvolvimento da vegetação.
O papel das raízes na formação de solos sob couraças já foi amplamente reportado na
literatura (Beuavais 2009, Oliveira et al. 2014, Mateus et al. 2017). Os resultados aqui reportados
reiteram esse papel. Além disso, deve ser destacado o papel do estabelecimento da vegetação nativa na
minimização da perda de elementos por lixiviação. (Moreira 2005) observou a diminuição dos teores de
nutrientes (Ca, Mg, K) após 24 meses em áreas revegetadas com espécies arbóreas, sendo que a área
que recebeu topsoil apresentou maiores níveis desses mesmos elementos. Figueiredo et al. (2016)
considerou que uma das razões para a perda de nutrientes nos topsoils após 12 meses foi a falta do
estabelecimento da comunidade vegetal em seu experimento. As relações edáficas são biogeodinâmicas
e demonstraram a partir do experimento realizado que o processo da pedogênese sob o topsoil está
relacionada à maneira como o crescimento das plantas influencia na formação dos agregados e melhoria
das condições de fertilidade e vice-versa.

6.5 - CONCLUSÃO
O tempo de armazenamento de três meses, sem que tenham sido adotadas técnicas
específicas de estocagem, não influenciou negativamente na fertilidade do topsoil derivado de áreas de
campo rupestre ferruginoso. Porém, o manejo desse material impactou na sua organização
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microestrutural, transformando blocos e grumos com fraco grau de desenvolvimento em estrutura do
tipo grãos simples, aumentado os poros de empilhamento.
Após 12 meses de exposição ao ambiente, houve uma melhoria na fertilidade, independente
do tratamento (armazenamento + tempo ou tempo), bem como a evolução pedogenética pode ser
considerada a partir da formação de blocos subangulares, ainda que com fraco grau de desenvolvimento.
Essa evolução sugere estreita relação com o trabalho mecânico das raízes das plantas que se
desenvolveram durante o experimento. Quimicamente, a melhoria da fertilidade parece estar relacionada
à incorporação da matéria orgânica através da decomposição de fragmentos vegetais preexistentes e de
plantas que se estabeleceram no próprio local a partir do recrutamento do banco de sementes do topsoil
ou da chuva de sementes.
A incorporação de serapilheira não apresentou resultados significativos para os atributos
químicos, mas apresentou igualmente transformações das microestruturas decorrentes do crescimento
de plantas, apresentando, assim, potencial para ampliar o índice de sucesso do emprego dos topsoil como
materiais na recuperação de áreas mineradas degradadas. Vale destacar que essas transformações são
alimentadas pelo sucesso do estabelecimento da colonização vegetal, bem como favorecem essa
colonização, estabelecendo um sistema retroalimentador e sustentável.
A revegetação da área degradada ocorreu sem que fosse feito a introdução de espécies,
sobretudo do emprego de espécies exóticas, tampouco pelo uso de fertilizantes ou qualquer outro
agroquímico. A adição do topsoil permitiu o recrutamento de indivíduos do banco de sementes préexistente, assim como propiciou condições favoráveis para o estabelecimento de diásporos oriundos do
entorno, devolvendo então os processos ambientais e criando uma comunidade funcional.¹

___________________________
¹ Agradecimento – Esse estudo foi financiado pela FAPEMIG, CNPq e UFOP.
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CAPÍTULO 7
O PAPEL DAVEGETAÇÃO NAS TRANSFORMAÇÕES
GEOQUÍMICAS EM SUBSTRATOS UTILIZADOS PARA A
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA MINERAÇÃO
RESUMO
Vários fatores são conhecidos por controlar a formação dos solos e suas características, dentre eles,
destacamos nesse estudo a biota, principalmente o desenvolvimento da comunidade vegetal. Foi
realizado um experimento de recuperação de área degradada pela mineração através da deposição de
topsoil proveniente de campo ferruginoso. Além de comparar a qualidade dos substratos utilizado em
relação ao seu tempo de armazenamento, com uso de Topsoil Previamente Armazenado (TPA) por três
meses e Topsoil Recém Coletado (TRC) até sua utilização, avaliou-se a evolução geoquímica desses
substratos após 12 meses de exposição ambiental e a interferência exercida pelo desenvolvimento
vegetal nesse experimento. Foram realizados os procedimentos de Digestão Total e Primeira etapa da
extração sequencial (fração trocável), as amostras obtidas foram lidas em ICP-OES. Incialmente o TPA
e TRC não apresentaram diferença. Após o estabelecimento da vegetação, mudanças geoquímicas foram
observadas, com a fragmentação da couraça ferruginosa, bem como com a formação de agregados,
tornando o solo mais rico e evitando perdas pela lixiviação.
Palavras-chave: topsoil, recuperação de áreas degradadas, campo ferruginoso.

