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Resumo 

Apesar de serem áreas muito impactadas, são raros os trabalhos que descrevem projetos de reabilitação de 

áreas de empréstimo. Buscando suprir parte dessa lacuna, o presente estudo se desenvolveu em uma área 

degradada, de cerca de 220 ha, utilizada como área de empréstimo de solo argiloso para a implantação de 

um empreendimento hidrelétrico (UHE-Emborcação – Companhia Energética de Minas Gerais) na década 

de 1970. Localizada em Goiás, a região de clima tropical de estação seca está inserida no contexto do bioma 

Cerrado. Em 2000 foi executado um programa de recuperação de área degradada (PRAD), no local, que 

falhou, deixando a área desprovida de resiliência e em processo contínuo de degradação. O presente trabalho 

buscou avaliar a eficácia e eficiência de técnicas de restauração tradicionais e ecológicas através do 

monitoramento e análises de diversos indicadores ecológicos ao longo de dois anos. De forma concomitante 

à análise do PRAD e suas técnicas tradicionais, foram implantadas e monitoradas, técnicas de restauração 

ecológica que envolvem a transposição de topsoil e implantação de poleiros artificiais. A área foi dividida 

em três módulos, onde foram analisadas parcelas em área degradada (controle), área de Cerrado preservada 

(referência), parcelas com transposição de topsoil, parcelas doadoras de topsoil e parcelas com instalação 

de poleiros artificiais. Além do levantamento em campo das técnicas utilizadas no PRAD, foi realizada uma 

cartografia digital da área, a partir de mapeamento com veículo aéreo não tripulado (VANT), e monitorados 

indicadores de qualidade do solo. A cartografia contribuiu paras a visão macro do estado da área, permitindo 

a identificação das estruturas do PRAD e tipologias de solo exposto e vegetação remanescente. Os 

indicadores de qualidade do solo permitiram uma análise mais local, em microescala, tendo sido avaliados: 

condutividade hidráulica; resistência do solo à penetração; densidade do solo; porosidade total e 

macroporosidade; granulometria; matéria orgânica; pH; soma de bases; capacidade de troca catiônica 

potencial; capacidade de troca catiônica efetiva; saturação por bases; saturação por alumínio; além das 

concentrações de macro e micronutrientes. Os resultados mostraram que metodologias clássicas de controle 

de erosão e revegetação não foram suficientes para recuperar o solo e devolver a resiliência do ecossistema, 

profundamente degradado. Análises estatísticas (teste T de Student, ANOVA, ACP, Regressão linear e 

Modelo Linear Generalizado) mostraram que as transformações físicas e químicas ocorridas nos tratamentos 

podem ser acompanhadas e representadas por três desses indicadores, que apresentaram diferenças 

significativas: o aumento nos teores de potássio e matéria orgânica e a redução dos valores de densidade do 

solo. De forma adicional, verificou-se que a transposição de topsoil se apresentou como uma técnica 

promissora, por seu baixo custo e fácil aquisição de material, diferentemente da técnica de poleiros 
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artificiais, que não mostrou eficácia na recuperação ambiental ao longo do período monitorado. As parcelas 

com transposição de topsoil apresentaram uma gradual evolução edáfica, que permitiram o estabelecimento 

de regenerantes da flora e da macrofauna de solo. Além disso, os dados mostraram que a perturbação 

realizada nas áreas doadoras de topsoil, localizada e de pequena escala, não as degradaram. Os produtos da 

análise de função da paisagem (LFA) indicam que para o sucesso de um futuro projeto de restauração 

ecológica, este deve ser feito em fases, com a transposição de topsoil iniciando nas áreas limítrofes às 

porções de vegetação nativa ainda preservada (bordas), seguindo gradativamente para o centro da área. 

Paralelamente, indica-se um monitoramento contínuo e sistêmico com a avaliação de, pelo menos, três 

indicadores de solo: teor de matéria orgânica, concentração de potássio e macroporosidade. 
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Abstract 

There are few studies that describes projects for the rehabilitation of borrow pits area, despite of its high 

environmental impact. In order to fill part of this gap, the present study was developed in a degraded area, 

of about 220 ha, used as a clay borrow pit for the implementation of a hydroelectric project (UHE-

Emborcação – Minas Gerais energetic company), in the 70´s. Located in Goiás, the tropical weather of the 

dry season of this region, characterizes the Cerrado´s biome. In 2000, a degraded area reclamation program 

(PRAD) was carried out at the site, but it failed, leaving the area without resilience and in a continuous 

process of degradation. The present work aimed to evaluate the effectiveness and efficiency of traditional 

and ecological restoration techniques by monitoring and analyzing several ecological indicators over two 

years. Concomitantly with the PRAD analysis and its traditional techniques, ecological restoration 

techniques, involving the transposition of topsoil and implantation of artificial perches, were implemented 

and monitored. The area was divided into three modules and the plots in degraded area (control), preserved 

area (reference), with topsoil transposition, topsoil donor plots and plots with artificial perches’ installation, 

were analyzed. In addition to the field work using PRAD´s techniques, a digital cartography of the area was 

carried out, based on mapping with an unmanned aerial vehicle (UAV). The soil quality indicators were 

also monitored. The cartography contributed to the macro view of the area situation, which allowed the 

identification of PRAD structures, types of exposed soil and remaining vegetation. The soil quality 

indicators allowed a more local analysis, on a microscale evaluation of hydraulic conductivity; surface 

compaction; bulk density; total porosity and macroporosity; granulometry; soil organic matter; pH; sum of 

bases; cation exchange capacity; effective cation exchange capacity; base saturation; aluminum saturation; 

and macro and micronutrient concentrations. The results showed that classical techniques for controlling 

erosion and for revegetation were not sufficient to recover the soil and restore the resilience of the deeply 

degraded ecosystem. Statistical analyzes (Student's T test, ANOVA, PCA, Linear Regression and 

Generalized Linear Model) showed that the physical and chemical transformations that occurred in the 

treatments can be followed and represented by three of these indices, which showed significant differences: 

the increase in potassium levels and organic matter and the reduction of the bulk density values. It was 

verified that the topsoil transposition presented itself as a promising technique, due to its low cost and easy 

material acquisition, unlike the artificial perches’ technique, which did not show any efficacy in the 

environmental recovery throughout the monitored period. The portion with topsoil transposition showed a 

gradual edaphic evolution, which allowed the establishment of regenerating flora and soil macrofauna. In 
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addition, the data showed that the disturbance carried out in the localized and small-scale topsoil donor areas 

did not degrade them. The products of the landscape function analysis (LFA) indicates that the reason of the 

success of a future ecological restoration project is that it must be done in phases, with the topsoil 

transposition starting in the border areas of the still preserved native vegetation portion (edges), and 

gradually moving to the its center. At the same time, continuous and systemic monitoring is indicated with 

the assessment of at least three soil quality indicators: soil organic matter content, potassium concentration 

and macroporosity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1  

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 INTRODUÇÃO 

Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (2017), apontam que cerca de 65% da energia 

elétrica do país é produzida por hidrelétricas, totalizando 1266 empreendimentos desse tipo, e incontáveis 

passivos ambientais relacionados. Durante as obras de engenharia para a construção de suas barragens, 

muitas vezes são necessárias as chamadas áreas de empréstimo, de onde são retirados materiais de 

construção civil (pedras, brita, solo etc.). Estes locais sofrem profundas alterações das condições ambientais 

naturais, como, por exemplo a modificação da paisagem e topografia, supressão da vegetação, eliminação 

da fauna do solo e banco de sementes, dentre outras (Alves & Souza, 2008). A necessidade de redução de 

custos obriga a escolha destas áreas na vizinhança do empreendimento, ocasionalmente em áreas de 

preservação permanente, no entorno do reservatório.  

A recuperação e a conservação de matas ciliares no entorno de reservatórios de hidroelétricas têm como 

controle básico a legislação ambiental vigente no momento de implementação do plano de manejo destas 

áreas. A necessidade da recuperação ambiental começou a ter respaldo legal no Brasil por volta da década 

de 1980. Um de seus alicerces foi a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, e menciona: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: [...] - recuperação de áreas degradadas”. A 

Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conhecida como Novo Código Florestal (Lei 12.651 de 25 de maio 

de 2012) define como áreas de preservação permanente (APPs) no entorno dos reservatórios d’água 

artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, a faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento. Esta área foi definida pela lei nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, que 

estabelece uma faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 (cem) metros para reservatórios em 

área rural. Empreendimento hidrelétricos construídos anteriormente a década de 1980, não previam, 

portanto, a recuperação das áreas de empréstimo, mas precisam se adequar às novas leis ambientais. Ainda, 

segundo o novo Código Florestal, o empreendedor deve elaborar um Plano Ambiental de Conservação e 

Uso do Entorno do Reservatório que garanta sua sustentabilidade ambiental, já que, na maioria das 

situações, as atividades antrópicas afetam a resiliência dos ecossistemas circunvizinhos, tornando 

praticamente impossível sua regeneração natural (SER, 2004; Young et al., 2005). Estes grandes projetos 
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de engenharia promovem a retirada da vegetação nativa e das camadas superficiais do solo, reduzindo a 

infiltração e aumentando o escoamento superficial (Alves & Souza, 2008; Bonini & Alves, 2011). No caso 

de áreas localizadas em regiões com precipitações intensas, estas acabam por desenvolver diversos e 

numerosos processos erosivos o que resulta no assoreamento de drenagens e do próprio reservatório 

(Fonseca et al. 2003). Torna-se, portanto, necessária a utilização de técnicas de reabilitação, fundamentais 

para a recuperação dos ecossistemas e para a conservação da biodiversidade (Suding et al., 2004; Suding, 

2011).  

Os métodos tradicionais da recuperação ambiental se prendem à revegetação simplesmente, visando uma 

forma de utilização de acordo com plano preestabelecido do uso do solo e não necessariamente com o 

ecossistema original (IBAMA, 1990; Balensiefer, 2007). Já as técnicas de restauração ecológica, englobam 

métodos que visam a tentativa de retornar a área degradada a um estado histórico, dando ênfase ao 

restabelecimento dos serviços ecossistêmicos e biodiversidade originais, ao promover processos ecológicos 

responsáveis pela reconstrução gradual do ecossistema. (Aronson et al., 1993; Falk et al., 2006; Balensiefer, 

2007; Martins, 2007; Lima et al., 2016). Existem inúmeras técnicas de restauração ecológica, desde as mais 

simples, a depender do grau de degradação, como apenas isolamento da área, implantação de corredores 

ecológicos e/ou de zonas tampão, a outras com maior intervenção, como por exemplo de nucleação através 

da transposição de topsoil e da utilização de poleiros artificiais e naturais.  

A transposição de topsoil consiste na retirada de solo de áreas próximas à alvo da restauração e retirar a 

cama superficial do colo, transpondo sementes, matéria orgânica, nutrientes, raízes e microorganismos para 

a área degradada (Martins, 2007; Balensiefer, 2007; Reis et al., 2010). Balensiefer (2007), cita que a 

transposição de apenas 16m² de topsoil de restinga, promoveu a introdução de 472 plântulas de 58 espécies, 

onde 45% eram herbáceas, 22% arbóreas, 16% arbustivas e 5% lianas. A utilização de poleiros consiste na 

utilização de árvores remanescentes ou de rápido crescimento, e na introdução de estruturas artificiais que 

imitam galhos secos servindo de pontos de descanso para avifauna e morcegos. Com isso gera-se um núcleo 

que recebe essa chuva de sementes através das fezes e material regurgitado desses animais. (Martins, 2007; 

Balensiefer, 2007; Reis et al., 2010). 

Em vários trabalhos de restauração, os indicadores de desempenho mais utilizados são os relacionados à 

vegetação (Almeida & Sánchez 2015; Karan et al. 2016, Vogelmann et al. 2016), porém vários outros 

podem ser utilizados para esse fim (Marnika et al. 2015). Explorar e entender o meio físico é de vital 

importância para uma restauração ecológica bem-sucedida. O estudo das formas de relevo, do tipo de uso e 
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manejo do solo, dentre outras características do meio físico, pode definir entre o sucesso ou o fracasso 

quanto da execução de um Programa de Recuperação de Área Degradada – PRAD (Gerrard, 1992; 

Fernandes e Amaral, 1996; Goudie e Viles, 1997; Cunha e Guerra, 2000), bem como dirimir elevados custos 

desnecessários (Araújo et al., 2010). Porém, não basta a implementação de um plano de recuperação 

ambiental, é fundamental o acompanhamento do desempenho das técnicas aplicadas ao longo do tempo. 

Somente um monitoramento periódico e sistemático permite avaliar o progresso do processo de reabilitação, 

possibilitando a identificação de falhas no projeto original ou respostas não adequadas, que necessitam ser 

corrigidas (SER, 1995; Burger & Kelting, 1999; Falk et al. 2006; Siqueira, 2002; Martins, 2007; Pander & 

Geist, 2013). Deve-se buscar análises multicritério que auxiliam no processo de hierarquização das métricas 

e índices, de forma a definir critérios para a avaliação das alternativas existentes através do estabelecimento 

de pesos para os diferentes indicadores utilizados. A LFA (Landscape Function Analysis) é um tipo de 

análise multicritério para avaliação da recuperação de áreas degradadas baseada em indicadores que refletem 

a vegetação, erosão e estabilidade do solo e água/ciclagem de nutrientes. Esta metodologia foi desenvolvida 

inicialmente para avaliar a degradação e posterior recuperação de áreas degradadas por pastagens, e mais 

tarde foi adaptado para incluir outros sistemas. No presente estudo, tal modelo de análise foi adequado às 

reais necessidades encontradas e empregado para uma melhor compreensão e determinação de áreas alvo 

prioritárias de implantação de técnicas de restauração ecológica, no futuro. 

Dentro do contexto, foi selecionada uma área de estudo (de aproximadamente 220 ha) que sofreu expressiva 

degradação ambiental, na década de 1970, o que gerou uma superfície sem cobertura vegetal e com 

exposição direta dos horizontes mais profundos do solo, permitindo a instalação de sérios processos erosivos 

que promoveu o assoreamento de um córrego vizinho (Riacho Pedra Branca). A degradação da região, 

derivada da construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Emborcação, pertencente a Companhia Energética de 

Minas Gerais (CEMIG), localizada no Distrito de Pedra Branca – Catalão/GO, culminou com assinatura de 

um Termo de Ajuste de Conduta entre a CEMIG e o Ministério Público (GO – P. M. Catalão) em 

02/03/2000. Entre 2001 e 2002, sob a coordenação da CEMIG, o local foi alvo de um projeto/plano de 

recuperação de área degradada (PRAD Pedra Branca), elaborado pela empresa COAME – Consultoria 

Ambiental e Engenharia, e implantado pela PETREL Engenharia, a um custo final de R$ 3.603.833,16. 

Foram realizadas ações tradicionais de recuperação de áreas degradadas: topografia da área; obras para 

controle de processos erosivos, detenção/contenção de sedimentos e controle das drenagens superficial e 

subterrânea; além do preparo do solo e plantio. Depois de quase 18 anos, a área continua degradada. Apesar 

dos intensos processos erosivos que atuaram por décadas na área, são bastante limitadas as informações 
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sobre as taxas de perda de solos e assoreamento dos córregos antes e depois do PRAD executado na área 

em 2000 (CEMIG, 2000). A CEMIG, em acordo com o Ministério Público, necessita avaliar os erros e 

problemas desta primeira intervenção e realizar um novo PRAD, desta vez, utilizando técnicas de 

restauração ecológica. Neste contexto é que se enquadra a atual proposta, parte de um projeto maior 

(intitulado: Estratégias para acelerar a sucessão ecológica em áreas degradadas no entorno da UHE-

Emborcação: serviços ecológicos em favor da restauração ambiental), onde desenvolveu-se uma nova 

proposta de recuperação ambiental para essa área, através de experimentos in situ, em que serão utilizadas 

diferentes técnicas de restauração ecológica, em especial a transposição de topsoil. 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo deste estudo foi avaliar um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, de uma área de 

empréstimo da Usina Hidrelétrica de Emborcação (Catalão – GO), que fracassou, e testar duas técnicas de 

restauração ecológica (transposição de topsoil e poleiros artificiais) no local. 

De forma complementar, a partir dos resultados obtidos, também se propõe uma metodologia eficiente de 

monitoramento de projetos de recuperação de áreas degradadas, baseada na Landscape Funcion Analysis 

(LFA), a fim de se avaliar o sucesso de projetos de reabilitação de áreas de empréstimo e permitir o emprego 

de medidas corretivas, quando se fizerem necessárias. 

1.2.1 Objetivos Específicos 

• Avaliar e mapear as estruturas implantadas na área de estudo, dezoito anos após a intervenção com 

técnicas convencionais de recuperação;  

• Identificar os erros que levaram o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), executado 

em 2000, a fracassar; 

• Seleção, análise e monitoramento de indicadores de qualidade do solo em diferentes tratamentos – 

área degradada, área referência, experimento com transposição de topsoil, experimento com 

poleiros artificiais e áreas doadoras de topsoil; 
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• Avaliar e mapear áreas mais suscetíveis à sucessão ecológica, bem como delimitar áreas com maior 

vulnerabilidade ambiental, devido a fraca ou inexistente resiliência e elevada suscetibilidade a 

processos erosivos; 
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CAPÍTULO 2  

2 REVISÃO BIBLIOGÁFICA 

2.1 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

A recuperação de áreas degradadas é uma ação bem antiga, que está presente em diversos momentos da 

história em diferentes culturas e regiões (Rodrigues & Gandolfi, 2004). Na China, há registros de técnicas 

de recuperação de diques no ano 28 a.C. Na Europa, camponeses celtas desenvolveram métodos de tecer 

galhos de salgueiro para utilizar como barreiras físicas (Araújo et al., 2010). Apesar de antiga, há padrões 

estabelecidos para práticas de recuperação ambiental, sendo esta muitas vezes praticada de acordo com a 

região e o aprendizado passado pelas gerações (Uprety et al., 2012). Porém, com o crescimento da pressão 

antrópica e, consequente, alteração dos ecossistemas, foi se tornando cada vez mais necessário se definirem 

padrões e técnicas mais baratas, eficazes e, também, eficientes. 