ABSTRACT
Several factors are known to control the formation of soils and their characteristics, among them, we
highlight in this study the biota, mainly the development of the plant community. An experiment was
carried out to recover degraded area by mining through topsoil deposition from the ferruginous field. In
addition to comparing the quality of the substrates used in relation to their storage time, using Previously
Stored Topsoil (TPA) for three months and Newly Collected Topsoil (TRC) until its use, the
geochemical evolution of these substrates were evaluated after 12 months of environmental exposure
and the interference exerted by the vegetal development in this experiment. The procedures of Total
Digestion and First stage of the sequential extraction (exchangeable fraction) were performed, the
samples obtained were read in ICP-OES. Initially the TPA and TRC showed no difference. After
vegetation establishment, geochemical changes were observed, with the fragmentation of ferruginous
harness, as well as the formation of aggregates, making the soil richer and avoiding leach losses.
Palavras-chave: topsoil, recovery of degraded areas, ferruginous field.
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7.1 - INTRODUÇÃO
A recuperação de áreas degradadas pela mineração é tema de interesse em todo o mundo. Ao
mesmo tempo em que promove crescimento econômico, a atividade é responsável pela
descaracterização dos atributos naturais das áreas onde é executada (Silva 2012, Stradic et al. 2013,
Mengler et al. 2006). Como forma de minimizar tais impactos, cientistas vêm se dedicando a buscar
estratégias de recuperação eficientes e que restabeleçam os sistemas ambientais impactados. Dentre elas,
o restabelecimento da vegetação através da criação de condições edafológicas favoráveis é um dos
maiores desafios a ser enfrentado.
Muitas são as técnicas empregadas para induzir o crescimento de plantas em áreas degradadas
pela mineração. Uma delas consiste no uso do topsoil, isto é, da camada superficial retirada de áreas em
fase de implantação dos empreendimentos e sua posterior aplicação na área degradada. Como a porção
superior dos solos representa aquela de maior interação com a atividade biológica, ela é a que contem
maior conteúdo de matéria orgânica e banco genético, motivo pelo qual são abordadas como horizontes
organo-minerais ou horizonte A.
Diversos estudos têm indicado as vantagens do uso de topsoil para a recuperação de áreas
mineradas (Ghose 2001, Jasper 2007, Santos 2010, Tibbett 2010). Muitos deles enfatizam o fato de ser
uma das técnicas de melhor eficiência para induzir o crescimento de plantas, como em projetos de
recuperação de áreas de campos rupestres ferruginosos (Machado et al. 2013). Outros, entretanto,
alertam para o conjunto de variáveis que pode influenciar na sua maior ou menor eficiência, com
destaque para o tempo de armazenamento e as condições de estocagem (Kundu & Ghose 1997, Almeida
2006).
Em estudo realizado em área de campo rupestre ferruginoso, Figueiredo (2014) observou
reduções estatisticamente significativas na concentração de nutrientes e de elementos potencialmente
tóxicos em topsoil um ano após sua deposição em campo. Figueiredo et al. (2016) também observaram
que variações em parâmetros físicos de topsoils transferidos para o campo afetaram a alocação de
elementos entre órgãos da planta, alterando sua habilidade de fitoextração e estabilização de metais.
Nestes estudos, o recrutamento de plântulas do banco de sementes foi inibido para que apenas o efeito
das propriedades físicas e químicas dos substratos testados fosse avaliado sobre o crescimento de mudas
de E. erythropappaus, suscitando questionamentos se os resultados seriam distintos caso as plantas não
houvessem sido retiradas.
As plantas representam importantes agentes de transformação da cobertura pedológica. Elas
atuam desde os processos mais básicos de intemperismo das rochas, como a desagregação física pelo
crescimento das raízes e as alterações químicas pela exsudação de ácidos orgânicos. A rizosfera, por
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exemplo, é considerada a zona mais bioativa de todo o solo (Jones et al. 2003), pois é nela que as
biomoléculas mais ativas são formadas e que grande parte das reações organo-minerais se processam.
Além disso, as plantas contribuem com a incorporação de matéria orgânica no solo, um constituinte que
influencia em todas as suas propriedades, sejam elas físicas, químicas, morfológicas ou mineralógicas
(Larcher 2000).
A despeito da carência de informação referente ao uso de topsoil em minas de ferro no QF e das
controvérsias encontradas na literatura mundial, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA 1990) sugere que o topsoil seja utilizado imediatamente após sua retirada
na área de origem ou que seja armazenado de forma adequada, em leiras de até 1m de altura ou pilhas
individuais de 5 a 8m³, em área que possua drenagem, sugere também que o material deve ser
periodicamente revolvido até sua utilização, o que demanda manejo constante e, por isso, custos
adicionais. O armazenamento deve ocorrer por períodos que não afetem sua vida útil, sendo esse tempo
variável para cada tipo de solo. É importante notar que, como dito anteriormente, ainda não há definição
sobre o tempo de armazenamento para os topsoils dos campos ferruginosos. Além disso, a logística e as
prioridades operacionais das empresas mineradoras, somadas à falta de área definitiva para recuperação,
acabam impedindo que a transposição imediata do topsoil ocorra. Esse material fica então armazenado
por períodos variados (entre dias a anos) e sem atender as recomendações mínimas para minimizar a
perda de sua eficiência.
Face ao exposto, esse estudo objetivou avaliar o efeito do armazenamento por três meses na
composição geoquímica de topsoil proveniente de campo ferruginoso, em área de mineração de ferro
no QF. Esse período permitiria o planejamento, por parte da empresa de mineração, das ações e escolha
de áreas degradadas a serem revegetadas. Avaliou-se também o efeito da adição de serapilheira sobre o
comportamento geoquímico inicial e ao final de um ano de um topsoil depositado sobre área degradada.
Além disso, no presente estudo, pretende-se avaliar a evolução geoquímica após um ano por meio da
permanência da cobertura vegetal estabelecida nas parcelas de topsoil, ou seja, espera-se que a vegetação
exerça papel transformador, mesmo que em um período curto de tempo, sobre as propriedades edáficas
avaliadas.

7.2 - MATERIAIS E MÉTODOS
7.2.1 - Caracterização da área do experimento e área de empréstimo
O estudo foi desenvolvido em uma área degradada pela extração de bauxita. A área está
localizada próximo à nascente do rio das Velhas, importante tributário do rio São Francisco, na Serra da
Brígida, porção sul da Área de Proteção Ambiental (APA) Cachoeira das Andorinhas, município de Ouro
Preto, Minas Gerais. O substrato da área é caracterizado pela presença da laterita argilosa, muito
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compactado, o que contribui para que, mesmo após 40 anos do encerramento da extração, a área
permaneça desvegetada, embora seu entorno ainda possua vegetação preservada, característica dos
ecossistemas ferruginosos do QF - ecossistema de referência (Figura 7.1). A área está sob influência do
clima tropical de altitude, com verões quentes - Cwa a brandos -Cwb (Peel et al. 2007, Alvares et al.
2014) pluviosidade média mensurada no período 2012-2013 foi de 1.172 mm, com período mais
chuvoso entre os meses de novembro a janeiro e período de estiagem entre os meses de abril a setembro.
A temperatura média anual é de 17°C, sendo que nos meses mais frios as médias diárias variam de 13°C
e 15°C e nos meses mais quentes variam de 20°C e 22°C (Figueiredo 2014).

Figura 7.1: Vista geral da área de estudo na Serra da Brígida (Ouro Preto, MG, Brasil), indicando o local de
montagem do experimento. Fonte: Google Earth

O topsoil utilizado para o experimento foi cedido pela empresa Vale S.A. Trata-se dos
horizontes superiores do solo de uma área de campo rupestre ferruginoso, com fisionomia herbáceoarbustiva e flora típica dessa formação. A área está localizada no município de Catas Altas e está
relacionada à expansão da Mina de Fazendão (Figura 7.2). O clima da área de empréstimo é semelhante
à área do experimento, isto é, mesotérmico subúmido, com inverno seco Cwb conforme Köppen (Peel
et al. 2007) e período chuvoso corresponde aos meses de outubro a março, com média mensal de 280
mm. Já o período de estiagem corresponde aos meses de abril a setembro, com média mensal de 40 mm
(Vale 2014). A temperatura média é de aproximadamente 18,5 °C, sendo janeiro o mês mais quente
(média de 21,2 °C), e julho o mês mais frio (média de 16,1 °C). Tais temperaturas amenas podem ser
justificadas principalmente pela orografia e altitude (Vale 2014).
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Figura 7.2: Vista geral da área de empréstimo, localizada na Mina de Fazendão – Vale S.A. (Catas Altas, MG,
Brasil). Fonte: Google Earth

7.2.2 - Delineamento experimental e tratamentos
O experimento foi montado em blocos casualisados, em uma área de 280 m², com pequena
declividade (1-2%) (Figura 7.3A). O topsoil utilizado foi classificado de acordo com o tempo de
armazenamento, desde a coleta até sua aplicação. O material coletado e armazenado por três meses até
seu uso foi chamado Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e o material coletado e imediatamente
aplicado no experimento foi chamado Topsoil Recém Coletado (TRC). Ambos constituem o mesmo o
mesmo tipo de solo, derivados da degradação física e geoquímica de couraça ferruginosa. O tempo de
armazenamento de três meses corresponde àquele que as empresas geralmente gastam, após a raspagem,
para conduzir o material ao seu destino. Como estocar o material por longos períodos implica em custos
que poderão inviabilizar seu uso, o estudo adotou três meses como o período em que se acredita haver
a melhor relação entre custos e benefícios, considerando o interesse de que o uso do topsoil seja uma
prática real na recuperação de áreas degradadas.
No experimento, os materiais foram depositados em dois blocos: TPA, de 40m², e TRC, de 45m²
Cada bloco foi subdividido em 32 parcelas de 1m² (Figura 7.3A). O material depositado na área
experimental foi distribuído manualmente com auxílio de pás e enxadas, formando uma camada
uniforme de aproximadamente 30 cm de espessura. Durante a distribuição do material nas parcelas
experimentais, buscou-se manter a heterogeneidade granulométrica típica dos campos ferruginosos do
QF, de maneira que os blocos (calhaus e matacões) de couraça ferruginosa ficassem uniformemente
distribuídos, recriando os micro-ambientes característicos da área original onde tais solos foram
coletados (Figura 7.3B).
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A

Figura 7.3: (A) Vista geral da área experimental, com os respetivos blocos Topsoil Previamente Armazenado
(TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) e suas parcelas de 1m2. (B) Detalhe da superfície do solo após a disposição
do topsoil, destacando a presença de calhaus e matacões de itabiritos e couraças ferruginosas.

De acordo com o objetivo do estudo, foram realizados dois tratamentos. O primeiro se refere ao
tempo de armazenamento do topsoil. O TPA, como dito, foi armazenado na mina por três meses até sua
utilização, sem emprego de nenhuma técnica de manejo, tendo sido apenas transportado e disposto em
área adjacente à mina. O TRC foi retirado da área de origem e imediatamente transportado para a o
experimento.
Para o segundo tratamento, foi adicionada serapilheira composta por folhas de espécies de mata
ciliar em 50% das parcelas do TPA e do TRC. A serapilheira foliar foi cedida pelo projeto Prociliar
(http://prociliar.ufop.br/) realizado pela mesma equipe de pesquisa.

Aplicações de serapilheira

ocorreram a cada dois meses, durante um ano de experimento. A quantidade de massa seca de
serapilheira foliar adicionada bimensalmente, em média 11 gramas por m², foi calculada a partir de
dados coletados de produção de serapilheira em estudo realizado em uma área de campo ferruginoso
próxima à área degradada (Valim et al. 2013).

7.2.3 - Análises
Análises químicas dos topsoils (TPA e TRC) foram realizadas no início do experimento e após
um ano.
Incialmente, três amostras foram coletadas, homogeneizadas, secas ao ar, peneiradas em malha
de 2mm (terra fina seca ao ar) e quarteadas. A partir disso, foram submetidas a dois processos de
caracterização geoquímica: definição do background geoquímico por meio da digestão total e análise
dos teores de elementos associados na fração disponível, através da primeira etapa da extração
sequencial.
Para digestão total foram usados os ácidos nítrico, clorídrico e fluorídrico, para 0,25g de
subamostras, enquanto que para a primeira etapa da extração sequencial fora usado apenas o ácido
acético (fração trocável) em 0,5g de subamostras.
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Em seguida as amostras solubilizadas foram encaminhadas para determinação da concentração
dos elementos químicos por meio espectrometria de emissão atômica por plasma indutivamente
acoplado (ICP-OES).
O procedimento da digestão total foi acompanhado por um branco para certificação da qualidade
dos reagentes utilizados e da ausência de contaminação. Para validação do procedimento de digestão
total e determinação dos elementos químicos por ICP-OES foi utilizado o material de referência,
certificado, GBW 07406 (solo).
Para validação do procedimento de extração sequencial e determinação dos elementos químicos
foi utilizado o material de referência, certificado, BCR 701 (sedimento de lago).
Adicionalmente, foi realizada análise da granulometria apenas do topsoil no início do
experimento, no TPA e TRC. Essa análise objetivou caracterizar em qual classe textural se inserem os
materiais e auxiliar na interpretação dos atributos ligados à geoquímica. A análise foi realizada conforme
a EMBRAPA (1999), por peneiramento para separação das frações areia e pelo método da pipeta para
a separação das frações silte e argila, tendo como dispersando o NaOH. Da mesma maneira, foi medida
a porcentagem de cobertura da superfície pela vegetação em desenvolvimento nos diferentes
tratamentos, TPA e TRC. Essa medida foi estimada visualmente, utilizando a escala de cobertura de
Braun-Blanquet, adaptada por Muller-Dombois & Ellenberg (1974) e objetivou auxiliar na discussão
dos resultados das análises, associando a cobertura vegetal ao comportamento geoquímico.