As primeiras tentativas para se definir métodos e técnicas de recuperação de áreas degradadas no Brasil 

(início dos anos 1980), foram desprovidas de conhecimentos a respeito dos processos ecológicos 

mantenedores da dinâmica de ecossistemas nativos (WWF, 2017). Nessa época, o entendimento da 

recuperação se restringia a uma visão superficial dos processos da revegetação florestal, com o foco 

simplista de proteção de algum recurso natural ou mitigação pontual de algum impacto anterior gerado 

(Bellotto et al. 2009). Como resultado, as técnicas se resumiam apenas no plantio aleatório de árvores, sem 

nenhum critério, de nativas e exóticas, e sempre com interesse comercial, favorecendo espécies fornecedoras 

de madeiras mais conhecidas (Rodrigues & Gandolfi, 1996). 

Com o avançar dos anos, o aumento da pressão antrópica sobre os sistemas naturais, oriunda do alastramento 

desordenado da espécie humana e consequente necessidade por recursos, tem ameaçado não só a 

biodiversidade, mas, também, os serviços ecossistêmicos (WWF, 2017). O avanço da degradação ambiental, 

portanto, começou a ganhar destaque por colocar em xeque a sobrevivência humana (Vitousek et al., 1997; 

Raven, 2002). Diante de tal situação, a ciência da restauração ecológica tomou o espaço do simples ato de 

revegetar, e tem evoluído consideravelmente. Desvencilhou-se de uma cultura reducionista e progrediu-se 

para uma sistêmica (Brancalio et al. 2009).  
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2.1.1 Uso de Técnicas Tradicionais 

A seleção de técnicas de recuperação de áreas degradadas depende de uma série de fatores: intensidade da 

degradação; acesso a área; disponibilidade de recursos; conhecimento ecológico; e, fatores econômicos e 

sociais (Martins, 2007). Entretanto, o objetivo, independentemente da metodologia selecionada, sempre 

almeja cumprir a legislação vigente, com o menor custo e no menor prazo. Daí que, muitos projetos tentam 

alcançar esses objetivos através da melhoria do aspecto visual (recomposição topográfica), da revegetação 

com e pura e indiscriminada produção de biomassa, a partir de tratos de plantio utilizados, já com sucesso, 

na silvicultura (Bechara, 2006). 

MITIGAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS 

Os métodos tradicionais utilizados em projetos de revegetação envolvem, inicialmente, obras geotécnicas 

para a reconformação topográfica e o disciplinamento de águas superficiais, controlando, assim, a 

deflagração/potencialização de processos erosivos. Essas técnicas tradicionais, quando se fazem 

necessárias, precedem a implantação de métodos de revegetação tradicional ou mesmo de técnicas de 

restauração ecológica. 

 Reconformação topográfica 

A reconformação da topografia onde ocorreu a instalação de processos erosivos é imprescindível para uma 

revegetação bem-sucedida. Conforme Araújo et al. (2010), a mudança da geometria da encosta tem alguns 

preceitos básicos para se alcançar uma preparação adequada para futuro plantio: Estabelecer ângulos mais 

estáveis; proteger o sopé da encosta contra abrasão e escavação; proteção da superfície contra o efeito splash 

da chuva; evitar uma surgência hídrica na encosta; e, interceptar e redirecionar o escoamento superficial do 

topo da encosta. Para alcançar geometrias com ângulos estáveis, se faz necessário um estudo prévio das 

características físicas do solo. Este ângulo varia de maneira significativa, a depender de diversos fatores 

como: tamanho e forma das partículas, proporção entre materiais consolidados e inconsolidados e coesão 

entre as partículas (Press et al. 2006). Na maioria dos casos ocorre de o gradiente ou inclinação não 

extrapolar a relação de 1:1,5 (Vertical: Horizontal), porém é aconselhável pelo menos um fator de 1:2 (V: 

H) para facilitar o plantio e o estabelecimento da vegetação (Araújo et al., 2010).  

Uma característica importante na reconformação é a forma designada aos novos taludes. Aconselha-se 

retaludar as encostas em formas côncavas e convexas, intercaladas por depressões e bermas, acompanhando 
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a geometria natural do terreno. Essa configuração favorece o regime hidrológico da encosta e pode melhorar 

o estabelecimento da revegetação. Schor & Gray (1995) demostraram que encostas reconformadas com 

gradiente linear, relevo plano, não são estáveis em longo prazo. 

Terraceamento 

O objetivo do terraceamento é reduzir a velocidade do escoamento superficial (runoff) e, desta forma, 

permitir que as sementes e mudas de plantas permaneçam no local (Araújo et al. 2010). Existem dois tipos 

de terraceamentos: em nível, onde seu objetivo é interceptar as águas pluviais para posterior infiltração no 

solo; e, em desnível (ou de drenagem), onde busca-se redirecionar o fluxo das águas superficiais controlando 

assim sua velocidade e poder erosivo. A quantidade e o tipo de terraços dependem diretamente do tipo de 

solo do local, da declividade e da precipitação, os três fatores básicos estão intimamente associados ao 

ângulo de repouso do material (Press et al. 2006). Sua configuração básica, como pode ser visto na Figura 

2.1, é regida por um canal, que é a parte escavada do terreno, e por um camalhão, que é o aterro construído 

a partir do solo retirado do canal (Wadt, 2003). 

 .  

Figura 2.1. A) Ilustração esquemática de perfil de terraço (Adaptado de Wadt, 2003). B) Fotografia de 

terraceamento na área de estudo, efetuado durante o projeto de reabilitação em 2001. 

Canais e canaletas  

Para a implantação de canais e canaletas, bem como seu dimensionamento, deve ser realizado um estudo 

prévio da área, levando em conta topografia, área de drenagem e pluviometria. Uma maneira prática para a 

locação das estruturas é observar as curvas de nível, prevendo o caminho natural da água e, dessa forma, 

aumentar a eficiência do escoamento (Silva & Parfitt, 2004). Dependendo do volume a ser escoado, podem 

A B 
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ser construídas canaletas de concreto, com dissipadores de energia, ou drenos verdes, que são canaletas com 

vegetação selecionada compondo a superfície, diminuindo assim o runoff e aumentando a infiltração da 

água. 

Barraginhas 

As barraginhas são escavações que se assemelham a mini açudes, para a retenção de água de chuva. Dessa 

forma, favorece a infiltração no solo, recarrega o lençol freático e ajuda a evitar processos erosivos 

(EMBRAPA, 2009). Além disso, como intercepta parte do escoamento superficial, retém sedimentos e ajuda 

a preservar os recursos hídricos mitigando o assoreamento dos corpos hídricos. 

AJUSTE DOS PARÂMETROS FÍSICOS E QUÍMICOS DO SOLO 

Subsolagem 

O tratamento do solo realizado pela subsolagem normalmente é executado por tratores, equipados com 

subsolador, a uma profundidade variável, a depender do objetivo, podendo ser de 60 centímetros (Fonseca 

et al., 2003) ou 30 centímetros (Fernandes et al., 2012). A técnica é recomendada quando há elevados níveis 

de resistência do solo à penetração, pois revolve as camadas adensadas, eleva a rugosidade da superfície, o 

que diminui o runoff, e aumenta a aeração e infiltração de água no solo (Fernandes et al., 2012). 

Correção do pH 

A correção da acidez do solo pode ser realizada através da calagem, que é a incorporação de calcário no 

solo. O calcário é classificado de acordo com seu teor de MgO; calcítico (<5%), magnesiano (5 a 12%) e 

dolomítico (>12%). O cálculo da quantidade de calcário a ser empregado depende de seu poder de 

neutralização e dos resultados químicos de solo, como CTC, alumínio trocável etc. (Raij et al., 1997). 

Adubação 

Uma adubação para ser bem sucedida deve contar com avaliação do solo, o objetivo da adubação, origem 

do fertilizante, dosagem, aplicação e a época (Bruuselma et al., 2008). De modo geral, em projetos de 

recuperação, há necessidade de se incorporarem macro e micronutrientes no solo, que normalmente são 

escassos. Um solo equilibrado nutricionalmente, normalmente tem 45 a 50% de cálcio, 12 a 15% de 

magnésio e 3 a 5% de potássio em sua CTC (Primavesi, 2013). Os adubos químicos ainda são largamente 
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utilizados, porém há um crescente interesse no uso dos orgânicos, pelo seu reconhecido benefício às culturas 

(Raij et al., 1997). 

REVEGETAÇÃO 

Existe um consenso de que, antes de qualquer tentativa de revegetação, são necessários alguns cuidados, 

caso contrário há elevada possibilidade de o projeto fracassar. O solo deve ser previamente preparado, tanto 

para os parâmetros químicos quanto para os parâmetros físicos. É necessário, também, assim como no 

plantio de mudas, controlar formigas cortadeiras, gado e queimadas. O controle de exóticas invasoras 

também deve ser praticado, porém, como germinam junto das sementes dispersadas, se torna uma ação que 

despende mais esforço do que o plantio de mudas (EMBRAPA, 2020). Dentre os principais métodos 

tradicionais de revegetação estão: 

Semeadura direta 

O emprego do método pode ocorrer de forma manual, mecanizada ou mista. A ideia básica é a dispersão em 

grande quantidade de sementes por toda área alvo. A dispersão de sementes pode ser diretamente no terreno, 

sem preparo, ou em linhas previamente preparadas, como terraceamentos. Como a perda de sementes pode 

ser muito elevada, deve-se considerar o custo do método levando em conta a disponibilidade de recursos 

(EMBRAPA, 2020). Para o recobrimento definitivo da área, recomenda-se o plantio de espécies endêmicas, 

podendo ser utilizadas sementes de plantas pioneiras, de diversidade, herbáceas, arbustivas ou mesmo 

gramíneas. Um grande limitador, porém, é a baixa disponibilidade de sementes de espécies nativas 

disponíveis (Martins, 2007).  

A semeadura direta é muito utilizada em projetos de recuperação por ser pouco onerosa, prática, de rápida 

implantação (Ferreira et al. 2007) e por acelerar o processo de recolonização (Cole et al. 2010). A semeadura 

direta promove menor revolvimento do solo e, quando usado consorcio de leguminosas e gramíneas, 

acarreta a melhoria química do solo, principalmente do nitrogênio (Santos et al. 2001). Além disso, em 

muitos projetos o mix de sementes de gramíneas e leguminosas de rápido crescimento são utilizados para a 

proteção do solo e mitigação dos processos erosivos (Fonseca et al., 2003). 

Plantio de mudas 
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O primeiro passo da técnica envolve a criação de um ambiente de produção de mudas (viveiro), que pode 

ser uma estrutura provisória ou definitiva, e que tenha padrões técnicos de qualidade que viabilize a 

produção de mudas de qualidade. As principais técnicas de produção são a semeadura em recipientes 

apropriados e a propagação vegetativa, através da estaquia, enxertia, microestaquia, alporquia ou mergulhia 

(SENAR, 2018). A seleção indicada de espécies, para o Cerrado, envolve plantas endêmicas de ambiente 

savânico e florestal (Oliveira et al., 2015), entretanto, muitas das vezes são utilizadas espécies exóticas, o 

que pode acarretar perda da biodiversidade local. 

A forma mais comum de emprego do método é o plantio de forma linear ou aleatório, com espaçamentos 

de 2 x 2 m (total de 2.500 plantas/ha) e 3 x 2 m (total de 1667 plantas/ha). Entretanto, a geometria e 

espaçamento do plantio pode ser variado, dependendo da topografia, tipologia da vegetação, prazos, 

recursos disponíveis e objetivos. Um exemplo corriqueiro do emprego de método é a disposição em linhas 

alternadas de espécies fixadoras de nitrogênio com linhas de espécies de maior diversidade e/ou de 

crescimento rápido (EMBRAPA, 2020). 

O plantio deve necessariamente ocorrer no início do período das chuvas, caso contrário é necessário se 

realizar irrigação (Martins, 2007). Caso não ocorram certos cuidados durante todo o processo, desde o 

viveiro até seu plantio, pode-se acarretar grandes perdas. Após o plantio é necessário o controle de 

gramíneas invasoras até que as mudas cresçam e sombreiem a área, caso contrário podem ser sufocadas e 

mortas (Almeida, 2016). Em áreas com elevados níveis de degradação, caso ocorra somente a preparação 

de covas para o plantio, cujo tamanho pode ser de 40 cm de diâmetro por 60 cm de profundidade (Oliveira 

et al., 2015), o desenvolvimento das mudas será lento e poderá ter baixa taxa de sobrevivência (Fonseca et 

al. 2003). Formigas cortadeiras devem ser controladas e a área deve estar protegida do gado e fogo, caso 

contrário o método pode fracassar. (EMBRAPA, 2020).  

2.1.2 Restauração Ecológica 

Não é incomum a necessidade de intervenção corretiva em ambientes degradados, perturbados, 

transformado ou até mesmo inteiramente destruído pela pressão antrópica. Dentro desse contexto, na década 

de 1980, no âmbito internacional, a Restauração Ecológica começou a ganhar destaque como uma resposta 

a recuperação desses ecossistemas impactados, no que tange sua integridade, saúde e sustentabilidade (SER, 

2004). Assim, a crescente pressão antrópica, e seus problemas atrelados, incentivou a ciência da restauração 

ecológica, que teve um crescimento exponencial após a virada do século. A crescente necessidade da 
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restauração, devido ao avanço tecnológico, aumento do consumo e a limitada quantidade de recursos 

naturais, engendra uma época sem precedentes para essa ciência, que tem a capacidade de aumentar o 

entendimento dos ecossistemas, restaurando-os ou mesmo substituindo-os (Perrow & Davy, 2002). 

De forma geral, a SER – Society for Ecological Restoration International (2004) define Restauração 

Ecológica como qualquer processo para “auxiliar a recuperação de um ecossistema degradado, danificado 

ou destruído”. Entretanto, é uma atividade que envolve muito mais. A execução de uma atividade de 

restauração ecológica deve englobar todos os principais níveis de organização ecológica desde componentes 

de espécies a sistemas inteiros (Clewell & Aronson, 2007). De forma ideal deve ser uma ciência robusta em 

todos os níveis; onde ocorra a manipulação do ambiente químico, biológico e físico, e o monitoramento para 

avaliação dos ecossistemas alvo de restauração (Perrow & Davy, 2002). 

A restauração ecológica objetiva o retorno de um ecossistema através do reparo ao dano ecológico, através 

da recriação das funções ecossistêmicas. A recriação isolada do ambiente sem as funções ou das funções de 

forma artificial, que diferem do recurso natural, não é restauração. Deve-se emular um sistema natural 

inteiro, funcional e autorregulado integrando-o a paisagem natural e ecológica em que ele ocorre (National 

Research Council, 1992). É por isso que nos projetos de restauração ecológica deve-se sempre ter a 

preocupação com o ambiente físico ou abiótico, pois é ele que sustenta a vida (Jordan et al., 1987; SER, 

2004). 

Diversas técnicas foram elaboradas na tentativa de restaurar habitats, espécies e valores culturais humanos. 

Dentre elas, podem se citar: 

Transposição de topsoil 

A transferência da camada de topsoil (solo superficial e serapilheira), oriunda de áreas preservadas 

(referência) para os locais impactados, tem se mostrado um método eficiente de restauração ecológica 

(Rokich et al., 2000; Ferreira, 2015). No cerrado, muitas vezes essa técnica de transposição é negligenciada, 

com inúmeros projetos preferindo o uso de técnicas tradicionais focadas no plantio arbóreo direto (José et. 

al., 2005; Pereira & Rodrigues, 2011; Nunes et al. 2015). Uma das razões para isso é o desconhecimento 

das formas de propagação de sementes da maioria das plantas que formam este bioma, já que no Cerrado 

sensu stricto as plantas herbáceas e arbustivas correspondem a 87% das espermatófitas (Mendonça et al., 

2008; Ferreira, 2015). A vantagem do uso dessa técnica em áreas degradadas de Cerrado é que além de 



 Reabilitação de uma área de empréstimo da UHE-Emborcação: técnicas... 

14 

 

serapilheira e do banco de sementes, também há a transferência de xilopódios, rizomas, raízes, bulbos e 

outros fragmentos com grande potencial de rebrota (Clarke et al., 2013; Ferreira et al., 2015). A serapilheira, 

além de poder carregar em si um banco de sementes, fornece uma significativa quantidade de nutrientes ao 

solo.  

Não existe um consenso sobre a espessura de topsoil que deve ser transplantado para garantir o sucesso do 

projeto de restauração. Resultados obtidos por Ferreira et al. 2015, em Cerrado s.s., demonstram que para 

maior chance de sucesso, a transposição de topsoil deve ser de até 30 cm de profundidade. Já em uma região 

de Cerrado e Mata Atlântica, Amaral (2013) avaliou a influência da espessura, o sombreamento e origem 

do topsoil na restauração ecológica em uma área de pastagem degradada em Conceição do Mato Dentro, 

em Minas Gerais. Foram selecionadas três espessuras de topsoil (10, 20 e 30cm), origem (estágio inicial e 

médio) e pela ausência ou presença de sombrite. Os resultados dos parâmetros físicos do solo (densidade e 

porosidade) se apresentaram todos abaixo da faixa restritiva ao crescimento radicular e infiltração da água, 

apresentando maiores valores no topsoil de 10cm. Com bases nesses resultados e na análise florística, o 

autor concluiu que a espessura de 20cm de topsoil apresentou melhor índice de regeneração natural, seja 

quanto à diversidade de espécies como ao número de indivíduos, o sombreamento teve resultados positivos 

sobre a regeneração natural do banco de sementes e o topsoil de floresta em estágio médio apresentou 

melhores resultados florísticos em relação ao de estágio inicial.  

Ferreira (2015) fez um experimento, no Distrito Federal, a partir do uso do topsoil removido de 2,1 ha de 

uma floresta estacional decidual e transpondo para uma área de 1,9 ha de antiga pastagem. Foram testadas 

quatro diferentes formas da disposição do material: montes sem espalhar; material espalhado com 40 cm; 

material espalhado com 20 cm; e, área controle sem interferência. Além disso, houve irrigação nas parcelas 

com tratamento de 20cm de topsoil. Aos seis meses a maior parte dos regenerantes foram de rebrotas de 

fragmentos de raízes e caules (74% das arvores e 60% das lianas). O banco de sementes promoveu 

recrutamento de plantas herbáceo-arbustivas e as pioneiras, em sua maioria, foram introduzidas por chuva 

de sementes. Um ano após a transposição, foram registradas 97 espécies pertencentes a 35 famílias. As 

plantas herbáceas e arbustivas cobriram 68% do solo depositado e as gramíneas invasoras rebrotaram e 

cobriram a área sem deposição. Nos três tratamentos, com topsoil, a densidade de espécies de arvores foram 

semelhantes (1,29 ind./m² e 18 espécies/60m²) e a porcentagem de solo exposto reduziu de 96% para 33% 

entre o segundo e décimo segundo mês. A irrigação não foi fator diferencial quanto a mortalidade de arvores 

(40%) e lianas (21%). Os três tratamentos não tiveram diferenças significativas na prática da restauração 
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ecológica e tiveram resultados bem superiores aos da área controle: seis vezes mais espécies (23 versus 4) 

e oito vezes mais indivíduos (1,53 versus 0,20 ind./m²) de espécies lenhosas.  