7.2.4 - Procedimentos estatísticos
Para avaliar a normalidade de distribuição dos dados foi aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov,
com 5% de significância. Posteriormente, a existência de diferenças estatisticamente significativas entre
as comparações realizadas foi avaliada pelo teste t de student para a comparação de dados normais, e
pelo teste de Mann-Whitney para dados não-paramétricos.
Foram feitas comparações entre todas as combinações de tratamentos. O tratamento “adição de
serapilheira” não apresentou diferenças significativas em nenhum teste e foi descartado. Os dados foram
agrupados e reanalisados com as comparações a seguir, onde (i) representa o início do experimento
(tempo zero) e (f) o final do experimento (12 meses após implantação em campo):
TPA (i) x TRC (i)
TPA (i) x TPA(f)
TRC (i) x TRC (f)
TPA (f) x TRC (f)
Todos os testes estatísticos foram realizados com o programa MINITAB 16®.
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7.3 - RESULTADOS
7.3.1 - Caracterização inicial: comparação TPA (i) x TRC (i)
A composição granulométrica média é semelhante para os topsoils TPA e TRC (Figura 7.4), que
se enquadram na classe franco-siltosa. O maior conteúdo de areia evidencia a jovialidade destes solos,
tendo relação com seu material de origem, que são couraças ferruginosas degradadas. Assim, a
composição dessas areias envolve principalmente nódulos litorreliquiais da própria couraça e grãos de
quartzo. O alto conteúdo de silte pode estar relacionado a dificuldades comumente observadas na
dispersão de solos ricos em Fe. Tais dificuldades podem resultar numa subestimação do conteúdo de
argila e numa superestimação de silte e areia (Donagema et al. 2003, Carvalho Filho 2008). A ausência
de diferenças estatisticamente significativas entre as granulometrias de TPA e TRC mostra que o
armazenamento, ainda que de três meses, não impactou a textura original do material utilizado no
experimento.

100%
90%
80%
70%
60%

Argila

50%

Silte

40%

Areia Fina

30%

Areia grossa

20%
10%
0%
TPA

TRC

Figura 7.4: Composição granulométrica média dos diferentes topsoils, TPA (Topsoil Previamente Armazenado)
e TRC (Topsoil Recém Coletado), no início do experimento.

Poucas diferenças significativas foram observadas entre os topsoils para a concentração total
dos elementos (Tabela 7.1) e para a fração disponível (Tabela 7.2) na amostragem realizada no início
do experimento. Os elementos Bi, Cd, Co, Li, Mo e Pb foram quantificados na digestão total, no entanto,
não apresentaram concentrações quantificáveis pelo ICP-OES. Para a fração disponível, os elementos
que não apresentaram concentrações quantificáveis pelo ICP-OES foram As, Cd, Co, Cr, Li, Mo, Ni, V,
Y, Pb, P, S e Ti.
No que se refere à extração total (Tabela 7.1) o TRC apresentou valores significativamente
superiores àqueles mensurados no TPA apenas para o macronutriente K. O único micronutriente que
apresentou diferença significativa foi o Be, apresentando valores maiores para as amostras de TPA.
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Tabela 7.1: Média das concentrações totais (mg/kg) de macronutrientes, micronutrientes e elementos não
essenciais presentes nos substratos Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC)
Média ± desvio padrão.

Macronutrientes
Ca
K
Mg
P
S

TPA

TRC

441,92
495,97
585,35
674,49
153,57

±
±
±
±
±

101,06
56,14*
131,62
54,35
25,9

433,48
903,09
583,58
662,72
156,22

±
±
±
±
±

91,81
208,39*
72,67
57,54
35,22

37,79
437462,59
1761,17
52,79

±
±
±
±

37,44
7210,76
190,77
2,74

23,48
442382,24
1788,9
51,7

±
±
±
±

4,99
9479,66
80,81
4,65

Al
12937,8 ± 1212,26
15044,97 ±
As
90,36 ± 9,94
87,22 ±
73,7 ±
Ba
63,6 ± 9,39
Cr
87,67 ± 18,26
86,61 ±
Na
242,35 ± 14,95
264,92 ±
Ni
14,24 ± 1,79
13,01 ±
2,25 ±
Sc
1,49 ± 0,34
Sr
9,07 ± 0,39
10,04 ±
Th
10,49 ± 0,74
10,22 ±
Ti
1513,48 ± 236,41
1622,67 ±
68,82 ±
V
61,23 ± 3,21
Y
4,32 ± 0,1
4,69 ±
Zr
32,84 ± 5,6
38,26 ±
Sb
33,86 ± 3,64
33,2 ±
0,46 ±
Be
0,54 ± 0,09*
* na mesma linha indicam diferenças significativas entre as médias (p<0,05).

3652,62
34,47
9,66
16,07
20,85
3,22
1,18
2,46
1,17
488,87
9,44
0,64
12,84
2,68
0,04*

Micronutrientes
Cu
Fe
Mn
Zn
Não essenciais
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Para a fração disponível (Tabela 7.2) não foram observadas diferenças significativas entre os
diferentes substratos.
Tabela 7.2: Média das concentrações (mg/kg) de macronutrientes, micronutrientes e elementos não essenciais
determinados na etapa trocável da extração sequencial nos substratos Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e
Topsoil Recém Coletado (TRC). Média ± desvio padrão.
Macronutrientes
Ca
K
Mg

TPA

TRC

117,76 ± 32,92
42,78 ± 12,24
15,24 ± 7,38

103,11 ± 23,93
40,59 ± 9,46
13,19 ± 5,07

Micronutrientes
Cu
Fe
Mn
Zn

0,07
2,26
118,46
2,05

±
±
±
±

0,18
0,33
19,58
0,32

0,58
2,1
112,9
2,12

±
±
±
±

0,6
0,36
34,7
0,49

Não essenciais
Al
67,56 ± 6,65
79,75 ± 17,2
Ba
±
6,5
0,61
5,79 ± 1,66
Na
18,86 ± 1,75
18,5 ± 1,78
Sr
±
1,08
0,26
0,89 ± 0,26
Não foram observadas diferenças significativas na concentração dos elementos químicos entre os substratos