Almeida (2006) também avaliou a eficiência da utilização de topsoils, porém para cobertura de um depósito 

de estéril de uma mina de granito em Aimorés (MG). Para tanto, o autor executou sete tratamentos: estéril; 

estéril + 5,0 cm de topsoil; estéril + 10,0 cm de topsoil; estéril + 20,0 cm de topsoil; estéril + 10,0 cm de 

horizonte B; estéril + 4 L de esterco de curral incorporado; e, estéril + 10,0 cm de topsoil armazenado no 

ano anterior. Os resultados obtidos indicaram que a espessura de topsoil não influenciou na colonização 

espontânea de herbáceas, porém para o desenvolvimento da planta indicadora do estudo (Joannesia princeps 

Vell), é indicado o uso de pelo menos 10 cm. Os teores de carbono orgânico total e nitrogênio total 

apresentaram uma correlação linear positiva com o aumento da espessura da camada de topsoil.  

No bioma cerrado, há um maior acúmulo de sementes na estação seca, principalmente no final do período, 

e início das estações chuvosas (Salazar et al., 2011; Andrade & Miranda, 2014). A transposição de topsoil, 

portanto, tenderia a ter maior eficiência se ocorrer junto ao início da época de chuvas. Com as primeiras 

precipitações, após a germinação das sementes, as plântulas têm cerca de seis meses até a próxima estação 

seca para se estabelecerem, quando interrompem seu desenvolvimento (Ferreira et al. 2015). 

A maioria dos trabalhos de transposição de topsoils para áreas onde o solo foi parcialmente ou totalmente 

removido está relacionada à restauração de áreas mineradas. Holmes (2001), em estudo para restauração de 

área impactada pela mineração, demonstrou que o topsoil, com um rico banco de sementes, grande 

quantidade de micro e macronutrientes e teores elevados de matéria orgânica, contribui consideravelmente 

com o processo de restauração, mesmo que aplicado em uma fina camada. Borůvka et al. (2012) realizaram 

um estudo com a transposição de topsoil para duas áreas de estéreis em uma mineração de carvão na 

República Tcheca. Os resultados obtidos mostraram que o uso do topsoil nesses locais melhorou a qualidade 

do substrato (material estéril da mina) e seu desenvolvimento, acrescentando matéria orgânica, humus e, 

também, fósforo, que costuma ser deficiente nessas áreas. Machado et al. (2013) realizaram um estudo no 

Cerrado, em área abandonada de uma mineração de bauxita. Foram analisadas três técnicas, transposição de 

topsoil, deposição de laterita moída e controle (plantio direto sobre a laterita). Apesar de a laterita moída ter 

apresentado resultados promissores para o desenvolvimento vegetal, a transposição de topsoil apresentou-

se como melhor alternativa para a reabilitação, quando se tem disponibilidade do material.  
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Apesar de já terem sido realizados diversos estudos a respeito dos benefícios do uso do topsoil em projetos 

de restauração/reabilitação, é escasso o material a respeito do que acontece com as áreas doadoras desse 

rico substrato. Um dos raros trabalhos existentes é o de Geissen et al. (2013), esses autores relatam que a 

remoção dessa camada superior do solo reduziu o estoque de carbono e a concentração de fósforo e 

nitrogênio. Além disso, houve um aumento da compactação do solo, o que reduziu sua capacidade de atuar 

em serviços ambientais como infiltração, decomposição e ciclagem de nutrientes.  

Uso de poleiros artificiais 

Este método é uma técnica nucleadora, de baixo custo e curto prazo para restauração ecológica de ambientes 

degradados (Martins, 2007; Vogel et al. 2018). Consiste na implantação de postes, normalmente de 5 a 10m 

de altura, com estruturas que imitem galhos e atuem como área de repouso para pássaros e morcegos – 

Figura 2.2. A principal função dessas estruturas é servir como trampolim ecológico, trazendo animais 

voadores que dispersem sementes, provindas da vegetação nativa remanescente próxima, através de fezes e 

material regurgitado (Balensiefer 2007; Martins, 2007; Reis, 2010). 

Os poleiros artificiais possuem maior eficiência nos estágios iniciais da restauração, tendo em vista que, 

com o progresso da sucessão vegetal, ocorre a criação de outros poleiros naturais na área. O número de 

poleiros depende do material disponível e do tamanho da área, sendo indicado o número de até 4 

poleiros/hectare (Melo, 2012). 
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Figura 2.2. Modelo de Poleiro artificial. B) Fotografia de poleiro artificial. Fonte: Braga et al. (2015) 

Apesar de ser uma técnica de restauração ecológica já bem conhecida no mundo, no Brasil a instalação de 

poleiros é relativamente nova e pouco utilizada (Tomazi et al., 2010). Oliveira (2006) desenvolveu um 

estudo no Cerrado s.s. (Distrito Federal) para avaliar a eficiência da utilização de poleiros artificiais e plantio 

de mudas de espécies nativas no aumento da riqueza de espécies e da densidade de plântulas estabelecidas 

espontaneamente. O trabalho foi realizado em uma área com 866 mudas plantadas (de 19 espécies nativas) 

e outra controle, degradada, sem intervenção. Em ambas foram implantadas 20 unidades amostrais 

circulares de 1 m de raio, e instalados 10 poleiros (3 m de altura) em cada área. Após 12 meses, foram 

avaliadas nessas unidades amostrais o efeito do plantio e dos poleiros no estabelecimento de plântulas. 

Como resultado, foram amostradas um total de 3.420 plântulas no trabalho pertencentes a 17 espécies: 4 

árvores, 3 subarbustos, 1 arbusto e 7 herbáceas. A densidade de plântulas estabelecidas não diferiu muito 

entre as duas áreas: 26,2 ± 6,6 plantulas/m² na área sem plantio e 28,7 ± 5,0 plântulas/m² na área com plantio. 

Os poleiros, porém, demonstraram um efeito positivo significativo na densidade média e riqueza de 

plântulas de espécies zoocóricas: 11,5 ± 1,4 plântulas/m² e riqueza média 0,2 nas áreas com poleiros; e, 0,3 

± 0,1 plântulas/m² e riqueza 0,05 no local sem a estrutura. A autora conclui, dessa forma, que a instalação 
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dos poleiros artificiais demonstrou ser eficiente na restauração ecológica ao facilitar o estabelecimento de 

plântulas de espécies ornitocóricas em área de Cerrado. Mais recentemente, Braga et al. (2015) verificaram 

a eficiência de poleiros artificiais na restauração ecológica de uma área em Goiás. O trabalho durou seis 

meses e consistiu na instalação de seis poleiros artificiais, de 2,5 m de altura, e seis coletores de sementes 

para coleta e análise. Foram registradas 21 espécies de aves junto aos poleiros durante o período e coletadas 

456 sementes distribuídas em 3 morfoespécies, 114 fezes e 3 insetos. Os autores discutem que a proximidade 

da área urbana e a ausência de fragmentos florestais próximos reduziu o potencial da chuva de sementes, 

entretanto afirmam que a quantidade de pássaros registrados nesse curto período indica grande aptidão do 

método para restauração ecológica. Infelizmente, nenhum desses trabalhos avaliou as possíveis mudanças 

na qualidade do solo decorrente da instalação dos poleiros. 

2.1.3 Recuperação de áreas de empréstimo 

Áreas de empréstimo são espaços com ecossistemas fortemente degradados, onde ocorreu a retirada 

progressiva dos horizontes superficiais do solo, incluindo a exposição do horizonte C e do material parental. 

Tais locais são resultados do decapeamento e/ou exploração para suprir a necessidade de materiais como 

pedras, brita e solo de grandes obras de construção civil (Alves & Souza, 2008). São muito comuns em 

projetos de rodovias (Nwachukwu et al., 2017; Yang et al., 2019), estradas de ferro (HS2, 2017) e barragens 

de hidroelétricas(Fonseca et al., 2003; Ledec & Quintero, 2003; Alves & Souza, 2008; Alves et al., 2012). 

Tratam-se de áreas onde os parâmetros fundamentais para sua regeneração (bases de sua resiliência), como 

matéria orgânica, nutrientes, microorganismos, banco de sementes e conjunto de plântulas são reduzidos 

e/ou eliminados (Primavesi, 2002; Balensiefer, 2000; Jakovac, 2007; Alves et al., 2012; Neri & Sánchez, 

2012).  

As grandes mudanças promovidas nas áreas de empréstimo afetam diretamente a resiliência do ecossistema 

local, a medida em que retardam ou até mesmo impedem a regeneração natural (Alves & Souza, 2008). Os 

problemas edáficos desenvolvidos nessas superfícies incluem um aumento da resistência do solo à 

penetração e na compactação em si, redução na disponibilidade de nutrientes, lixiviação de matéria orgânica 

e formação de barreiras físicas ao desenvolvimento radicular (Moreira, 2004; Alves et al., 2012). Diante de 

tal cenário, a intervenção e emprego de projetos de recuperação ambiental se torna inevitável para cessar 

eventuais fontes que perpetuem a degradação (relacionados a processos de dinâmica superficial), reverter 

os impactos já instalados e dar início ao processo de reabilitação. Rodrigues et al. (2007) realizaram um 

estudo para a recuperação de uma área de empréstimo da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira. O delineamento 
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experimental envolveu cinco tratamentos: área com regeneração natural; com braquiária; com Pinus sp.; 

com solo exposto; e, área de Cerrado (referência). Nesses locais foram avaliados dez parâmetros: porosidade 

do solo, densidade, estabilidade de agregados, taxa de infiltração, temperatura, cátions trocáveis (CTC), 

alumínio trocável, matéria orgânica (MO), pH e acidez potencial. Os resultados indicaram que os 

tratamentos com braquiária e regeneração natural foram os que apresentaram resultados mais próximos da 

condição edáfica de referência. Já o tratamento com Pinus sp. não foi uma boa escolha e apresentou os 

piores resultados, não sendo, portanto, recomendável para recuperação de áreas de empréstimo degradadas 

em regiões de Cerrado.  

Como são áreas explotadas, os impactos as áreas de empréstimo se assemelham aos de áreas de cavas em 

minas a céu aberto (Nwachukwu et al. 2017). Dentre os principais riscos associados ao abandono dessas 

áreas, estão: deslizamentos frequentes, erosão com consequente perda de solo, contaminação das águas 

subterrâneas, assoreamento de cursos d’água e perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos (Lin et al., 

2005; Milgrom, 2008). Ou seja, sua reabilitação logo após o uso é fundamental (Nwachukwu et al. 2017).  

Apesar de existirem alguns projetos de reabilitação de áreas mineradas com o uso de topsoil e poleiros 

artificiais (Bitar, 2007; Koch, 2007; Hall et al., 2010; Vicente et al., 2010), raros são os trabalhos relatando 

o uso dessas técnicas em áreas de empréstimo e, ainda mais em áreas de empréstimos de hidroelétricas. No 

Distrito Federal, Ferreira (2015) fez um experimento de transposição de topsoil de uma área de empréstimo, 

também no Cerrado, usada para construção urbana. A área alvo da restauração ecológica (de 1 ha), 

caracterizada como Cerrado stricto sensu, teve cerca de 3 m de solo removidos, o que resultou em um solo 

desprovido dos horizontes A e B, compactado e com processos erosivos lineares instalados. A área doadora 

de topsoil, que dista 5 km da superfície degradada, teve os 30 primeiros centímetros de solo removido com 

o uso de um trator. A deposição do topsoil foi feita em duas camadas: de 0-10cm e 10-30 cm. Após 37 

meses, considerando a vegetação recrutada como indicador ambiental, o autor concluiu que a meta da 

restauração ecológica foi atingida. Foram encontradas 24 espécies herbáceas, 40 arbustivas e 21 arbóreas. 

As plantas lenhosas apresentaram 0,5 ind./m², que é 4 vezes maior que o plantio convencional de mudas 3 

x 3m (0,11 ind./m²). Dentre as espécies lenhosas, 90% foram de rebrota de fragmentos de raízes e demais 

partes de plantas. O único problema que o autor chama a atenção é para a grande ocorrência de gramíneas 

invasoras (cobertura de 61%), que provavelmente continuarão a aumentar e competir com as nativas, caso 

não ocorram medidas de controle. 
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2.2 INDICADORES AMBIENTAIS 

Uma das formas de monitorar e avaliar o sucesso de um projeto de restauração, seja ecológica ou não, é 

através da análise de apropriados indicadores ambientais (Ruiz-Jaen & Aide, 2005). A análise desses 

parâmetros possibilita acompanhar o progresso do trabalho e identificar eventuais falhas que necessitem de 

ações corretivas (SER, 1995; Burger & Kelting, 1999; Siqueira, 2002; Falk et al. 2006; Martins, 2007; 

Pander & Geist, 2013). A escolha dos indicadores está diretamente relacionada com a facilidade de obtenção 

e interpretação dos dados, custos envolvidos e a possibilidade de uma divulgação clara dos resultados. 

A norma ISO 14.031, de avaliação de desempenho ambiental, descreve duas categorias de indicadores: 

indicadores de condição ambiental (ICA) e indicadores de desempenho ambiental (IDA). Os IDAs fornecem 

informações sobre o desempenho gerencial e operacional das atividades desenvolvidas para modificar a 

condição ambiental em direção à meta estabelecida. São comumente restritos e empregados dentro de 

sistemas antrópicos, para medir eficiência de esforços gerenciais e operacionais das atividades humanas e 

seus impactos sobre os recursos naturais. Já os ICAs fornecem informações sobre as condições do ambiente, 

o que auxilia no planejamento da implementação do projeto de restauração ecológica. Em outras palavras, 

medem de forma direta a condição ambiental do ecossistema, seja ele antrópico ou natural. Dessa forma 

esses indicadores são mais utilizados em projetos de restauração ecológica, já que permitem avaliar a 

evolução da qualidade ambiental ao longo do tempo. Os ICA, de forma reducionista, são subdivididos em 

dois grupos: Indicadores Biológicos e Indicadores do Meio Físico. 

2.2.1 Indicadores Biolóticos 

Como o próprio nome sugere, são indicadores relacionados a organismos vivos. O primeiro passo na 

utilização desses indicadores é definir a amostragem do estrato da vegetação, ou seja, delimitar fisicamente 

a área a ser analisada (Martins, 2007). Após a definição da amostragem, os indicadores mais utilizados na 

restauração ecológica, segundo Martins (2007), são aqueles de baixo custo e quantificação relativamente 

fácil, como: 

a) Medições de diâmetro e altura das plântulas: Fornecem dados para análise da regeneração 

auxiliando no entendimento da regeneração natural. Podem ser quantificadas por classes (ex.: 0,3 a 

1,5m de altura; 1,5 a 3,0 m de altura; e, diâmetro na altura de 1,30 m do solo – DAP). 
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b) Banco de sementes do solo: consiste na coleta de parcelas de solo, de 3 a 5 cm de profundidade, e 

germinação das sementes ali contidas em viveiro. É importante se determinar a riqueza de espécies 

e proporção de nativas e exóticas. 

c) Produção de serapilheira e ciclagem de nutrientes: a determinação pode ser medida através de 

amostras mensais com coletores de serapilheira. Posteriormente, ocorre a quantificação e, em 

laboratório, é possível verificar a ciclagem de nutrientes desse material com o solo. Além disso, 

podem ser utilizadas bolsas com serapilheira no solo, que são analisadas antes e depois de um 

determinado tempo, para se avaliar a velocidade da decomposição do material e consequente 

ciclagem de nutrientes. 

d) Chuva de Sementes: pode ser coletada juntamente com a serapilheira, onde haverá a triagem das 

amostras para se separar somente as sementes. Após a coleta é realizada a quantificação e análise 

morfológica que permite determinar as síndromes de dispersão e propicia ter ideia dos prováveis 

grupos ecológicos a que as sementes pertencem. 

e) Regenerantes: São determinadas parcelas experimentais, onde se quantifica, ao longo do tempo, a 

riqueza e abundância dos regenerantes. Os resultados podem ser contrastados com o de outras áreas, 

para se verificar a evolução da resiliência do local.  

f) Macrofauna de solo: Em áreas amostrais selecionadas e com o uso de pitfalls (copos plásticos 

enterrados com água e detergente), a macrofauna de solo é capturada e posteriormente triada e 

identificada, permitindo avaliar as interações tritróficas daquela região e comparar com diferentes 

tipologias de áreas (degradadas e preservadas). 

Exemplos de estudos realizados 

Melo et al. (2009) realizaram uma avaliação da restauração ecológica no Cerrado (Assis/SP), após seis anos, 

através do diâmetro à altura do peito – DAP (1,30 m). Na área de estudo foram selecionadas dez parcelas 

de 192 m² e medido todos os diâmetros e altura das arvores que apresentavam mais de 5 cm de DAP. Com 

isso, foram calculados: área basal, altura média, densidade de árvores plantadas e de regeneração natural, e 

o total de carbono fixado. Os resultados da área em processo de restauração ecológica apresentaram: altura 

média de 5,3 m, área basal de 15,0 m²/ha, densidade de 1245 árvores plantadas por hectare e 120 árvores 

em regeneração por hectare e um total de carbono estocado pelas arvores, respectivamente, de 39,0 Mg/ha 
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e 15,2 Mg/ha. Em comparação com áreas de vegetação nativa, a área reflorestada apresentou 70% da área 

basal, biomassa de 33% e carbono fixado de 26%. Os autores citam que os indicadores biológicos utilizados 

mostraram que os resultados são promissores, porém a área restaurada ainda se encontra distante dos 

cerradões nativos da mesma região. 