7.3.2 - Avaliação dos substratos após 12 meses de experimento
Com relação à digestão total, a diferença inicial entre os tratamentos observada para os
elementos Be e K foi mantida ao se comparar os tratamentos após 12 meses, ou seja, valores mais
elevados de concentração de Be e de K foram encontrados no TPA e no TRC, respectivamente. Ao final
do experimento, diferenças significativas também foram observadas para As, Ba, Cu, Ni, Sc, V, Y, Al
e Zr, cujas concentrações foram mais elevadas no TRC, enquanto o contrário foi encontrado para o Ca
(Tabela 7.3).
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Tabela 7.3: Médias das concentrações totais (mg/kg) de macronutrientes, micronutrientes e elementos não
essenciais presentes nos substratos Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) ao
final do experimento. Média ± desvio padrão.
Macronutrientes
Ca
K
Mg
P
S

TPA(f)

TRC(f)

311,78
627,04
623,23
789,83
196,38

±
±
±
±
±

203,78*
108,96*
98,92
63,76
33,05

209,62
1096,8
747,91
826,93
219,01

±
±
±
±
±

42,89*
274,45*
237,38
60,18
35,55

10,78
577058
1862,96
50,02

±
±
±
±

7,38*
34969
198,19
2,3

13,57
584891
1836,58
51,92

±
±
±
±

2,56*
9902
147,84
2,67

Al
14383,18 ± 650,67*
19095,07
As
79,51 ± 11,22*
101,77
75,33
Ba
64,09 ± 10,15*
Cr
96,46 ± 13,85
96,87
Na
79,51 ± 12,08
89,03
17,22
Ni
12,39 ± 2,57*
Sc
2,12 ± 0,20*
3,91
Sr
11,12 ± 1,69
11,2
Th
9,93 ± 0,11
10,93
1953,12
Ti
1797,79 ± 291,18
V
63,5 ± 3,03*
69,67
Y
5,26 ± 0,46*
5,92
Zr
40,18 ± 4,92*
49,69
36,99
Sb
38,33 ± 2,14
Be
0,47 ± 0,08*
0,40
* na mesma linha indica diferença significativa entre as médias (p<0,05).

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3019,65*
26,60*
11,06*
21,78
10,23
5,27*
0,73*
3,02
0,74
403,1
8,60*
0,61*
9,01*
2,11
0,06*

Micronutrientes
Cu
Fe
Mn
Zn
Não essenciais

Mesmo após 12 meses de experimento, avaliando-se a primeira etapa da extração sequencial,
foram observadas poucas diferenças significativas entre os topsoils TPA(f) x TRC(f).
Como pode ser observado na Tabela 7.4, o único macronutriente que apresentou concentrações
significativamente diferentes entre os substratos foi o Ca, sendo sua leitura maior no TPA. Nenhum
micronutriente apresentou diferença significativa. Com relação aos elementos não essenciais, as
concentrações de Ba e Sr foram significativamente mais elevadas também no TPA. Alumínio foi o único
elemento que apresentou concentração significativamente maior no TRC.
Ao final do experimento, em termos de valores absolutos, ou seja, mesmo que diferenças
significativas em os substratos não tenham sido observadas, a maioria dos elementos quantificáveis pelo
equipamento ICP-OES manteve comportamento semelhante ao observado no início do experimento.
Aqueles que possuíam valores médios de concentração maiores em determinado substrato assim
permaneceram ao final do estudo. Exceções foram percebidas para Fe e Mn, que ao início do
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experimento apresentavam concentrações mais elevadas em TPA, mas após 12 meses, apresentaram
concentrações maiores em TRC.
Tabela 7.4: Médias das concentrações (mg/kg) de macronutrientes, micronutrientes e elementos não essenciais
determinados na etapa trocável da extração sequencial nos substratos Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e
Topsoil Recém Coletado (TRC) ao final do experimento. Média ± desvio padrão.
Macronutrientes
Ca
K
Mg

TPA(f)

TRC(f)

161,36 ± 36,79*
17,93 ± 1,86
19,9 ± 8,28

129,84 ± 32,48*
<LQ
15,43 ± 6,56

5,12 ± 1,54
195,34 ± 42,65
4,51 ± 1,32

6,16 ± 3,73
199,17 ± 62,71
5,06 ± 1,17

Micronutrientes
Fe
Mn
Zn
Não essenciais
Al
Ba
Sr

63,04 ± 6,03*
7,86 ± 1,10*
1,5 ± 0,28*

72,11 ± 11,46*
6,55 ± 1,54*
1,08 ± 0,32*

<LQ - indica concentrações abaixo do limite de quantificação do equipamento (ICP-OES).
* na mesma linha indicam diferenças significativas entre as médias (p<0,05).

Foi avaliado também a evolução das características geoquímicas de cada topsoil (TPA e TRC),
comparando as concentrações observadas no início do experimento com os resultados ao final de doze
meses (TPA(i) x TPA(f) e TRC(i) x TRC(f)), dessa forma é possível observar o efeito do tempo de
experimento e consequentemente o efeito do estabelecimento vegetal nessas características.
As maiores variações na concentração dos elementos entre a condição inicial e final de cada
substrato ocorreram na etapa trocável da extração sequencial (Tabelas 7.7 e 7.8). De forma geral, após
um ano em campo, os substratos testados sofreram aumentos significativos das concentrações de
praticamente todos os elementos mensurados nessa análise, exceto pelo K, Al e Na, que apresentaram
redução em ambos topsoils.
Em relação à digestão total, as concentrações dos elementos Ca, Cu, Na e Be apresentaram
queda em ambos substratos, TPA e TRC. Para o elemento Be, a queda só foi significativa no TRC. Para
os elementos P, S, Fe e Y, as concentrações apresentaram aumentos significativos em ambos os
substratos. Além desses, Co também apresentou aumento em ambos, não sendo possível confirmar se
esse aumento foi significativo devido às leituras desse elemento ao início do experimento terem ficado
abaixo do limite de quantificação do equipamento (Tabelas 7.5 e 7.6). Embora tenha havido aumento
nas concentrações dos elementos K, Sc e Sr para os dois substratos, esse aumento foi significativo apenas
no TPA (Tabelas 7.5 e 7.6).
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Tabela 7.5: Efeito do tempo de experimento e estabelecimento vegetal: médias das concentrações totais (mg/kg)
de macronutrientes, micronutrientes e elementos não essenciais presentes nos substratos Topsoil Previamente
Armazenado (TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) ao início e fim do experimento (TPA(i) x TPA(f) e TRC(i)
x TRC(f)). Média ± desvio padrão.
Macronutrientes
Ca
K
Mg
P
S

TPA(i)

TPA(f)

TRC(i)

TRC(f)

441,92
495,97
585,35
674,49
153,57

±
±
±
±
±

101,06*
56,14*
131,62
54,35*
25,90*

311,78
627,04
623,23
789,83
196,38

±
±
±
±
±

203,78*
108,96*
98,92
63,76*
33,05*

433,48
903,09
583,58
662,72
156,22

±
±
±
±
±

91,81*
208,39
72,67
57,54*
35,22*

209,62
1096,8
747,91
826,93
219,01

±
±
±
±
±

42,89*
274,45
237,38
60,18*
35,55*

37,79
437462
1761,17
52,79

±
±
±
±

37,44*
72101*
190,77
2,74

10,78
577058
1862,96
50,02

±
±
±
±

7,38*
34969*
198,19
2,3

23,48
442382
1788,9
51,7

±
±
±
±

4,99*
9480*
80,81
4,65

13,57
584891
1836,58
51,92

±
±
±
±

2,56*
9902*
147,84
2,67

Micronutrientes
Cu
Fe
Mn
Zn
Não essenciais
Al
As
Ba
Co
Cr
Na
Ni
Sc
Sr
Th
Ti
V
Y
Zr
Sb
Be

12937,8 ± 1212,26 14383,18 ± 650,67
90,36 ± 9,94
79,51 ± 11,22
63,6 ± 9,39
64,09 ± 10,15
<LQ
3,575 ± 0,56
87,67 ± 18,26
96,46 ± 13,85
242,35 ± 14,95*
79,51 ± 12,08*
14,24 ± 1,79
12,39 ± 2,57
1,49 ± 0,34*
2,12 ± 0,20*
9,07 ± 0,39*
11,12 ± 1,69*
10,49 ± 0,74
<LQ
1513,48 ± 236,41
1797,79 ± 291,18
61,23 ± 3,21
63,5 ± 3,03
4,32 ± 0,10*
5,26 ± 0,46*
32,84 ± 5,6
40,18 ± 4,92
33,86 ± 3,64
38,33 ± 2,14
0,54 ± 0,09
0,47 ± 0,08

15044,97 ±
87,22 ±
73,7 ±
<LQ
86,61 ±
264,92 ±
13,01 ±
2,25 ±
10,04 ±
10,22 ±
1622,67 ±
68,82 ±
4,69 ±
38,26 ±
33,2 ±
0,46 ±

3652,62 19095,07 ± 3019,65
34,47
101,77 ± 26,6
9,66
75,33 ± 11,06
3,176 ±
16,07
96,87 ± 21,78
20,85*
89,03 ± 10,23*
3,22
17,22 ± 5,27
1,18
3,91 ± 0,73
2,46
11,2 ± 3,02
1,17
10,93 ± 0,74
488,87
1953,12 ± 403,1
9,44
69,67 ± 8,6
0,64*
5,92 ± 0,61*
12,84
49,69 ± 9,01
2,68
36,99 ± 2,11
0,04*
0,4 ± 0,06*

<LQ - indica concentrações abaixo do limite de quantificação do equipamento (ICP-OES).
* linha indica diferença significativa entre as médias (p<0,05) considerando-se cada substrato separadamente.
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Tabela 7.6: Efeito do tempo de experimento e estabelecimento vegetal: variação média das concentrações totais
(mg/kg) de macronutrientes, micronutrientes e elementos não essenciais presentes nos substratos Topsoil
Previamente Armazenado (TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) em 12 meses.
Macronutrientes

TPA(i) x TPA(f)

TRC(i) x TRC(f)

Ca
K
Mg
P
S

-29,45*
26,43*
6,47
17,10*
27,88*

-51,64*
21,45
28,16
24,78*
40,19*

-71,46*
31,91*
5,78
-5,25

-42,20*
32,21*
2,67
0,42

11,17
-12,00
0,77
Aumentou
10,02
-67,19*
-12,98
<LQ
41,73*
22,71*
<LQ"
18,79
3,71
21,76*
22,35
13,22
-13,54

26,92
16,68
2,21
Aumentou
11,85
-66,40*
32,36
<LQ
74,17
11,61
6,92
20,36
1,24
26,14*
29,88
11,42
-13,42*

Micronutrientes
Cu
Fe
Mn
Zn
Não essenciais
Al
As
Ba
Co
Cr
Na
Ni
Pb
Sc
Sr
Th
Ti
V
Y
Zr
Sb
Be

<LQ - indica concentrações abaixo do limite de quantificação do equipamento (ICP-OES).
* indica diferenças significativas na variação entre as médias (p<0,05) do início e final do experimento
considerando cada substrato separadamente.