2.2.2 Indicadores Abióticos 

Os aspectos mais utilizados e discutidos, dentre os indicadores do meio físico, se resumem a: água 

superficial e subsuperficial (disponibilidade e qualidade); geomorfologia (estabilidade, processos erosivos); 

e, solo (indicadores de qualidade de solo). Os indicadores escolhidos variam caso a caso, a depender da 

tipologia da área e dos fatores críticos (Pessoa et al., 2003). Além disso, os indicadores podem ser reduzidos 

a um conjunto mínimo de dados, para se evitarem gastos excessivos e complexidade de análise (Bünemann 

et al., 2018). 

Áreas de mineração e de material de empréstimo normalmente limitam os indicadores a um conjunto de 

propriedades físicas e químicas do solo, pois apresentam como principais problemas edáficos: baixas taxas 

de infiltração e consequente elevado escoamento superficial; deficiência de oxigênio; elevada compactação 

(e elevada resistência do solo à penetração); deficiência em nutrientes; e, falta de matéria orgânica (Moreira, 

2004; Rodrigues et al., 2007). 

Exemplos de estudos realizados 

Na Amazônia, Viana et al. (2014) avaliaram indicadores de qualidade de solo em diferentes estágios de 

restauração. Foram selecionadas três áreas degradadas, pela construção de uma hidrelétrica, e uma área de 

referência: DEGR que é uma área degradada e abandonada desde 1989; REST1 que consiste em uma área 

alvo de recuperação em 2003; REST2, também, área alvo de recuperação, porém em 2005; e, FORE que é 

uma área de referência sem perturbação antrópica. Nessas áreas foram avaliados os mesmos 13 indicadores 

de solo, desde aspectos físicos do solo como densidade do solo e compactação, a fatores químicos, como 

fertilidade, pH etc. A partir de análises estatísticas (ANOVA, Tukey, Spearman Shapiro-Wilk e Fligner–

Killeen) dos resultados obtidos a partir das amostras de solo, os autores propõem que para evidenciar e 

identificar diferentes estágios de restauração na floresta tropical são necessários investigar apenas 3 dos 13  

indicadores: densidade do solo, nitrogênio total e potássio trocável. 



23 

 

Em 2015, Almeida e Sánchez desenvolveram um trabalho, dentro do bioma cerrado, em uma área de 

mineração localizada em São Paulo. O estudo consistiu em selecionarem indicadores de solo para o 

monitoramento de áreas de mineração que passaram por processo de restauração ecológica. Foram 

selecionadas quatro áreas em uma antiga bacia de rejeito de 5 ha, onde a partir de 1995 iniciou-se o processo 

de revegetação como parte do plano de recuperação. Essas áreas configuram uma cronossequência que foi 

utilizada para observar a evolução ao longo do tempo do substrato e vegetação, já que foram alvos de 

restauração ecológica em épocas distintas: A1 em 1995 (14 anos de revegetação na época de estudo); A2 

em 1998 (11 anos); A3 em 2001 (8 anos); e, A4 em 2003 (6 anos). Ademais, foi selecionada uma área de 

mata nativa (A5) como referência. Nessas áreas foram analisados 14 indicadores de solo, além dos seguintes 

indicadores biológicos:  circunferência a altura do peito (CAP) da vegetação, altura das plantas que 

apresentassem CAP > 5cm e identificação das espécies arbóreas e mudas de regeneração espontânea. Os 

resultados foram analisados, mediante a construção de intervalos de confiança de Bomferroni e por meio do 

coeficiente de correlação de Pearson. Através do método investigativo proposto, chegou-se à conclusão de 

que o uso de apenas quatro indicadores de solo – teor de matéria orgânica, teor de fósforo, pH e densidade 

do solo – seriam suficientes para refletir a influência do substrato no desenvolvimento da vegetação. 

Em um outro estudo, de 2016, realizado em áreas mineradas na Índia, em uma região de clima tropical, 

Mukhopadhyay e colaboradores avaliaram indicadores de solo na recuperação de pilhas de estéril de mina 

de carvão. As pilhas com aproximadamente 35-40 m de altura foram alvos de recuperação em 2000-2001. 

Nessas áreas foram coletadas amostras de solo, sob copa indivíduos arbóreos, e analisados 17 parâmetros 

de solo: químicos (quais), físicos (quais) e biológicos (quais). Concomitantemente, foram analisados alguns 

fatores bióticos: cobertura do dossel e biomassa total das árvores. A partir dos resultados de análises 

estatísticas (MANOVA, ANOVA, Tukey e Pearson) provindos da investigação dos indicadores físicos e 

bióticos, os autores propõem o uso de apenas oito indicadores que melhor refletem a evolução da vegetação: 

fração de carvão, pH, condutividade elétrica, carbono orgânico, fósforo, cálcio, enxofre e atividade de 

desidrogenase. 

Li et al. (2018) verificaram o efeito de como os indicadores de solo variaram em diferentes abordagens de 

restauração ecológica. O estudo, desenvolvido na China, ocorreu em cortes adjacentes a um trilho de trem 

e contou com quatro tratamentos: restauração com vegetação herbácea; restauração de vegetação mista I, 

composta de ervas e arbustos; recuperação de vegetação mista II, composta por ervas, arbustos e árvores; e, 

encostas naturais. Foram avaliados diversos parâmetros fundamentais do solo: físicos (Densidade do solo, 
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umidade, porosidade e textura), químicos (Matéria orgânica, pH, fertilidade), biológico (comunidade de 

bactérias) e estruturais (coeficientes de polarização, coeficiente de pico convexo, dimensão fractal, taxa de 

falha estrutural). Com o resultado, apesar de haver uma grande disparidade na qualidade do solo das encostas 

naturais com relação aos demais tratamentos, o tratamento misto II foi o que apresentou os resultados que 

mais se aproximaram dos ecossistemas nativos. Essa conclusão foi obtida a partir de análises estatísticas: 

análise de variância (ANOVA) para comparar as propriedades do solo entre os tratamentos; teste de Fisher 

(LSD) utilizado para a separação média a um nível de significância; regressão linear usado para as 

dimensões fractais de textura e nutrientes do solo; o teste de Pearson foi utilizado para determinar as 

correlações entre os parâmetros selecionados do solo; e, a análise de componentes principais (ACP) foi 

usada para a extração de fatores. Fica proposto, dessa forma, pelos autores, a utilização do tratamento misto 

II para a recuperação desses ambientes de talude. Adicionalmente, no trabalho, são sugeridas técnicas 

complementares para promover uma melhor restauração ecológica desses locais, almejando alcançar a 

qualidade do solo encontrado nas encostas naturais.  

Adhikari e Hartemink (2016) demonstraram que apesar de terem sido publicados vários estudos ambientais 

com o uso indicadores de qualidade de solo, ainda é limitada a discussão sobre a relação entre as 

propriedades do solo e os serviços ecossistêmicos (SE). Os autores realizaram um levantamento de artigos 

da revista Geoderma entre 1990 e 2015, dividindo os artigos em quatro períodos: até 1990, 1991–2000, 

2001–2010 e 2010–2015, no qual constataram que apesar de diversos artigos tratarem das propriedades do 

solo e/ou dos serviços ecossistêmicos, raros tratam da direta relação entre ambos. Para os autores, os solos 

são um sistema complexo e que estão intimamente incorporados nos processos ecossistêmicos, portanto, 

estudos que abordam os SE e que não levam em consideração as funções do solo, acabam por ser estudos 

incompletos. Outro fato destacado no trabalho é o elevado montante de estudos sobre serviços 

ecossistêmicos realizados na Europa (38% do total) em contraste com a pequena porção realizada na 

América do Sul (6% do total). 

2.3 LFA (LANDSCAPE FUNCTION ANALYSIS) 

A Landscape function analysis – LFA é um tipo de análise multicritério espacial, que pode avaliar, dentre 

outros aspectos, o nível de degradação ou perturbação e a evolução de um projeto de restauração ecológica 

(CSIRO, 2004). A LFA é baseada em todos os aspectos, naturais e antrópicos e, de forma holística, em suas 

interações. São procedimentos de monitoramento que usam indicadores de forma, função, estrutura e 

dinâmica relacionados às informações dos processos de alteração da superfície terrestre, tais como: 
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precipitação, escoamento superficial, processos erosivos, ciclagem de nutrientes, vegetação, solos, litologia 

e ocupação/uso da terra (CSIRO, 2004; Verdum et al., 2016). 

A LFA pode, resumidamente, ser dividida em etapas (CSIRO, 2004 e Costa et al., 2017): criação de um 

modelo conceitual; aquisição de dados de campo; compilação e seleção de índices; e, interpretação do 

modelo proposto (Figura 2.3). O modelo conceitual examina o funcionamento da paisagem e das interações 

bióticas e abióticas ali existentes. Neste ponto são colocadas as perguntas que se pretende responder, de 

forma prática, essa etapa é caracterizada pela aquisição e estudo de dados secundários da área alvo (clima, 

geologia, solos, geomorfologia e uso do solo), já organizando as ideias para a próxima etapa.  

 

Figura 2.3. Modelo simplificado da metodologia LFA. 

A aquisição de dados de campo, pode ser dividida, grosso modo, em três passos: descrição da configuração 

geográfica da área – basicamente é identificar as formas de relevo, processos de dinâmica superficial etc.; 

caracterização da organização da paisagem, que inclui o mapeamento do uso e ocupação do solo, a 

distribuição espacial de áreas férteis e corredores que ligam as áreas e a caracterização do local monitorado 

em termos do padrão espacial de perda ou acúmulo de recursos; e, avaliação e analise dos solos, que inclui 

a seleção de indicadores para análises, inclusive análises estatísticas. Nesta etapa são gerados os mapas 

iniciais, que servirão de base para todo o estudo. 
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A terceira etapa, de compilação e seleção de dados, serve para facilitar a avaliação da superfície do solo 

feita, tabulando, organizando e mapeando as informações. Ocorre, então a classificação da paisagem 

segundo critérios de homogeneidade, gerando mapas intermediários, utilizando-se índices. Ou seja, ocorre 

a distribuição de pesos para os parâmetros avaliados, a fim de identificar qual tem maior impacto sobre as 

unidades de paisagem e consequente importância para a regulação das funções ecossistêmicas. Nesta etapa 

são gerados os mapas intermediários, representativos dos serviços ecossistêmicos que se pretende avaliar. 

Por fim, têm-se a interpretação do produto (normalmente um mapa), que é avaliado com base nas perguntas 

iniciais que se pretendia responder. Em outras palavras, esta última etapa consiste em se mapear o potencial 

das unidades de paisagem para fornecer as funções ecossistêmicas. Como resultado, são definidas categorias 

de funções potenciais de cada unidade de paisagem, considerando apenas as funções de categorias relevantes 

e muito relevantes.  

Um exemplo interessante do método foi desenvolvido no Canadá, mais especificamente em uma mina já 

fechada, localizada na Columbia. O estudo realizado por Betrie et al. (2013) buscou através da análise 

multicritério, alternativas a remediação da área em questão. A partir da aplicação do Método de Organização 

de Classificação de Preferência para Avaliação de Enriquecimento (sigla em inglês: PROMETHEE) que 

envolve a atribuição e distribuição probabilística de pesos aos critérios selecionados, foi possível determinar 

as classificações determinísticas e probabilísticas das alternativas. 

Outro estudo utilizando o LFA para a avaliação de projetos de reabilitação foi conduzido por Simoni & 

Leite (2019), em Minas Gerais/BR. Na área em questão, uma mina de ouro, foram analisados e mapeados 

dez critérios: Solos; drenagem; declividade; vegetação; fraturas e falhas geológicas; feições erosivas; 

estabilidade geotécnica; compactação do solo; hidrogeologia local; e, grau de isolamento do fragmento. A 

partir desses temas, foram gerados três mapas intermediários (Erosão do solo e estabilidade, vegetação e 

água) e o de análise final, com desempenho da recuperação ambiental. O destaque da técnica é que além de 

permitir analisar grandes áreas de uma vez, por ser visual facilita o entendimento e tomada de decisão. 
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CAPÍTULO 3  

3 ÁREA DE ESTUDO 

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

A área de estudo se localiza no município de Catalão/GO, próximo ao vilarejo de Pedra Branca (Figura 3.1). 

Seu acesso se dá pela rodovia BR-050, próximo ao Km 296 (acesso à direita, sentido Araguari/MG – 

Catalão/GO). 

 

Figura 3.1. Localização da área de estudo 
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3.2 CLIMA 

Conforme a classificação Köppen-Geiger, a área de estudo se insere em uma zona de climas megatérmicos 

e a sua classe é descrita pela sigla Aw (Kottek et al., 2006). O “A” simboliza o clima geral da região, que 

nesse caso é tropical, e o “w” descreve as peculiaridades pluviométricas da região, que é a de possuir um 

inverno seco. A região é, portanto, descrita por um clima tropical de estação seca ou de Savana (Cardoso et 

al., 2014) 

As temperaturas da área são ilustradas pela Figura 3.2A. As temperaturas médias da área é igual ou 

ultrapassa os 20 °C ao longo do ano. As máximas, mesmo no inverno, são bem elevadas, atingindo até 29°C, 

e as mínimas não ficam abaixo de 14 °C. Como a área é caracterizada por chuvas de verão, as maiores 

precipitações ocorrem nessa época quente (Figura 3.2B). O tempo mais seco durante o inverno é gerado 

pela estabilidade criada pela influência do anticiclone subtropical do Atlântico Sul (Costa et at. 2016). Já a 

espacialidade das chuvas, mais concentradas no verão, é condicionada pela Frente Polar e as Linhas de 

Instabilidade Tropical (Rodrigues & Castro, 2008). A precipitação acumulada anual da região é de 1449,6 

mm (1494,66 no período entre 2008 e setembro de 2020), sendo que, de dezembro a março, há os maiores 

índices de chuvas, chegando ao pico de 282,9 (mm) em janeiro. Esses quatro meses somam 68% da 

precipitação anual da área, o que descreve um período em que a probabilidade de ocorrer enchentes e 

deflagração de processos de dinâmica superficial são maiores. A região apresenta média de 108 dias 

chuvosos por ano, com pelo menos 3 dias de chuvas potencialmente torrenciais, com volumes diários 

acumulados acima de 50 mm/dia. 

  

Figura 3.2. A) Gráfico mostrando a variação das médias mensais de temperaturas (mínimas, médias e máximas) 

da região onde se localiza a área de estudo (INMET, 2018; normais climatológicas 1981-2010). B) Gráfico 
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composto mostrando a pluviosidade total mensal média e a temperatura média mensal na região da área de 

estudo (A034: estação automática – período entre 2008 e setembro de 2020).  

As taxas de insolação se encontram atreladas à taxa de precipitação, já que dependem da presença de nuvens, 

e variam conforme a Figura 3.3A. Apesar dos dias serem mais curtos no inverno, a insolação diária é maior, 

devido à baixa precipitação e consequente “céu limpo”. Já a evapotranspiração é função direta da taxa de 

insolação e do regime de chuvas (Figura 3.3B). Isso ocorre porque com uma maior disponibilidade hídrica 

e elevadas temperaturas, há maior evaporação da água do solo e disponibilidade hídrica para as funções 

vitais das plantas, como a fotossíntese, o que acarreta maior atividade e transpiração vegetal. 

  

Figura 3.3. A) Gráfico mostrando a variação da insolação total mensal na região da área de estudo. Fonte: 

INMET, 2018 (normais climatológicas 1981-2010); B) Gráfico mostrando a variação da evapotranspiração e da 

Precipitação em seus totais médios mensais. Fonte: INMET, 2018 (normais climatológicas 1981-2010) 

A evapotranspiração supera a precipitação entre os meses de abril a outubro, o que caracteriza um cenário 

de déficit hídrico. Esse episódio é mais bem ilustrado pela Figura 3.4, onde, a partir de dados da normal 

climatológica (1981 a 2010), foi calculado o balanço hídrico da região. O método utilizado para o cálculo 

foi o proposto por Thornthwaite & Mather (1955), atualizado em uma planilha do Microsoft Excel elaborada 

Rolim et al. (1998) e disponibilizada pelo Núcleo de Monitoramento Agroclimático (NURMA) da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ-USP). 
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Figura 3.4. Gráfico com o balanço hídrico médio mensal da estação de Catalão, criado a partir do método 

proposto por NURMA (2003), com os dados da série histórica de 1981 a 2010. 

A direção preferencial dos ventos, conforme dados da estação automático A038 – Catalão (período entre 

2008 e setembro de 2020), é para sudeste, conforme pode ser visto na Figura 3.5. A intensidade dos ventos, 

não ultrapassa 2,7 m.s-1, sendo sua média anual 2,4 m.s-1. Os meses de maiores intensidades são também os 

de maior déficit hídrico (Figura 3.4 e Figura 3.5) e de maiores temperaturas (Figura 3.2), o que dificulta 

ainda mais o estabelecimento de plântulas. 
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Figura 3.5. Roseta dos ventos na região da área estudada. Fonte: INMET, 2018 (normais climatológicas 1981-

2010) e Estação automática de catalão A038. 

3.3 GEOLOGIA 

A área de estudo se insere na borda esquerda do Cráton São Francisco, sobre a faixa Brasília (Fuck et al., 

1994; Lacerda Filho, 1999; Dardenne, 2000, Ulhein et al., 2012; Navarro et al., 2013). Essa faixa, ilustrada 

na Figura 3.6, que tem idade neoproterozoica, intercorre na zona leste da Província Tocantins e equivale a 

um cinturão orogênico oriundo da convergência do Cráton Amazônico (oeste), Bloco Paranapanema (sul) e 

Cráton São Francisco (leste) (Perosi, 2006; Navarro et al., 2013; Seer & Moraes, 2017). 

A evolução tectônica do Orógeno Brasília, de acordo com Valeriano et al. (2008), pode ser dividida em um 

primeiro estágio de rift continental (1,1 – 0,9 Ga) e um segundo colisional e de resfriamento (0,65 – 0,60 

Ga). Os terrenos que compõem essa Faixa foram formados de colisões de arcos intraoceânicos e sistemas 

de nappes superpostos, por volta de 640 a 600 Ma (Seer & Moraes, 2017). Concomitante a esse processo 

houve o envolvimento de arcos magmáticos neoproterozóicos, o Maciço de Goiás e sequencias sedimentares 

meso-neoproterozóicas (Uhlein et al. 2012). Essas sequencias supracrustais constituem uma extensa zona 
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que se estende por cerca de 1.200 Km, com direção N-S, ocorrendo desde o sul de Minas Gerais, percorrendo 

por todo o estado de Goiás e terminando ao sul de Tocantins (Uhlein et al., 2012; Navarro et al., 2013).  

A Faixa Brasília, conforme a síntese regional elaborada por Fuck et al. (1993; 1994), pode ser descrita como 

uma faixa monocíclica, com extenso sistema de dobramentos neoproterozóicos e segmentada em uma zona 

interna (Grupo Araxá e porções de embasamento remobilizado) e zona externa (Grupos Canastra, Paranoá 

e Ibiá). A Zona Interna (onde se localiza a área estudada – Figura 3.6) é descrita por Uhlein et al. (2012) 

como uma faixa constituída por unidades alóctones do Grupo Araxá e Serra da Mesa, além de um forte 

envolvimento do embasamento na tectônica brasiliana (Maciço de Goiás). Ao sul de goiás, ocorre, além do 

Grupo Araxá, o Complexo Anápolis-Itaçu, Associações Ortognáissicas Migmatíticas e Arco Magmático de 

Góias (Navarro et al., 2013). 

 

 

Figura 3.6. Mapa esquemático da Província Tocantins com destaque para a localização da área de estudo em 

vermelho. Adaptado de Navarro (2013). 



33 

 

Localmente são observadas, de forma geral, as rochas pertencentes a Suíte Jurubatuba e, em uma pequena 

porção a sudoeste, o Ortognaisse Goiandira. O grupo Araxá (Unidade A) aflora a leste da área, à uma 

distância de 5 km. 

A Suíte Jurubatuba é uma associação ortognáisica migmatítica composta por Ortognaisses de composição 

granítica, granodirítica e tonalítica, com restitos de rochas granulíticas e anfibolíticas (CPRM, 2008). O 

Ortognaisse Goiandira é uma rocha inequigranular, podendo apresentar em algumas porções feições 

migmatíticas, e comumente encontrado com quartzo-mica xistos do Grupo Araxá. São rochas de idade de 

cristalização de 640 Ma (Klein, 2008), que apresentam uma alternância entre bandas ricas em biotita e 

bandas quartzo-feldspáticas. A principal composição mineralógica no mesossoma, em ordem descrescente, 

é formada por quartzo, plagioclásio, microclima, muscovita e biotita (Moura & Fonte Boa, 2017). 

O Ortognaisse Goiandira raramente apresenta afloramentos de rocha fresca, ocorrendo, comumente, em 

relevo plano e espesso manto de intemperismo. Sua mineralogia principal é composta por quartzo (37%), 

plagioclásio (26%), microclina (15%), muscovita (15%) e biotita (7%). É inequigranular, fina a média, 

granolepdoblástica, normalmente bandada, podendo exibir feições migmatíticas (Moura & Fonte Boa, 2017) 

O Grupo Araxá é composto dominantemente por quartzitos micáceos e micaxistos (calcoxistos, clorita-

muscovita xistos, biotita-granada xistos, estaurolita xistos, xistos feldspáticos), com algumas intercalações 

de lentes de paragnaisses, anfibolitos, metaultramáficas, mármores retroeclogito (Pimentel et al. 2001, 

Navarro et al. 2013). As rochas do Grupo Araxá apresentam uma variação de idades, conforme Pimentel et 

al. 2001, um grupo mais antigo possui idades entre 1,79 e 2,2 Ga, e um mais novo entre 1,26 e 1,79 Ga. 

Pimentel et al. (2001), ainda citam que foram datadas rochas graníticas/riolíticas, intercaladas com 

metassedimentos, de idades de 0,79 Ga, e anfibolitos associados com xistos com idades de 1,0 Ga, definindo, 

portanto, um intervalo de deposição do Grupo Araxá entre 1,0 e 0,8 Ga. 

Lacerda Filho (1999) cita que o Grupo Araxá aumenta seu grau metamórfico de leste para oeste e apresenta 

em sua base, em diversas colunas estratigráficas, gnaisses sobrepostos por muscovita e/ou biotita xistos 

granadíferos, xistos carbonosos, calcixistos e mármores. Lacerda Filho (1999), ainda, subdivide o grupo em 

duas unidades (subunidades A e B), de acordo com suas características litoquímicas, metamórficas e 

ambientais. 
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• Unidade A: corresponde a ambiente plataformal marinho raso, composta por metassedimentos com 

grau de metamorfismo mais baixo que a unidade B, de litologia predominante descrita por 

muscovita-clorita xistos, às vezes com cloritóides, biotita-muscovita-quartzo xistos, granada-

muscovita-clorita xistos, clorita-quartzo xistos, grafita xistos, sericita quartzitos e hematita-sericita 

quartzitos. 

• Unidade B: Possui grau de metamorfismo mais elevado que a unidade A, de ambiente marinho, 

definida por uma sequência pelítica, representada por calci-clorita-biotita xistos, calci-clorita-biotita 

xistos feldspáticos, calci-granada-biotita-quartzo xistos feldspáticos, granada-clorita xistos, 

hornblenda-granada xistos feldspáticos, grafita xistos, lentes de metacalcários, quartzitos micáceos 

e, subordinadamente lentes de anfibolito. 

Na busca de rocha sã, foi realizada uma inspeção em volta da área e identificados três pontos com 

afloramentos rochosos. Dois desses se encontravam em fazendas de gado da região (coordenadas: 

187243/7964110; 187497 /7964782) e outro em um ribeirão – ribeirão do Ouvidor 

(coord.:187401/7965380). Conforme a Figura 3.7, as três áreas apresentaram rochas graníticas, podendo 

apresentar em algumas porções feições migmatíticas, com semelhante composição mineralógica (quartzo-

feldspática), porém com cristais de diferentes tamanhos. A alteração dessa rocha gera um material 

esbranquiçado, arenoso e bastante friável, o que facilita o aparecimento de sulcos e erosão do material. 
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Figura 3.7. A) Afloramento de rocha no Ribeirão do Ouvidor. B) Afloramento rochoso na Fazenda 1. C) 

Afloramento de rocha na Fazenda 2. D) Rocha alterada no corte de estrada. 

 

3.4 GEOMORFOLOGIA 

3.4.1 Regional 

Regionalmente, ocorrem duas principais unidades geomorfológicas na região onde se localiza a área de 

estudo: a de aplainamento de Catalão e a de dissecação do Planalto Central Goiano (Figura 3.8). 



 Reabilitação de uma área de empréstimo da UHE-Emborcação: técnicas... 

36 

 

 

Figura 3.8. Mapa Morfológico regional 

A região de dissecação do Planalto Central Goiana é drenada por afluentes da margem direita do rio Parnaíba 

e compreende um grande planalto subcompartimentado com níveis topográficos distintos e características 



37 

 

individuais, porém interligados por traços genéticos comuns (Projeto RADAM, 1983). Lacerda Filho (1999) 

complementa a descrição dessa unidade especificando que a intensa dissecação que ocorre nessa estrutura 

é resultado da tectônica, que influenciou o arranjo das drenagens, junto ao clima, o que reproduziu relevos 

resultantes da exumação de estruturas dobradas no decorrer de vários ciclos tectônicos. Já a denominada 

superfície de Catalão é descrita por uma superfície aplanada, oriunda de sucessivas fases erosivas, com 

dissecação homogênea convexa, situadas na região de Planaltos Divisores do São Francisco – Paranaíba 

(IBGE, 2015). Ambas as unidades, são perceptíveis na região abordada pelo presente estudo: nas áreas 

próximas as drenagens principais, ocorrem degraus estruturais e rebordos erosivos; já nas áreas aplanadas, 

o relevo se apresenta suave ondulado a ondulado e, por vezes, plano, nas áreas mais altas. Esse cenário é 

notório nos arredores da UHE Emborcação, onde predominam declividades mais brandas (suave ondulada 

a ondulada), que se tornam mais abruptas nas superfícies próximas ao rio Paranaíba. A transição entre os 

relevos acidentados e os mais suaves pode ocorrer de forma gradual ou súbita, a depender do grau de 

entalhamento que drenagens esculpiram no relevo ao longo do tempo (PACUERA UHEM, 2014). 

3.4.2 Local 

Dentro dos limites da área de estudo, a amplitude topográfica é de cerca de 60 metros (mínimo 641 m e 

máxima 701m). A posição de menor cota é junto ao córrego Pedra Branca e a mais elevada ocorre a leste. 

O gradiente de declividade médio da área é de 2,37% (vergência para oeste), porém a topografia é bem 

heterogênea, o que engendra um cenário de grande variação da declividade. O tipo de relevo predominante 

(53% da área), de acordo com a classificação da EMBRAPA (1979), é suave ondulado (declividade entre 3 

e 8%). 

3.5 PEDOLOGIA 

3.5.1 Regional 

Os tipos pedológicos encontrados na região onde se situa a área de estudo podem ser divididos em seis 

principais classes: Argissolos, Latossolos, Cambissolos, Gleissolos, Neossolos e Plintossolos. Desses, se 

destacam os três primeiros por sua abrangência territorial. 

Os Latossolos são os principais solos encontrados no Cerrado. Por abranger grande parte desse bioma e ter 

elevado potencial agrícola, é um dos solos brasileiros mais conhecidos e estudados. São solos bem 

evoluídos, em avançado estágio de intemperização, submetidos a um intenso processo de lixiviação de 



 Reabilitação de uma área de empréstimo da UHE-Emborcação: técnicas... 

38 

 

bases, gerando um pacote pedológico com alteração intensa dos silicatos, sendo destituídos de minerais 

primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, e com concentrações de óxidos e hidróxidos 

de ferro e alumínio (Rodrigues, 2005; EMBRAPA, 2006). Conforme o Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (SiBCS – EMBRAPA, 2018), os latossolos possuem boa drenagem e são caracterizados por 

apresentar um horizonte B latossólico, entre 200 centímetros da superfície ou 300 (quanto horizonte A, 

possui mais de 150cm). São solos profundo e podem ter profundidade superiores a 30m (Oliveira et al. 

2017). 

Os Argissolos apresentam um horizonte B com evidente incremento de teor de argila proveniente do 

horizonte superficial, gerando uma mudança clara, abrupta ou gradual na transição do horizonte A para o 

Bt. O horizonte A possui textura de arenosa a argilosa e o Bt de média a muito argilosa, com presença de 

argilas de baixa atividade ou, ainda, de alta atividade conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter 

alítico (EMBRAPA, 2018). No povoado de Pedra Branco, ocorre o Argissolo Vermelho-Amarelo 

Eutróficos. Esse solo possui textura média, muito cascalhenta/argilosa cascalhenta, horizonte A moderado 

e normalmente é encontrado em áreas de relevo ondulado (Silva, 2018). 

Os Cambissolos variam muito de um local para outro, sendo condicionado pelas formas de relevo, 

heterogeneidade do material e do clima. Possuem horizonte Bi não muito espesso, de granulometria franco-

arenosa ou mais argilosa, podendo ter estrutura do tipo granular, prismática ou em blocos (EMBRAPA, 

2018). Em alguns casos, os Cambissolos podem ser classificados como em solos em evolução. 

Próximo a área de estudo são encontrados Cambissolos Háplicos distróficos. Esses ocorrem principalmente 

em encostas e relevos acidentados e exibem em seu horizonte Bi, fragmentos de minerais primários e 

pedregosos provenientes das rochas micáceas encontradas na área. Possuem deficiência em sua 

permeabilidade devido a profundidade do perfil (até 60 cm) e o alto teor de silte e argila no horizonte A, 

fator que somado aos elevados percentuais de declividade que esses solos são encontrados, os torna mais 

susceptíveis a processos erosivos. 

3.5.2 Local 

A união do clima local, com expressiva precipitação e temperatura que acelera o processo de intemperismo, 

com as rochas ricas em feldspatos (de fácil alteração) e com o relevo caracterizado por planaltos, cujas áreas 

planas favorecem a infiltração da água, favoreceram o desenvolvimento de solos mais evoluídos e 
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profundos. Razão pela qual a região foi utilizada como área de empréstimo de argila para a construção da 

barragem de Emborcação. 

A área de estudo era constituída, originalmente, por Latossolos-Vermelhos distróficos, derivados em sua 

maioria de ortognaisses migmatíticos (CPRM 2008). De coloração bem avermelhada (Figura 3.9), esse solo 

possui um horizonte Bw de textura argilosa e estrutura granular fraca a moderada, e horizonte A de cor mais 

escura com espessura que não ultrapassa 20 cm.  

    

A B 
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Figura 3.9. Fotografias de perfis do latossolo vermelho distrófico remanescente na área de estudo. Perfil com 

6m, encontrado na região do módulo I. 

Na região degradada (DEGA) o solo sofreu intensa perturbação, tendo além de seu horizonte A totalmente 

removido e quase que totalmente seu horizonte B retirado para a construção da barragem da UHE-

Emborcação (remoção de até mais de 10 m de solo). Dessa forma, são encontradas, em grande parte do 

terreno, apenas finas camadas de horizonte B remanescente (poucos centímetros de profundidade), de 

coloração avermelhada - 10R, 4/4, quando úmido (Figura 3.10). 

   

   

C D 

A B 
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Figura 3.10. Fotografias ilustrativas do solo na área degradada (DEGA): A) horizonte B remanescente. B) 

escavação no horizonte B, cor avermelhada característica. C) Buraco escavado, 10-20cm de horizonte B 

remanescente, antes de atingir horizonte C (esbranquiçado na foto). D) Material retirado da escavação 

aanterior, esbranquiçado, ceroso, com presença de minerais primários, como quartzo e, fragmentos de rocha 

alterada com caulinita e mica. E) Solo esbranquiçado (horizonte C) com acúmulo de sedimento arenoso. F) 

saprolito com presença de caulinita. 

A exposição desses horizontes subsuperficiais, somado ao intenso revolvimento do solo, na tentativa de 

recuperação da área no 2000, e a ação das chuvas, engendrou o desenvolvimento de torrões argilosos 

subangulares (Figura 3.11A), e a exposição de nódulos de óxido de Ferro extremamente cimentados (Figura 

3.11B). 

   

Figura 3.11. Fotografias de detalhe do material A) torrões argilosos subangulares, de tamanho variado, com os 

maiores superando os 50mm de diâmetro. B) Nódulo cimentado por óxido de ferro. 

A B 

E F 
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Em campo, a poucos centímetros abaixo do horizonte C exposto, é frequentemente encontrada uma rocha 

bem alterada, de coloração esbranquiçada e roxeada (Figura 3.12A, B e C). Esse saprolito é composto 

principalmente por caulinita, micas e grãos de quartzo. Localmente, a cerca de 10 a 20 cm de profundidade, 

podem ser identificados veios de quartzo (Figura 3.12D), com aproximadamente 15 cm de espessura, que 

constituem barreiras físicas ao desenvolvimento radicular de indivíduos arbóreos. 

   

   

Figura 3.12. Fotogradias de detalhe amostras encontradas na área de estudo; A), B) e C): saprolito de ganisse 

quartzo-feldspático. D): Veio de quartzo encontrado sob uma planta anã. 

As áreas com horizonte C exposto e de declividades mais acentuadas apresentam ravinamentos e grotas 

(Figura 3.13A). Na Figura 3.13B é possível observar que onde o solo se apresenta mais avermelhado 

(Horizonte B) não há presença de sulcos, em contraste com a deflagração dessas feições onde o solo se 

apresenta mais claro (Horizonte C). 

A B 

D C 
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Figura 3.13. Fotografias de feição erosiva na área de estudo: A) grota apresenta a montante um solo 

avermelhado (horizonte B) e a jusante solo esbranquiçado, mais arenoso, com claras marcas de erosão por água 

pluvial; B) feições de erosão laminar. 

3.6 RECURSOS HÍDRICOS 

3.6.1 Superficiais 

A área de estudo encontra-se sobre influência de três Unidades de Planejamento Hidrográfico, pertencentes 

à sub-bacia do rio Paranaíba, inserida, por sua vez, na grande bacia hidrográfica do rio Paraná. O rio 

Paranaíba tem sua nascente localizada na Serra da Mata da Corda, no munícipio de Rio do Paranaíba, e 

percorre cerca de 1.160 km, com diferença topográfica de 772 m (1.100 m cota mais alta) até sua foz, no 

Rio Grande (PACUERA UHEM, 2014). Sua bacia drena uma área de 222,6 mil km² e é a segunda maior 

sub-bacia da região hidrográfica do Paraná. A maior parte dessa unidade hidrográfica se concentra no estado 

de Goiás (63,3%) e subordinadamente ocupa regiões dos estados de Minas Gerais (31,7%), Mato Grosso do 

Sul (3,4%) e do Distrito Federal (1,6%) (CBH Paranaíba, 2013).  

O curso principal do rio Paranaíba demarca a divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, e suas águas são 

amplamente utilizadas para a irrigação de Lavouras (ANA, 2011). Além disso, o rio Paranaíba abastece o 

reservatório da usina hidrelétrica – UHE Emborcação (CEMIG, 2018). 

Localmente, a área de estudo insere-se dentro da chamada Unidades de Planejamento Hidrográfico 

Veríssimo/Catalão. Nessa região é possível visualizar um padrão de drenagens dendríticas, que são comuns 

A B 
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em áreas onde o substrato é mais uniforme, tais como rochas metamórficas sem orientação preferencial 

(Press et al. 2006). 

Local: 

Na área de estudo nasce o córrego Pedra Branca, tributário do Ribeirão do Ouvidor, afluente do rio 

Paranaíba. De padrão dendrítico, possui uma bacia com cerca de 454 ha (Figura 3.14) com ponto mais alto 

de cota 715 m e o mais baixo de 618m, com relação ao nível do mar. 

Devido ao solo exposto na área de estudo, boa parte do solo erodido e carreado, durante o período chuvoso, 

acaba chegando ao riacho via redes de drenagens instaladas na época do PRAD executado na área entre 

2000 e 2002 (Figura 3.15). O corpo hídrico vem sofrendo, dessa forma, ao longo do tempo, com o intenso 

assoreamento (Tavares-Jr et. al., no prelo), como é ilustrado pela Figura 3.16. 
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Figura 3.14. Mapa da bacia do Riacho Pedra Branca 
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Figura 3.15. Canaleta de concreto, com água pluvial e sedimentos, que desagua no Riacho Pedra Branca. 

 

 

Figura 3.16. Fotografias do Riacho Pedra Branca. A) Destaque para o assoreamento do corpo hídrico; B e C) 

corpo hídrico em si. 