Na etapa trocável no TPA houve aumento significativo nas concentrações de Ca, Fe, Mn,
Zn e Sr. Considerando o TRC, observou-se aumento significativo nas concentrações dos elementos Fe,
Mn e Zn (Tabelas 7.7 e 7.8).
Embora a queda tenha sido estatisticamente significativa apenas para K no TPA, foram
observadas quedas nas concentrações de Na e K após 12 meses de experimento para os dois substratos,
TPA e TRC, porém as concentrações ficaram abaixo do limite de quantificação do equipamento ICPOES (Tabelas 7.7 e 7.8).
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Tabela 7.7: Efeito do tempo de experimento e estabelecimento vegetal: médias das concentrações (mg/kg) de
macronutrientes, micronutrientes e elementos não essenciais determinados na etapa trocável da extração
sequencial nos substratos Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) no início e
ao final do experimento (TPA(i) x TPA(f) e TRC(i) x TRC(f)). Média ± desvio padrão.
Macronutrientes

TPA(i)

TPA(f)

TRC(i)

TRC(f)

Ca
K
Mg

117,76 ± 32,92*
42,78 ± 12,24*
15,24 ± 7,38

161,36 ± 36,79*
17,93 ± 1,86*
19,9 ± 8,28

<LQ
2,26 ± 0,33*
118,46 ± 19,58*
2,05 ± 0,32*

<LQ
5,12 ± 1,54*
195,34 ± 42,65*
4,51 ± 1,32*

0,87
2,1
112,9
2,12

±
±
±
±

0,51
1,06 ±
0,36*
6,16 ±
34,70* 199,17 ±
0,49*
5,06 ±

63,04 ± 6,03
7,86 ± 1,1
<LQ”
1,5 ± 0,28*

79,75
5,79
18,5
0,89

±
±
±
±

17,2
1,66
1,78”
0,26

103,11 ± 23,93
40,59 ± 9,46”
13,19 ± 5,07

129,84 ± 32,48
<LQ”
15,43 ± 6,56

Micronutrientes
Cu
Fe
Mn
Zn

0,21
3,73*
62,71*
1,17*

Não essenciais
Al
Ba
Na
Sr

67,56
6,5
18,86
1,08

±
±
±
±

6,65
0,61
1,75”
0,26*

72,11 ± 11,46
6,55 ± 1,54
<LQ”
1,08 ± 0,32

<LQ - indica concentrações abaixo do limite de quantificação do equipamento (ICP-OES).
* indicam diferenças significativas entre as médias (p<0,05) considerando cada substrato separadamente.
“ indica que houve queda na concentração do elemento lido, entre o início e final do experimento, para cada topsoil
separadamente, porém abaixo do Limite de Quantificação do equipamento.
Tabela 7.8: Efeito do tempo de experimento e estabelecimento vegetal: variação média das concentrações (mg/kg)
de macronutrientes, micronutrientes e elementos não essenciais determinados na etapa trocável da extração
sequencial nos substratos Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e Topsoil Recém Coletado (TRC) em 12 meses.
Macronutrientes

TPA(i) x TPA(f)

TRC(i) x TRC(f)

Ca
K
Mg

37,02*
-58,09*
30,54

25,92
<LQ”
16,97

<LQ
125,92*
64,91*
119,42*

21,64
193,76*
76,41*
138,60*

-6,69
20,89
<LQ”
39,38*

-9,58
13,1
<LQ”
21,58

Micronutrientes
Cu
Fe
Mn
Zn
Não essenciais
Al
Ba
Na
Sr

<LQ - indica concentrações abaixo do limite de quantificação do equipamento (ICP-OES).
* indica diferenças significativas na variação entre as médias (p<0,05) do início e final do experimento
considerando cada substrato separadamente.
“ indica que houve queda na concentração do elemento lido, entre as médias iniciais e finais de cada tratamento,
porém abaixo do Limite de Quantificação do equipamento.
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7.3.3 - Avaliação da cobertura vegetal
Considerando o percentual de cobertura (Figura 7.5), TPA apresentou melhores respostas, bem
como foi o tratamento em que houve maior incorporação de massa vegetal no substrato após completado
o ciclo de vida curto das plantas terófitas, que é anual (Raunkiaer 1934).
100
90
80

76,56

70

69,08
62,50

64,22

60

51,45

50

45,79

40

37,37
30,78

30
23,91

20
10
0

4,74
0,63
0,00
0,00
0,00
28/10/2015 04/11/2015 11/11/2015 29/01/2016 16/03/2016 27/05/2016 03/08/2016 09/11/2016
TPA

TRC

Figura 7.5: Percentual médio de cobertura vegetal ao longo do experimento nos tratamentos TPA e TRC.

O sucesso do estabelecimento da vegetação pode ser observado na Figura 7.6, onde percebe-se
alto percentual de cobertura em todas as parcelas do experimento, considerando todos os tratamentos.