47 

 

3.6.2 Subterrâneos 

Conforme já discutido no item 3.3, a respeito da Geologia, a área está inserida em um contexto 

hidrogeológico caracterizado por rochas cristalinas indiferenciadas, com aquíferos fraturados e granulares 

superficiais (solos). Próximo à área de estudo, ocorrem as rochas do Grupo Araxá, representadas 

predominantemente por micaxistos, que, devido às baixas porosidades e o baixo ângulo de mergulho do 

acamamento, possui baixa potencialidade hidrogeológica, com média de vazões de 3,5 m³/h e com registro 

de vários poços secos (Goiás, 2006). Em algumas áreas são identificadas vazões de valores anômalos, que 

podem atingir mais de 80 m³/h, porém são pontuais e relacionados a lentes de mármores ou sistema de 

fraturas abertas. Outro fator que registra maiores vazões no grupo é em áreas de ocorrência de quarzitos e 

quartzo xistos, onde as médias de vazão são superiores a 10 m³/h, porém, de forma geral os aquíferos dessa 

unidade são descontínuos, anisotrópicos e com condutividade hidráulica muito baixa (Almeida, 2006). 

Segundo o Sistema de informação de Águas Subterrâneas (SIAGAS, 2018), em Catalão há o registro de 137 

poços tubulares. Boa parte dos poços estão instalados sobre o Grupo Araxá, com profundidade média de 90 

m, sendo o mais profundo instalado a 278 m e o mais raso a 17 m. O Poço mais próximo da área de estudo 

se encontra na Fazenda Olhos d’água, com profundidade de 100 m, sua produção é de 6 m³/h e sua utilização 

é destinada ao abastecimento doméstico e dessedentação animal. 

 

3.7 Uso e Ocupação Do Solo 

O desenvolvimento econômico da bacia do rio Paranaíba tem destaque na área de mineração, agropecuária 

e setor sucroalcooleiro. No setor minerário, as maiores arrecadações estão relacionadas às substâncias: 

fosfato (25%), apatita (18%), pirocloro (13%), calcário (9%) e nióbio (8%). A produção de apatita e 

pirocloro se concentra inteiramente em Araxá/MG, o faturamento do mercado de nióbio pertence a 

Catalão/GO (87%) e o comércio de fosfato concentra-se em Tapira/MG (92%). No setor agropecuário 

predominam as monoculturas de milho e soja e, no setor sucroalcooleiro, há em funcionamento 49 usinas 

(CBH Paranaíba, 2013). 

De acordo com a CEMIG (2018), apesar da bacia ser conhecida, principalmente, pelo potencial hidrelétrico 

e riquezas diamantíferas, o descuido e mau uso dos recursos hídricos acarretaram uma perda de cerca de 

60% da vazão máxima nas últimas décadas. Além disso, as últimas análises de qualidade da água na bacia, 
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apontaram resultados que variam de médio a ruim, fato engendrado por desmatamento de matas ciliares, 

uso de agrotóxico indiscriminado, dragas irregulares e lançamento de efluentes domésticos e industriais nos 

corpos hídricos. 

3.8 Histórico de Ocupação da Área de Estudo 

3.8.1 O uso como área de empréstimo 

A UHE Emborcação foi construída durante o período de 1976 a 1981 e teve sua operação iniciada em 1982. 

Com capacidade de geração de 1.192 MW, sua barragem e usina se situam no munícipio de Araguari/MG, 

e seu reservatório se estende ao longo do rio Paranaíba, na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás. O 

espelho d’água do empreendimento tem 473 km² e volume de 17,6 bilhões de m³, com nível de cota normal 

de 660,35 m. 

A construção da barragem, de enrocamento e terra, demandou grande quantidade de argila, retirada de uma 

área de empréstimo de aproximadamente 220 ha, localizada no distrito de Pedra Branca, pertencente ao 

município de Catalão/GO. A área constituída principalmente por Latossolos-Vermelhos e Latossolos-

Vermelhos-Amarelos, teve seus horizontes A, B (total ou parcialmente) e até mesmo, em alguns pontos, 

parte do horizonte C, removidos. Após a exploração a área ficou abandonada, constituindo um enorme 

passivo ambiental e desprovida de qualquer tipo de ação corretiva, que na época não era uma exigência 

legal.  

Em 1987, a área foi alienada, porém, com nível de degradação tão intenso, que os proprietários não 

conseguiram dar novas destinações às terras adquiridas, abandonando-as decapeadas. Com o decorrer do 

tempo, na área desprovida de qualquer cobertura vegetal, sob ação de chuvas intensas, se instalaram 

processos erosivos laminares e lineares, culminando com a formação de ravinas, grotas e voçorocas (Figura 

3.17). Como consequência direta, ocorreu o assoreamento do corpo hídrico que nasce no local – o córrego 

Pedra Branca (Figura 3.16).  
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Figura 3.17. Fotografias da área antes do início das ações do projeto de reabilitação. A) detalhe da área sem 

vegetação e com algumas feições erosivas lineares; B e C) fotografias das voçorocas instaladas 

3.8.2 O Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) Pedra Branca 

Devido à ausência de regeneração natural e agravamento dos processos erosivos, em 02/03/2000 foi 

celebrada a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a CEMIG e o Ministério Público 

(GO – P. M. Catalão). O TAC culminou na elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada – 

PRAD Pedra Branca – proposto pela empresa COAME Engenharia, sob coordenação da Gerência de 

Programas e Ações Ambientais – GE/PA, da CEMIG. Entre 2001 e 2002 as ações corretivas do PRAD 

foram executadas pela PETREL Engenharia, cujo contrato teve sua gestão feita pela Gerência de 

Manutenção de Estruturas Civis – GE/SM e Gerência de Programas e Ações Ambientais – GE/PA, com 

apoio da empresa INGA Engenharia. 

A primeira etapa de elaboração do projeto contemplou a análise de parâmetros físicos e químicos do solo, 

relacionados à fertilidade e estabilidade de taludes, e levantamento planialtimétrico de toda área atingida 

por processos erosivos, bem como o cadastramento e classificação de todas as feições erosivas de grandes 

dimensões. Foi obtido, dessa forma, o registro de 28 processos erosivos, caracterizados por ravinas e 

voçorocas, e determinada qualidade do solo exposto. Os resultados químicos do solo, dispostos na Tabela 

3.1, subsidiaram o cálculo para correção do solo e, os físicos, os cálculos de análises de estabilidade de 

taludes e dimensionamento do sistema de drenagem.  

Tabela 3.1. Resultados de fertilidade do solo 

Amostra 
Resultados 

pH H2O MO Al Ca Mg P K 

A B C 
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 % Eq. mg / 100 cm3 ppm 

1 5.4 0.03 0.9 0.2 0.1 <1 9 

2 6.5 0.14 0 2.1 0.4 <1 60 

3 5.4 0.06 1.3 0.2 0 <1 31 

4 5.4 0.09 0.2 0.2 0 <1 13 

5 4.5 0.64 0.2 0.2 0 <1 21 

6 5.6 0.03 1 0.2 0 <1 10 

7 5.1 0.29 0 0.3 0.2 <1 22 

8 5.3 0.08 0 0.2 0.1 <1 22 
Fonte: Fonseca et al. (2003) 

Com início em fevereiro de 2001, as primeiras atividades contemplaram a escavação das canaletas, 

reconformação do terreno, construção dos diques retentores e de estruturas drenantes nas feições erosivas. 

Para o disciplinamento das águas pluviais, foram aplicadas três diferentes técnicas, de acordo com a 

tipologia do terreno. Em áreas de menores declividades, foram feitos terraços em nível, faixas de infiltração 

com gramíneas e canaletas verdes (Figura 3.18A), associadas a retentores orgânicos de sedimento 

cilíndricos. Áreas com relevo mais acidentado contaram com a implantação de canaletas de concreto armado 

(Figura 3.18B e C) e dissipadores de energia. No leito de processos erosivos expressivos foram utilizados 

cilindros drenantes de geotêxtil sintético preenchido por brita de gnaisse. 

Para reconformação das ravinas, de acordo com os índices de plasticidade do solo e da análise de 

estabilidade de taludes, foram retaludados até atingir o fator de segurança 1, que no geral, era com ângulo 

de 52°. Nas voçorocas, após a implantação de dispositivos de drenagem a montante, foram instaladas check 

dams, compostas de matacões de basalto misturados com argila e cimento, envelopados em sacos de 

polipropileno, onde as voçorocas se estreitavam. No interior das ravinas e voçorocas, com declividade até 

45°, ocorreu o plantio manual de herbáceas e recobrimento com palhada de arroz (Figura 3.18D). Nas 

feições com maiores declividades, além do plantio manual, houve o recobrimento com RECP (Rolled 

Erosion Control Products) manufaturado mecanicamente com capim colonião e fixados por grampos 

metálicos. 
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Figura 3.18. Fotografias de algumas das ações do projeto de reabilitação: A) detalhe da implementação de terraços e canais; 

B e C) detalhe da construção de canaletas; D) cobertura com palhada; E) subsolagem; F) área após o plantio. 

O tratamento do solo contou com subsolagem com dois tratores de esteiras, com potência de 140 cavalos, 

equipados com lâmina dianteira e subsolador, a uma profundidade média de 60 cm, aração e gradagem em 

nível por todo o terreno (Figura 3.18E). Concomitantemente à aração, foi incorporado ao solo cerca de 1,5 

t/ha de calcário dolomítico para correção do pH. Em outubro, com início da estação chuvosa, realizou-se a 

gradagem, adubação química (NPK: 4-14-8 + micronutrientes, na proporção 500kg/ha), plantio de 

herbáceas e semeadura de leguminosas e gramíneas (Brachiaria, Andropogon, Melinis minutiflora, Mucuna 

pruriens, Lablab purpureus, Cajanus cajan e outras leguminosas perenes - Figura 3.18F). Em novembro de 

A B 

D C 

E F 
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2001, foram feitas nucleações de mudas por toda a área, totalizando o plantio de 33.000 espécimes (Tabela 

3.2). 

Tabela 3.2. Lista de espécies arbóreas plantadas durante o projeto de reabilitação da área de empréstimo 

Espécies Clímax Espécies Pioneiras 

Schinus terebinthifolius Parapiptadenia rigida 

Cedrela fissilis Luehea divaricata 

Balfourodendron riedelianum Schinus terebinthifolius 

Inga sessilis Lafoensia pacari 

Handroanthus albus Cecropia pachystachya 

Tabebuia roseo-alba Triplaris americana 

Handroanthus impetiginosus Piptadenia gonoacantha 

Jacaranda mimosifolia Cyntharexyllum myrianthum 

Syzygium cumini Clitoria fairchildiana 

Hymenaea courbaril Trema micrantha 

Anadenthera macrocarpa Mimosa caesalpiniifolia 

Aspidosperma polyneuron Enterolobium contortisiliquum 

Swietenia macrophylla  

Plathymenia reticulata  

O projeto foi elaborado no ano de 2000, implantado ao longo do ano de 2001 e contou com monitoramento 

das estruturas de drenagem até, ao menos, o ano de 2003. O custo estimado, com base nos documentos 

disponíveis, foi cerca de R$ 3.703.833,16. 
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CAPÍTULO 4  

4 METODOLOGIA 

4.1 AQUISIÇÃO DE BASES CARTOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE DADOS E 

CARTOGRAFIA DIGITAL 

Para a formação de um banco de dados de SIG (Sistema de Informação Geográfica) com os atributos da 

área, foram realizados dois sobrevoos de VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado), em março de 2019 e março 

de 2020. O drone utilizado na atividade, modelo Phantom 4 advanced, possui câmera FC300C acoplada que 

captura 4 bandas espectrais, 3 bandas na zona do visível (RGB) e 1 banda no infra vermelho próximo, todas 

com 0,1 m de resolução espacial. O imageamento ao longo desta faixa espectral permitiu a criação do MDT 

(Modelo Digital do Terreno), do mapa de uso e ocupação do solo, do mapa de distribuição do índice de 

vegetação NDVI e realização da contagem de indivíduos arbóreos e arbustivos remanescentes. 

De forma complementar, foi realizada a aquisição de diversos dados cartográficos secundários: cartas 

topográficas (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cartas hidrográficas (ANA -  Agência 

Nacional de Águas), imagens de satélite (Alos Palsar - 12,5m, Sentinel-2; Landsat-8), imagens de satélite 

do Google Earth Pro, mapas geológicos (CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 

CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais) e mapa de solos (Universidade 

Federal de Viçosa – UFV).  

A partir dos dados obtidos e com o uso do ArcMap® 10.3, foram elaborados mapas da caracterização da 

área de estudo para realização das análises multicritério.  

4.2 DESENHO AMOSTRAL 

Para acompanhamento das técnicas de restauração ecológica, foram selecionados e monitorados três 

módulos, cuja divisão é ilustrada pelo mapa da Figura 4.1. Em cada módulo, foram monitorados três 

tratamentos: áreas degradadas (controle); parcelas com transposição de topsoil (Figura 4.2A) e áreas de 

matas nativas (referência). Além desses tratamentos, foram ainda monitoradas as áreas doadoras de topsoil, 

nas áreas de mata nativa. Paralelamente, foram acompanhados os substratos dos três tratamentos com 

poleiros (Figura 4.2B): poleiros sobre parcelas sem solo; parcelas com Latossolo comprado e área degradada 
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sem poleiros (controle). As abreviações utilizadas para cada tratamento e área monitorada estão na Tabela 

4.1. 

 

Figura 4.1. Imagem do VANT mostrando a distribuição dos módulos e respectivas áreas de referência 

Tabela 4.1. Abreviação utilizadas para os tratamentos 

 MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III 

ÁREA DEGRADADA 
(CONTROLE) Horizonte B 

DEGA 

DEGAB DEGA1 DEGA2 DEGA3 

ÁREA DEGRADADA 
(CONTROLE) Horizonte C 

DEGAC 

ÁREA COM MATA 
REFERÊNCIA 

(REFERÊNCIA) 
REFA REFA1 REFA2 REFA3 



55 

 

PARCELAS COM 
TRANPOLOSIÇÃO DE 

TOPOLSOIL 
TTS TTS1 TTS2 TTS3 

ÁREAS DOADORAS DE 
TOPOLSOIL (NAS ÁREAS 

DE REFERÊNCIA) 
ADT ADT1 ADT2 ADT3 

ÁREAS COM POLEIROS 

COM SOLO 

P 

PCS1 PCS2 PCS3 

SEM SOLO PSS1 PSS2 PSS3 

CONTROLE PC1 PC2 PC3 

 

  

Figura 4.2. Fotografias representativas das técnicas de restauração ecológica utilizadas: A) Tratamento de TTS 

(cercadas com tela) e DEGA (área de solo exposto); B) Poleiros instalados 

As ADT são prismas quadrangulares de 1 m² por 10 cm de profundidade (Figura 4.3). Ao todo, de cada área 

de referência (de cada módulo), foram retirados 16 prismas de solo, totalizando 48. Todo o solo foi 

homogeneizado (Figura 4.4A) e posteriormente distribuído em camadas de 10 cm em parcelas com 

quadrados telados de 200x200x30 cm (3 por módulo) e de 100x100x30 cm (4 por módulos), sobre cerca de 

20 cm de Latossolo Vermelho destorroado (Figura 4.4B, C e D), comprado em Catalão/GO. Na Figura 4.4 

estão apresentadas algumas das parcelas com a montagem (Latossolo + topsoils) concluída. O 

acompanhamento da flora nas parcelas com topsoil e nas parcelas doadoras foi realizado por Silveira (2020) 

e apresentados em sua dissertação de mestrado, já o acompanhamento da macrofauna de solo foi feito por 

Parreira (2020), também em sua dissertações de mestrado. 

A B 
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Figura 4.3. Fotografia mostrando o detalhe das parcelas doadoras de topsoil, 1m x 1m x 0,1m (ADT) 

Os poleiros instalados foram feitos a partir de mourão de eucalipto tratado, com comprimento de 6 m. 

Próximo ao topo foram instaladas 6 varetas de 2 cm de diâmetro e 50 cm de comprimento, para os pássaros 

poderem pousar. Sob a base foram demarcadas parcelas de 1 m² e depositado cerca de 10 cm de camada do 

Latossolo comprado. O acompanhamento de regenerantes nos solos sob os poleiros foi feito por Nascimento 

(2020), em sua dissertação de mestrado, e o de aves, que está ainda em andamento, realizado por Marcela 

Fortes de Oliveira Passos em seu projeto de doutorado. 
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Figura 4.4. Fotografia mostrando: A) fase de homogeneização do topsoil obtido das 3 áreas de referência; B) 

montagem das parcelas; C) deposição de Latossolo Vermelho destorroado; D) algumas das parcela após a sua 

finalização, com a colocação do latossolo, do topsoils e das telas de proteção (TTS); E e F) Parcelas ao final do 

projeto – Latossolo comprado e topsoil homogeneizados. 
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4.3 TRABALHOS DE CAMPO 

Ocorreram seis campanhas de campo: 26/09/18 a 04/10/18; 02/11/18 a 09/11/18; 08/12/18 a 14/12/18; 

14/03/19 a 19/03/19; 28/08/19 a 05/09/19 e 20/03/20 a 10/03/20.Na 1ª campanha foi avaliado o estado da 

área após dezoito anos das intervenções do PRAD Pedra Branca, em especial atenção para a avaliação dos 

processos erosivos (ravinas e voçorocas). Foram definidos os três módulos, selecionadas áreas controle 

degradadas e áreas de referência para a doação de topsoil (ADT). O solo “doado” foi homogeneizado e 

distribuído nas parcelas alvo da restauração ecológica. Foram ainda realizadas as primeiras medidas de 

resistência do solo à penetração e coletadas as primeiras amostras de solo deformadas para análises físicas 

e químicas. Foram retiradas, com o auxílio de uma pá plástica, duas amostras dos primeiros 15cm, uma com 

aproximadamente 50 g para análises da concentração de nitrogênio total, que após etiquetada foi mantida 

refrigerada, e outra de cerca de 2 kg para as demais análises laboratoriais. Estas amostras foram secas e 

quarteadas, onde, um quartil foi enviado para as análises granulométricas. Um segundo quartil foi 

direcionado para as análises de fertilidade e teor de matéria orgânica. Um terceiro quartil foi destinado à 

determinação de elementos maiores e traços via ICP-OES. O último quartil está armazenado como 

testemunho. 