TRC

TPA

Figura 7.6: Cobertura vegetal após 12 meses na área de experimento. Fonte: Fernanda Rocha
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7.4 - DISCUSSÃO
Como esperado, três meses de armazenamento do topsoil nas condições desse estudo não alteraram
significativas os atributos químicos observados na digestão total e primeira etapa da extração sequencial
(etapa trocável). Os valores obtidos na digestão total representam os elementos presentes em estruturas
cristalinas, os minerais, que não estão prontamente disponíveis e que só tenderiam a ser alterados por
processos pedogenéticos de longo prazo. Há muito tempo estudos apontam que a formação dos solos,
bem como as suas características, são controladas por diversos fatores como clima, material de origem,
topografia, tempo e biota nele presente (Jenny’s 1941 apud Van Breemen 1998, Harris et al. 1966,
Ugolini & Edmonds 1983, Laskou & Economou-Eliopoulos 2007, Hao et al. 2010), sendo essa biota
desde microrganismos (Laskou & Economou-Eliopoulos 2007) até macrofauna (Lal 1988, Lavelle &
Pashanasi 1989, Eggleton & Taylor 2008) e pela vegetação (Lucas et al. 1993, Beauvais 2009).
De fato, após um ano em campo, a ação da vegetação sobre as concentrações de elementos no solo
foi evidente. É importante notar que embora a cobertura vegetal tenha permanecido superior no TPA
durante os primeiros sete meses, os valores finais se aproximaram ao final dos 12 meses do estudo,
indicando que as condições dos dois substratos permitiram o estabelecimento de cobertura vegetal de
forma semelhante. As espécies recrutadas do banco de sementes ou que chegaram aos blocos
experimentais via chuva de sementes ou dispersão por aves ou outros organismos e se estabeleceram
são adaptadas às condições de altas concentrações de metais pesados e leves no substrato,
potencialmente danosos à biota não-nativa dos campos ferruginosos (Porto & Silva 1989, Rizzini 1997,
Teixeira & Lemos Filho 1998). Cerca de 100 espécies foram identificadas ao longo do estudo (Dias
2017), espelhando a alta diversidade encontrada nos ecossistemas de referência (Messias et al. 2013,
Jacobi et al. 2007, Mourão & Stehmann 2007, Viana & Lombardi 2007, Messias et al. 2012) e
demonstrando que o período de armazenamento do topsoil não foi suficiente para reduzir o potencial de
recrutamento e estabelecimento da vegetação.
O desenvolvimento da cobertura vegetal ao longo de um ano desempenhou papel relevante na
concentração de elementos no topsoil. Estudos anteriores realizados na mesma área, nas quais parcelas
pequenas de topsoil foram instaladas (Machado et al. 2013, Figueiredo et al. 2016) e onde a cobertura
vegetal foi suprimida, demonstraram queda significativa na concentração de grande parte dos elementos
analisados na etapa trocável da digestão sequencial após um ano de experimento (Figueiredo et al.
2016). Ao contrário, no presente estudo, o que se observou foi, em grande parte, aumento significativo
nas concentrações dos elementos analisados, tanto na digestão total (K, P, S, Fe, Sc, Sr, Y, em TPA, e
P, S, Fe, Y em TRC), quanto na etapa trocável da extração sequencial, onde os elementos Ca, Fe, Mn,
Zn e Sr tiveram aumento significativo no TPA e os elementos Fe, Mn, Zn tiveram aumento significativo
em TRC.
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A queda específica relacionada ao elemento K, na etapa trocável da extração sequencial, pode estar
relacionada à lixiviação, pois a chuva carrega consigo nutrientes presentes no solo quando adsorvidos
mais fracamente à argila, como é o caso desse elemento (Larcher 2000, Cipriani et al. 2010).
Provavelmente, o aumento percebido na concentração dos elementos analisados se deve à presença
da vegetação, que desencadeia uma série de transformações físico-químicas no solo, diferentemente do
estudo realizado anteriormente (Figueiredo et al. 2016) onde qualquer planta que tenha se desenvolvido
espontaneamente no experimento fora retirada, sendo então a provável causa de perdas superiores a 50%
para 9 (Ca, K, S, Fe, Mn, Zn, Ba, Na e Sr) dos doze elementos mensurados, devido à lixiviação.
Mesmo que não existam mudanças climáticas significativas entre a área do experimento e a área
do empréstimo, responsáveis pela degradação das couraças por processos químicos (Beauvais e Tardy
1991), fica evidente o papel da cobertura vegetal, desenvolvida no experimento, como responsável pela
degradação dessa couraça, à medida que seu crescimento implica em fragmentação física e mudanças
das condições físico-químicas do meio, como do pH, pela incorporação de ácidos orgânicos (Harris et
al. 1966). Assim, o aumento da umidade e a incorporação de matéria orgânica têm diferentes impactos,
sendo os mais importantes a hidratação das hematitas e também o aumento da atividade biológica no
perfil, com importantes trocas biogeoquímicas.
Outros autores destacam o papel das raízes na formação de solos sob couraças (Beuavais 2009,
Oliveira et al. 2014, Mateus et al. 2017). As relações edáficas são biogeodinâmicas e demonstraram a
partir do experimento realizado que o processo de degradação da couraça sob o topsoil está relacionada
à maneira como o crescimento das plantas influencia na formação de solos que tendem a ser
quimicamente mais ricos.
Outro ponto a destacar é que na presença da vegetação pode haver a liberação de íons H+ e
substâncias orgânicas responsáveis pela formação de quelatos, que são complexos solúveis que
permitem que alguns nutrientes minerais sejam mais facilmente absorvidos pelas raízes das plantas além
de os proteger da lixiviação (Larcher 2000).
Nesse contexto, fica evidente a importância do estabelecimento da vegetação como um fator
transformador das características geoquímicas do solo.

7.5 - CONCLUSÃO
O tempo de armazenamento de três meses, sem que tenham sido adotadas técnicas específicas
de estocagem, não influenciou na composição química do topsoil derivado de áreas de campo rupestre
ferruginoso.
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Após 12 meses de exposição ao ambiente, pode ser percebida a evolução pedogenética
provavelmente relacionada à degradação da couraça ferruginosa e a minimização de perdas por
lixiviação devido à formação de quelatos, transformações essas relacionadas ao recrutamento de
indivíduos do banco de sementes pré existente no tospoil, assim como pelo o estabelecimento de
diásporos oriundos do entorno, que encontraram condições favoráveis nesse topsoil, devolvendo então
os processos ambientais e criando uma comunidade funcional e sustentável.²

________________________________________
² Agradecimento – Esse estudo foi financiado pela FAPEMIG, CNPq e pela UFOP.
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CAPÍTULO 8
CONCLUSÃO
O tempo de armazenamento de três meses, considerado no estudo, não influenciou
negativamente nos atributos do topsoil derivado de área de campo rupestre ferruginoso analisados nesse
estudo:
•

O manejo do Topsoil Previamente Armazenado impactou positivamente na sua organização
microestrutural.

•

Apesar do curto prazo de 12 meses, houve evolução pedogenética, ainda que com fraco grau de
desenvolvimento.

•

Foi confirmado o papel da vegetação nas transformações percebidas nos substratos ao longo do
tempo de experimento, através do crescimento de raízes e incorporação de matéria orgânica,
contribuindo para a melhoria da fertilidade e minimização de perdas por lixiviação após 12
meses de exposição ao ambiente.

•

A serapilheira não apresentou resultados significativos para os atributos químicos, mas
apresentou igualmente transformações das microestruturas decorrentes do crescimento de
plantas, apresentando, assim, potencial para ampliar o índice de sucesso do emprego dos topsoil
como materiais na recuperação de áreas mineradas degradadas.

•

A adição do topsoil permitiu o recrutamento de indivíduos do banco de sementes pré-existentes
bem como propiciou condições favoráveis para o estabelecimento de diásporos oriundos do
entrono.
É importante destacar que todas essas transformações são alimentadas pelo sucesso do

estabelecimento da colonização vegetal, bem como favorecem essa colonização, estabelecendo um
sistema retroalimentador e sustentável.
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