Na 2ª campanha foram coletadas mais amostras de solo e dado início a análise da permeabilidade do 

substrato in situ. Ademais, foram implantados os poleiros durante esse período de campo. A 3ª campanha 

finalizou essa primeira etapa de montagem de experimentos e coleta de amostras iniciais. 

A 4ª Campanha contemplou análise e descrição de perfil de solo em área de referência, com coleta de 7 

amostras para análise granulométrica. Além disso, foi realizado o primeiro voo com VANT para 

mapeamento da área. 

A 5ª campanha, que ocorreu em época de estiagem, contou com uma nova amostragem e análise da 

resistência do solo à penetração e permeabilidade, dos pontos já previamente monitorados na primeira etapa, 

a fim de se verificar possíveis variações edáficas restritas a sazonalidade. Além disso foram coletadas novas 

amostras das TTS e ADT. 
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A 6ª e última campanha configura a terceira etapa de coletas e análises in situ das propriedades do solo. 

Finalizou-se o ciclo de trabalhos de campo, com uma última amostragem e monitoramento dos 

experimentos, 18 meses após a primeira visita à área. Foi também realizado o segundo voo com o VANT. 

As amostras, sistematicamente, foram compostas e com no mínimo três réplicas por área para os cálculos 

estatísticos. Os pontos de coleta foram devidamente georreferenciados com o auxílio de um GPS (Garmim, 

modelo GPSmap 78).  

A Tabela 4.2 apresenta o número total de medidas in situ realizadas e amostras coletadas. 

Tabela 4.2. Tabela com o total das amostras coletadas, separadas por tratamento 

  

Etapa de Amostragem 

1ª Etapa (1ª, 
2ª e 3ª 

Campanhas) 
4ª Campanha 

2ª Etapa (5ª 
Campanha) 

3ª Etapa (6ª 
Campanha) 

Total 

Análise Área Amostras 

Fertilidade 

DEGA 38 0 12 0 50 

REFA 0 0 9 9 18 

ADT 9 0 9 9 27 

LC 9 0 0 0 9 

Topsoil 
homog. 

3 0 0 0 3 

TTS 0 0 9 9 18 

PA 0 0 0 12 12 

Total 59 0 39 39 137 

DsA e Pt 

DEGA 19 0 0 0 19 

REFA 9 0 0 9 18 

ADT 9 0 0 9 18 

TTS 9 0 0 9 18 

Total 46 0 0 27 73 

Gr 

DEGA 33 0 0 0 33 

REFA 9 7 9 0 25 

ADT 9 0 0 0 9 

LC 3 0 0 0 3 

Topsoil 
homog. 

3 0 0 0 3 

TTS 0 0 9 0 9 
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Total 57 7 18 0 82 

PPC 

DEGA 15 0 12 0 27 

REFA 0 0 9 0 9 

ADT 9 0 9 0 18 

LC 3 0 0 0 3 

Topsoil 
homog. 

3 0 0 0 3 

TTS 0 0 9 0 9 

Total 30 0 39 0 69 

Umidade 

DEGA 0 0 12 0 12 

REFA 0 0 9 0 9 

ADT 0 0 9 0 9 

LC 0 0 0 0 0 

Topsoil 
homog. 

0 0 0 0 0 

TTS 0 0 9 0 9 

Total 0 0 39 0 39 

ICP-OES 

DEGA 15 0 0 0 15 

REFA 12 0 0 0 12 

ADT 0 0 0 0 0 

LC 0 0 0 0 0 

Topsoil 
homog. 

3 0 0 0 3 

TTS 0 0 0 0 0 

Total 30 0 0 0 30 

Resistência do 
solo à 

penetração 

DEGA 130 0 75 0 205 

REFA 256 0 240 141 637 

ADT 256 0 240 141 637 

TTS 30 0 35 45 110 

Total 672 0 590 327 1589 

Condutividade 
hidráulica 

DEGA 20 0 18 0 38 

REFA 9 0 9 0 18 

ADT 9 0 9 0 18 

TTS 0 0 9 9 18 

Total 38 0 45 9 92 

DsA: Densidade Aparente; Pt: Porosidade total; Gr.: Granulometria; PPC: Perda por calcinação 
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4.4 ESCOLHA DOS INDICADORES A SEREM MONITORADOS 

Para uma correta avaliação do desempenho da recuperação ambiental, devem-se buscar métricas e 

indicadores adequados que forneçam as informações precisas, sejam de fácil acesso e que não sejam por 

demais onerosos (Rodrigues e Gandolfi, 1998; Suding, 2011). Foram selecionados, portanto, Indicadores 

de Qualidade de Solo, que são facilmente coletados em campo e com custos de análise relativamente baixos. 

4.4.1 Aspectos físicos dos substratos 

Granulometria (GR) 

A análise granulométrica foi realizada no laboratório do Departamento de Solos da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV). Os procedimentos da análise seguem o padrão estabelecido pela instituição, descritos e 

organizados pela Teixeira et al. (2017). A partir dos resultados de granulometria, foi calculado o diâmetro 

médio (Dm) dos grãos de solo, conforme a NBR NM 248 (ABNT, 2003). Foi plotado um gráfico com as 

porcentagens acumuladas dos grãos que passam em uma determinada granulometria e a partir desse gráfico 

foi realizado o cálculo da equação 4.1:  

𝐷𝑚 =  
𝐷16%+𝐷84%

2
                                                               (4.1) 

Onde: Dm é o diâmetro médio dos grãos em mm; D16% é o diâmetro dos grãos equivalente à 16% do 

acumulado de grãos passantes; D84% é o diâmetro dos grãos equivalente à 84% do acumulado de grãos 

passantes. 

Teor de umidade (U%) 

Para obtenção da umidade de cada amostra, aproximadamente 1 g de solo foi levado à estufa a 105°C e 

pesado 3 vezes consecutivas (após 17h, 21h e 24h), até estabilização do peso. Para obtenção da umidade, 

de cada amostra, foi empregado o cálculo de equação 4.2: 

 U(%) = [(
𝑀𝑎−𝑀𝑠

𝑀𝑠
) . 100] (4.2) 

Onde: U(%) é a porcentagem de umidade da amostra; Ma: Massa da amostra e Ms: Massa da amostra seca. 

Resistência do solo à penetração (RP) 
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A resistência do solo à penetração (ou resistência mecânica do solo à penetração) tem sido utilizada em 

inúmeras aplicações, sendo uma delas avaliar o impedimento mecânico ao desenvolvimento do sistema 

radicular das plantas (Assis et al., 2009).  

Para se obter a RP, no presente estudo, foram realizadas medições in situ com uso de 2 penetrômetros: 

penetrômetro analógico de mão (Figura 4.5A) e PenetroLOG da marca Falker (Figura 4.5B). Ao empurrar 

o cone metálico do PentroLOG sobre a superfície desejada, são gerados valores diretos em Kilopascal (kPa) 

que são transferidos para o computador. No caso do penetrômetro analógico de mão, os valores são em quilo 

força por área, sendo necessário a conversão para kPa, através da equação 4.3: 

𝑃 =
𝑚

𝑟2.𝜋
 × 0,0098               (4.3) 

Onde: P é a pressão em kPa; m é massa (kg); r é o raio da superfície de penetração, em metros. 

A opção pela utilização de um ou outro penetrômetro foi em função do grau de resistência do solo à 

penetração a ser analisado. Em áreas com solos muito compactados, não foi possível o uso do penetrômetro 

de mão, devido à sua maior fragilidade. 

 

Figura 4.5. Fotografias mostrando: A) detalhe do penetrômetro de mão utilizado para as análises de resistência 

do solo à penetração; B) o uso do pentrômetro PenetroLOG Falker em campo 

- Densidade do solo (DsA) 

A superfície a ser amostrada em campo teve a serapilheira e/ou pedregulhos removidos e, posteriormente, 

foi devidamente coletada com o uso de um anel volumétrico com volume aferido (ou Anel de Kopecky). 

Com o auxílio de um canivete ou espátula, o solo excedente às extremidades do anel foi removido, ficando 

totalmente contido e restrito ao cilindro. Esse solo foi armazenado em sacos plásticos e encaminhados à 
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UFOP. No laboratório, conforme procedimento preconizado por Teixeira et al. (2017), realizou-se a 

secagem das amostras em estufa a 105° por 48 horas. Após esse procedimento, as amostras foram pesadas 

e calculou-se a DsA a partir da equação 4.4. 

 

 𝐷𝑠𝐴 =  
𝑃𝑠

𝑉𝑇
 (4.4) 

 

Onde: DsA é a Densidade aparente; PS é o peso da amostra seca; e, VT é o volume do anel. 

 

Densidade de partículas – Dp 

A densidade de partículas consiste na densidade dos grãos do solo. Sua obtenção se deu conforme 

procedimentos propostos por Teixeira et al. (2017), através do uso de balão volumétrico (de 50 mL) e 

álcool etílico. O cálculo para densidade das partículas é feito através da equação 4.5: 

 

 𝐷𝑟 =
𝐴

50−𝐵
 (4.5) 

 

Onde: Dr (g/cm³) é a densidade de partículas; A é o peso da amostra seca a 105ºC; e, B é o volume de álcool 

gasto  

 

Porosidade total (Pt) e macroporosidade (MaP) 

A porosidade total de uma amostra pode ser definida como a proporção do volume do solo não ocupado por 

partículas sólidas e volume total da amostra. É calculada a partir da relação entre densidade de partículas e 

densidade do solo (Teixeira et al., 2017), segundo a equação 4.6 

 

 𝑃𝑇 =   
𝐴−𝐵

𝐴
 x 100 (4.6) 

 

Onde: PT é a porosidade total; A é a densidade de partículas; e, B a densidade do solo. 

A macrorosidades foi calculada a fim de se complementar a comparação entre área referência e área 

degradada, corroborando com o entendimento mais profundo das análises físicas do substrato. A estimativa 

de tal parâmetro foi realizada conforme o método proposto por Stolf et al. (2011). O método leva em 

consideração o teor de areia, densidade do solo e densidade de partícula, usando a equação 4.7. 
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 𝑀𝑎 = 0,650 − 1,341.
𝐷𝑠𝐴

𝐷𝑝
+ 0,321. 𝐴𝑟 (4.7) 

 

Onde: Ma é Macroporosidade; DsA é densidade aparente; Dp é a densidade de partículas; e, Ar é o teor de 

areia na amostra. 

Condutividade hidráulica (k) 

Os ensaios para se determinar a condutividade hidráulica do solo foram realizados in situ com uso de um 

permeâmetro tipo Guelph (Figura 4.6). O método consiste em perfurar a superfície alvo, com um trado 

manual de 10 cm de diâmetro, a uma profundidade de 20cm e utilizar o permeâmetro no buraco escavado 

(Figura 4.6). O tubo graduado de acrílico do permeâmetro é preenchido com água e de minuto em minuto é 

feito a leitura de quanto a linha da água baixou, até que se obtenha pelo menos 3 leituras consecutivas iguais 

(ao alcançar a capacidade de campo, estabiliza-se as leituras). Para o cálculo da condutividade hidráulica 

utilizou-se a equação proposta por Elrick et al., 1989, para meios heterogêneos, considerando-se apenas 

uma carga de pressão (Equação 4.8): 

 K =
CQ

[2𝜋𝐻2+𝐶𝜋𝑎2+(
2𝜋𝐻

𝛼
)]

 (4.8) 

Onde: a é o raio do furo; Q é a vazão (m³/s); H é a carga hidráulica aplicada; C é o coeficiente de Hazen, 

fator adimensional, que depende da razão H/a (Soto, 1996).  



65 

 

   

Figura 4.6. Fotografias ilustrativas das medidas de permeabilidade in situ, com a utilização de um permeâmetro 

tipo Guelph 

Os valores de α utilizados na equação 4.8 são estimados com base nas observações quanto à textura e, 

sobretudo, quanto à estrutura, como a macroporosidade e as descontinuidades. Reynolds et al. (1992) 

sugeriram o emprego do valor de α de acordo com o tamanho médio dos poros (Tabela 4.3) 

Tabela 4.3. Tabela com os valores de α propostos por Reynolds et al. (1992) 
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Tamanho médio dos poros α (m-1) 

Materiais argilosos, estruturados e compactados 1 

Materiais com grãos finos (argilosos) e não estruturados 4 

Argilas, areias finas e médias 12 

Solos com grãos graúdos e solos estruturados com fissuras e macroporos 36 

Para a determinação do coeficiente de Hazen (C na equação 4.8), a Soil Moisture Equipment. Corp. (1986 - 

fabricante do permeâmetro Guelph) fornece um ábaco (Figura 4.7) para sua determinação em três tipos de 

solo, tomando como base a textura e macroporosidade. 

 

Figura 4.7. Ábaco para determinação do valor do do coeficiente de Hazen - fator de forma C (Soil Moisture 

Equipment. Corp., 1986). 

4.4.2 Aspectos químicos dos substratos 

Matéria orgânica (MO) pH e fertilidade 

Foram analisados os seguintes parâmetros químicos (Tabela 4.4): 

Tabela 4.4. Parâmetros químicos analisados no laboratório da UFV 
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Parâmetros Químicos 

pH em H2O 
Fósforo (P) 
(mg/dm³) 

Potássio (K+) 
(mg/dm³) 

Cálcio (Ca2+) 
(cmol/dm³) 

Magnésio (Mg2+) 
(cmol/dm³) 

Alumínio 
trocável (Al3+) 

(cmol/dm³) 

Acidez potencial 
(H+Al) 

(cmol/dm³) 

Soma de bases 
trocáveis (SB) 
(cmol/dm³) 

CTC efetiva (t) 
(cmol/dm³) 

CTC a pH 7,0 (T) 
(cmol/dm³) 

Saturação de 
bases (V%) 

Saturação de 
alumínio (m%) 

Matéria 
Orgânica (MO) 

(dag/kg) 

Fósforo 
remanescente 
(P-rem) (mg/L) 

Enxofre (S) 
(mg/dm³) 

Boro (B) 
(mg/dm³) 

Cobre (Cu) 
(mg/dm³) 

Manganês (Mn) 
(mg/dm³) 

Ferro (Fe) 
(mg/dm³) 

Zinco (Zn) 
(mg/dm³) 

Nitrogênio total 
(N) (dag/kg) 

 -  - -  -  

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Análises Químicas e Fertilidade do Solo do Departamento 

de Solos da UFV, seguindo os procedimentos propostos por Teixeira et al. (2017). 

Concentração de elementos totais (ICP-OES) 

Para a análise de elementos totais, as amostras foram previamente secas por 2 h na estufa a 105ºC, maceradas 

e peneiradas na malha de 0,063 mm. Após o preparo prévio, foi pesado 1,0g do pó e realizada a digestão 

parcial em água régia (HCl e HNO3, proporção 3:1), conforme método 3051A (U.S. EPA, 2007). Após a 

fase da digestão parcial, as amostras foram condicionadas em recipientes plásticos de 30 mL devidamente 

higienizados e selados. As amostras armazenadas foram encaminhadas para o ICP-OES, da marca Agilent, 

modelo 725, do laboratório de Geoquímica do Departamento de Geologia da Escola de Minas – UFOP. A 

análise realizada pelo equipamento funcionada da seguinte forma: após a inserção da amostra no 

equipamento essa é convertida em aerossol e é direcionada ao plasma onde há a conversão de átomos em 

íons em estado de excitação. O que ocorre é que na volta para o estado fundamental há a emissão de fótons 

característicos de cada elemento. Esses fótons são coletados pelo equipamento e formam uma imagem de 

comprimento de onda que são convertidos em sinais elétricos e processados no computador, onde ocorre a 

identificação dos elementos. 

Teor de matéria orgânica (Perda por Calcinação)  

Para a estimativa do teor de matéria orgânica, foi realizada a técnica de Perda por Calcinação (PPC). Para 

execução do método, utilizou-se as amostras já secas e pesadas para estimativa da umidade. O solo foi então 
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levado a mufla a uma temperatura de 250°C por 5 h, conforme metodologia proposta por Silva et al. (1999). 

Para estimar o teor de matéria orgânica, utilizou-se a equação 4.9. 

 M. O. (%) = [(
𝑀𝑠−𝑀𝑐

𝑀𝑠
) . 100] (4.9) 

Onde: MO (%) é a estimativa de matéria orgânica em porcentagem da amostra; Ms é a massa da amostra 

seca; e, Mc é a massa da amostra após a calcinação 

4.5 ANÁLISES DOS DADOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

A fim de se analisarem os resultados, foram comparadas a REFA e a DEGA e os diferentes horizontes 

expostos de DEGA (B e C). Além disso, tanto as ADT como as TTS foram comparadas entre os módulos e 

ao longo do tempo. Alguns dados biológicos obtidos por colegas de projeto foram também analisados, de 

forma a complementar a avaliação dos dados de solo. Foram eles: riqueza e abundância de regenerantes; e, 

riqueza e abundância de macrofauna. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se do software R. Inicialmente, todos os dados passaram 

pelo teste de Shapiro-Wilk, para se verificar a normalidade dos resíduos, e Bartlett test, para se verificar a 

homogeneidade dos dados. Para os dados que apresentaram normalidade e homogeneidade, foram aplicados 

de forma direta os seguintes métodos: 

• Teste – T de Student: utilizado para comparação entre dois grupos, através das respectivas médias. 

• Método de análise de Variância – ANOVA: utilizado para comparação entre três ou mais grupos, 

através das respectivas médias. 

•  Regressão linear: construção de um modelo para verificar a relação existente entre variáveis (não 

categóricas).  

Para os dados que não apresentaram distribuição normal e/ou homogeneidade, foi feito um modelo linear 

generalizado (GLM – do inglês) Gaussiano (ou normal). O GLM é uma extensão mais flexível da regressão 

linear, feito de acordo com a distribuição de erros, utilizado para quando os dados não apresentem, por 

exemplo, uma distribuição normal. Para se verificarem possíveis diferenças entre os módulos, foi realizado 

o teste estatístico de contraste e por vezes de Tukey. A análise de contraste parte da premissa das médias 
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dos valores, agrupando-as da menor para a maior. O teste de Tukey se baseia na diferença mínima 

significativa e compara todos os pares de médias dos grupos. Para o cálculo da diferença mínima 

significativa, são considerados o tamanho amostral dos conjuntos, quadrado médio dos resíduos da ANOVA 

e, também a distribuição da amplitude estudentizada.  

Para a seleção de indicadores de atributos mais relevantes para diferenciação entre as áreas foi realizada a 

Análise de Componentes Principais (ACP) contemplando os parâmetros físicos (DsA, Pt, RP, k e Dm) e 

químicos (MO, pH e fertilidade). O critério utilizado foi o mesmo utilizado por Bhardwaj et al. (2011) em 

que se assume que o conjunto de dados a ser triado é mais bem representado pelas componentes principais 

com autovalores (eingenvalues) maiores. Dessa forma, só foram consideradas as principais componentes 

cujo autovalor é superior a 1 (critério de Kaiser). A seleção dos atributos, dentro de cada componente 

principal selecionada, foi apenas para as variáveis com cargas > 0,80 (Borges, 2013). 

Repetiu-se de forma subsequente o processo de ACP, onde a base é sempre o grupo de variáveis selecionadas 

do ciclo antecedente, aplicando-se sempre o método de exclusão (autovalor <1 e cargas ≤ 0,8). A cada 

repetição removeu-se uma quantidade de variáveis e componentes principais até que não foi possível realizar 

mais nenhuma exclusão adicional. Os atributos finais, então, integraram um conjunto mínimo de dados 

(Minimum data set – MDS).  

Para o presente trabalho, mesmo com todos os atributos físicos do solo tendo sido excluídos pelo método 

acima descrito, foi considerado como de grande relevância o parâmetro de densidade do solo (DsA). Como 

é sabido, os atributos físicos são de grande importância para análise de saúde do solo. A DsA, em especial, 

possibilita além de verificar a compactação, se analisar a porosidade total e a macroporosidade, indicadores 

de grande importância para o estudo edáfico. 

Para todos os métodos empregados, adotou-se um intervalo de confiança de 5% (p<0,05). 

4.6 LFA (LANDSCAPE FUNCTION ANALYSIS) 

No presente estudo foram ranqueados os seguintes parâmetros: (a) tipo de solo; (b) cobertura e tipologia 

vegetal; e (c) declividade. A partir desses mapas iniciais, foram definidos pesos (Tabela 1.5; Tabela 1.6) 

para a geração de dois produtos intermediários: mapa de vulnerabilidade a processos erosivos e mapa de 

potencial de desenvolvimento vegetativo. 
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Tabela 1.5. Tabela de pesos para criação de mapa de vulnerabilidade a processos erosivos. 

Segmentos Pesos Fórmula 

Vegetação 0.35 

V
eg

et
aç

ão
*0

.3
5

 +
 D

ec
liv

id
ad

e*
0

.3
5

 +
 S

o
lo

s*
0

.3
0

 

Vegetação Nativa (arbórea) 1.00 

Vegetação Nativa (rasteira) 2.00 

Vegetação em desenvolvimento 4.00 

Área s/ vegetação representativa 5.00 

Solos 0.30 

Latossolo vermelho distrófico (natural) 1.00 

Horizonte B exposto 2.00 

Horizonte C exposto 3.00 

Declividade 0.35 

0-3% 1.00 

3.1-8% 2.00 

8.1-20% 3.00 

20.1-45% 4.00 

 

Para o cálculo e confecção do produto, o mapa da vulnerabilidade ambiental, cruzou-se os dois mapas 

intermediários, sendo que o primeiro teve peso de 60% e o segundo de 40%. 

Tabela 1.6. Tabela de pesos para criação de mapa de potencial de desenvolvimento vegetativo 

Segmentos Pesos Fórmula 

Vegetação 0.40 

V
eg

et
aç

ão
*0

.4
0

 +
 S

o
lo

s*
0

.6
0

 

Buffer de 2m da vegetação 1.00 

Buffer de 5m da vegetação 2.00 

Buffer de 10m da vegetação 3.00 

Buffer de 2m de indivíduos arbóreos 1.00 

Solos 0.60 

Latossolo vermelho distrófico (natural) 1.00 

Horizonte B exposto 2.00 

Horizonte C exposto 3.00 
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CAPÍTULO 5  

5 REABILITAÇÃO DE UMA ÁREA DE EMPRÉSTIMO DA UHE 

EMBORCAÇÃO. DUAS DÉCADAS DEPOIS, O QUE DEU ERRADO? 

O artigo a seguir foi submetido ao periódico Journal of Environmental Management, com o título:”A 

hydroelectric dam borrow pit rehabilitation. Two decades after the project, what went wrong?” 

5.1 RESUMO 

Apesar de não serem incomuns os projetos de reabilitação ambiental que não deram certo, são poucas as 

pesquisas que tratam do assunto. Mais raros ainda são os trabalhos sobre a reabilitação de áreas de 

empréstimos. Numa tentativa de preencher essas lacunas, o presente estudo buscou avaliar a eficácia de um 

programa de recuperação de uma área de empréstimo de solo argiloso, usada para a construção da uma usina 

hidrelétrica, vinte anos após a sua execução. Para se avaliar o atual estágio de degradação da área e se 

identificar os possíveis erros dessa intervenção, inicialmente foi realizada sua cartografia digital, com o 

auxílio de um veículo aéreo não tripulado, que permitiu a identificação das estruturas físicas remanescentes 

e da dimensão da área ainda degradada, com a caracterização da vegetação presente e das tipologias do solo 

exposto. Os parâmetros físicos e químicos dos solos da área degradada foram avaliados e comparados com 

os de uma área contígua, ainda preservada, que foi utilizada como controle. Os solos da área degradada se 

apresentaram significativamente mais compactados (com redução significativa na macroporosidade) e 

empobrecidos em matéria orgânica e nutrientes. Os resultados mostraram que as metodologias utilizadas no 

projeto de reabilitação não foram suficientes para recuperar o solo e a resiliência do ecossistema 

profundamente degradado. O sucesso a longo prazo de um projeto de reabilitação só é possível com a 

garantia da sustentabilidade ecológica da área, que está em grande parte relacionada à restauração dos 

processos ecológicos do solo. Na maioria das vezes, isso não pode ser alcançado com o simples uso de 

técnicas clássicas de controle de erosão e revegetação.  

Keywords mining degraded area; soil functional resilience; ecological sustainability 
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5.2 INTRODUÇÃO 

Os solos estão entre os recursos naturais mais importantes, haja vista os inúmeros processos ecológicos dos 

quais participam ou pelos quais são diretamente responsáveis (Adhikari & Hartemink, 2016; Pereira et al. 

2018). São, portanto, vitais para a sustentabilidade de inúmeros ecossistemas (Robinson et al. 2013). A 

perda por erosão ou a retirada deliberada de parte ou todos os horizontes de um solo compromete a 

regulação, o suporte e provisionamento de inúmeros serviços ecossistêmicos, já que os solos são parte 

fundamental do ciclo hidrológico, da ciclagem de nutrientes, do estoque de carbono e fluxos de energia e 

da manutenção da biodiversidade (Field et al. 2015; Green et al., 2019). Neste sentido, a degradação de um 

solo pode ser definida como a sua incapacidade de regular os processos ecológicos (Lal 1997). Na maioria 

das vezes, a degradação e consequente perda da capacidade atual ou potencial de uma área para servir a uma 

função desejada, está relacionada a degradação do solo (Chen et al. 2002). Ou seja, o solo, em especial suas 

propriedades físicas e químicas, tem papel fundamental no sucesso dos projetos de restauração ou 

reabilitação de locais degradados (Jordan et al. 1987, Falk et al. 2006).  

Ao longo da história, o desenvolvimento humano esteve sempre entrelaçado à alteração da paisagem natural 

(Li et al. 2008). Após a chamada primeira revolução industrial, um setor que vem alterando diversos 

ecossistemas e unidades de paisagem, é o energético. O processo de urbanização e industrialização 

induziram um rápido crescimento de consumo de energia, forçando o desenvolvimento e a implantação de 

sistemas energéticos mais eficientes, com uma produção mais barata e mais limpa (Barca 2011). Nas últimas 

décadas do século passado, houve uma corrida na direção da produção de imensas quantidades de energia 

através de usinas hidroelétricas. A implantação desse tipo de empreendimento sempre acarreta impactos 

ambientais (diretos e indiretos) e deixa diversos passivos (Ledec & Quintero 2003). A construção das 

barragens demanda uma expressiva quantidade de materiais, que são retirados, de maneira geral, de locais 

próximos, comumente conhecidos como áreas de empréstimo – quarries ou borrow pits (Ledec & Quintero 

2003). Essas áreas têm suas condições naturais completamente alteradas: a paisagem profundamente 

modificada, a topografia descaracterizada, a vegetação eliminada e o solo total ou parcialmente removido, 

com consequente eliminação das comunidades microbianas do solo e seu banco e sementes (Fonseca et al. 

2003, Alves & Souza 2008, Alves et al. 2012). Ou seja, há uma profunda degradação dos ecossistemas ali 

existentes. Sistemas que sofrem tal nível de degradação necessitam, via de regra, da intervenção antrópica 

(projetos de recuperação ambiental) a fim de recuperar sua resiliência e possibilitar a sucessão ecológica 

(Wang et al. 2011; Zhang et al. 2018).  
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Muito comuns na construção de autoestradas (Nwachukwu et al. 2017; Yang et al. 2019) e estradas de ferro 

(HS2 2017), as áreas de empréstimo são fundamentais para a construção de barragens (Fonseca et al. 2003, 

Ledec & Quintero 2003, Alves & Souza 2008, Alves et al. 2012). Quando comparadas com os 

empreendimentos aos quais estão vinculadas, são em geral áreas pequenas e seus impactos tendem a ser 

localizados. Talvez por isso, não recebam a atenção devida. Como em muitos casos a legislação ambiental 

é omissa em relação à essas áreas, muitas são abandonadas ou passam por breves projetos de recuperação 

sem um acompanhamento posterior (Nwachukwu et al. 2017). Apesar de seu tamanho reduzido, são áreas 

mineradas cujos impactos podem ser comparados aos de minas a céu aberto, especialmente pedreiras. Dentre 

os principais riscos associados ao abandono dessas áreas, estão: deslizamentos frequentes, erosão com 

consequente perda de solo, contaminação das águas subterrâneas, assoreamento de cursos d’água e perda 

de biodiversidade e serviços ecossistêmicos (Lin et al. 2005, Milgrom 2008, Nwachukwu et al. 2017). Ou 

seja, sua reabilitação logo após o uso é fundamental.  

Apesar da importância do tema, a pesquisa sobre projetos de recuperação ambiental de áreas de empréstimo 

tem recebido pouca atenção. Essa lacuna está, em parte, relacionada em como a recuperação é interpretada 

pelos órgãos públicos e consultorias contratadas para realizar esse tipo de trabalho (Brancalion et al., 2013). 

Muitas vezes, os projetos de reabilitação são executados a título de cumprimento de condicionantes judiciais 

e demandas específicas para obtenção de certificados e dos licenciamentos ambientais, sem 

comprometimento com a sustentabilidade ecológica ou resiliência ecológica (Folke 2006). Como resultado, 

as metodologias aplicadas acabam se resumindo em técnicas simples, mais conhecidas (Bellotto et al. 2009). 

Além disso, como bem destacam Honcck et al. (2020), o sucesso dos projetos de reabilitação pode demandar 

anos ou até mesmo décadas de ações e não são incomuns descontinuidades nos projetos, quer seja por trocas 

da empresa contratada ou por mudanças no corpo técnico da empresa responsável.  

Na reabilitação de cavas a céu aberto, incluindo pedreiras e áreas de empréstimo, devem se observar algumas 

características importantes do local: topografia e declividade; escoamento superficial; estrutura do solo e 

compactação (e/ou na resistência do solo à penetração); e, pH e fertilidade/matéria orgânica do substrato 

(Sheoran et al., 2010). A correção desses parâmetros busca inicialmente a recuperação do meio abiótico, ou 

seja, dos processos ecológicos do solo, de forma a permitir a reintrodução da flora e fauna (Mummey et al. 

2002; Montoya et al., 2012). Esses devem ser os primeiros passos com vistas ao objetivo maior de se 

restabelecer os serviços ecossistêmicos e a resiliência ecológica. Áreas cujos solos foram severamente 

impactados se assemelham a pacientes com doenças graves, cujo processo de recuperação é lento e caro, e 
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demanda cuidados contínuos e especiais (Chazdon 2008). Diversos trabalhos de reabilitação de áreas 

mineradas, com a remoção parcial ou total do solo, apontam para a necessidade de um monitoramento 

regular e a continuidade das ações corretivas (Heneghan et al. 2008). Infelizmente, nem sempre isso 

acontece. 

Apesar de vários estudos que avaliaram a reabilitação de minas e pedreiras abandonadas, ainda existem 

lacunas importantes sobre a recuperação de áreas de empréstimo abandonadas e, mais ainda, das resultantes 

da construção de barragens de usinas hidrelétricas. Neste contexto, o presente trabalho almejou contribuir 

para avanço do entendimento das práticas de restauração, na medida em que buscou verificar como o 

emprego de técnicas tradicionais pode não ser o suficiente para estabelecer a resiliência ecológica em 

ambientes fortemente degradados, como áreas de empréstimo de solo. Assim, este estudo investigou uma 

área de aproximadamente 220 há que na década de 1970 foi utilizada para retirada de argila para a construção 

da Usina Hidrelétrica de Emborcação (propriedade da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG). 

Degradada e abandonada por mais de duas décadas, a área foi alvo de um projeto de reabilitação, entre 2000 

e 2002. Atualmente, a área encontra-se novamente degradada. Faz necessário rever a metodologia 

empregada e os problemas encontrados nesta primeira intervenção, de forma a substanciar a escolha de uma 

nova abordagem de recuperação, que possa ter mais sucesso no longo prazo. 

5.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.3.1 Área de estudo 

O local do estudo, com aproximadamente 220 ha, foi utilizado nos anos de 1976 a 1981 como uma área de 

empréstimo de argila para a construção da barragem da usina hidroelétrica de Emborcação (propriedade da 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG). A área localiza-se no distrito de Pedra Branca, 

pertencente ao munícipio de Catalão/GO (7.959.485S e 188.305 E, zona 23K).  

O clima da região, conforme a classificação Köppen-Geiger (1954), é do tipo Aw, clima tropical de estação 

seca (inverno) ou de Savana (Kottek et al. 2006). A temperatura média anual é de 20°C, com máximas 

atingindo mais de 30ºC e mínimas chegando a 14°C. A precipitação média anual, com base nos dados da 

estação pluviométrica 83526 do INMET (entre os anos de 1981 e 2010), localizada em Catalão/GO, é de 

1449,6 mm, com a maior parte das chuvas concentrada entre os meses de dezembro a março (68%). A região 

apresenta uma média 108 dias chuvosos por ano, com pelo menos 3 dias de chuvas potencialmente 
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torrenciais, com volumes diários acumulados acima de 50 mm/dia. A área se insere no bioma Cerrado 

(Bannstrom et al. 2008), sendo o uso e ocupação do solo na região caracterizado por pastagens, agricultura 

e áreas remanescentes de cerrado, como matas de galeria. 

A área estudada, constituída principalmente por latossolos-vermelhos distróficos, derivados em sua maioria 

de ortognaisses migmatíticos (CPRM 2008), teve seus horizontes A e B removidos total ou parcialmente, 

de tal forma que em alguns pontos ocorre a exposição direta do horizonte C. O local foi abandonado após a 

construção da barragem e, com decorrer do tempo, a ausência de vegetação (Figura 5.1) e a ação de chuvas 

torrenciais deflagraram processos erosivos laminares e lineares, que originaram ravinas, grotas e até mesmo 

voçorocas (Figura 5.1), e promoveram, consequente, o assoreamento do córrego Pedra Branca, que nasce 

no local.  

A B C

 

Figura 5.1. Fotografias da área antes do início das ações do projeto de reabilitação. A) detalhe da área 

sem vegetação e com algumas feições erosivas lineares; B e C) fotografias das voçorocas instaladas 

Em 2000, como resposta à legislação ambiental brasileira, foi celebrada a assinatura de um Termo de Ajuste 

de Conduta (TAC) entre a CEMIG e o Ministério Público (GO – P. M. Catalão). O TAC culminou na 

elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD Pedra Branca – elaborado pela 

empresa COAME Engenharia, sob coordenação da Gerência de Programas e Ações Ambientais da CEMIG. 

Entre 2001 e 2002, o PRAD foi executado pela PETREL Engenharia, sob um custo total de 

aproximadamente R$ 3.700.000 (valores da época). Foram realizadas técnicas para o controle das águas 

pluviais, reconstituição da topografia e recuperação dos processos erosivos, correção de pH do solo, 

adubação e revegetação. 
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Para diminuir o runoff da área, em áreas de menores declividades foram feitos terraços em nível, faixas de 

infiltração com gramíneas e canaletas verdes, associadas a retentores orgânicos de sedimento cilíndricos 

(Figura 5.2A). As áreas com relevo mais acidentado contaram com a implantação de canaletas de concreto 

armado e dissipadores de energia (Figura 5.2B e C). As ravinas foram reconformadas em ângulos, no geral, 

menores que 52 graus; localmente, barraginhas de terra foram construídas. Posteriormente, ocorreu plantio 

de herbáceas, recobrimento com palhada de arroz (Figura 5.2D) e, nos taludes com ângulos de mais de 45º, 

ocorreu o recobrimento com RECP (Rolled Erosion Control Products) manufaturados mecanicamente com 

capim colonião e fixados por grampos metálicos.  

Em toda área foi feita subsolagem com tratores esteiras D8, a uma profundidade de 60 centímetros (Figura 

5.2E). Conseguinte houve o tratamento químico do solo com uso de calcário dolomítico na proporção de 

1,5 ton/ha e Adubação química (NPK) fórmula 04 – 14 – 08 mais micronutrientes, na proporção de 500 

kg/ha. Por último ocorreu a semeadura com um coquetel de sementes de gramíneas e leguminosas 

(Brachiarão, brachiária umidicula, andropogon, capim gordura, mucuna preta, lab lab, feijão guandú e soja 

perene) e coveamento e plantio de 35.000 mudas arbóreas de espécies dispostas na Tabela 5.1 (Figura 5.2F). 
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Figura 5.2. Fotografias de algumas das ações do projeto de reabilitação: A) detalhe da implementação de 

terraços e canais; B e C) detalhe da construção de canaletas; D) cobertura com palhada; E) subsolagem; F) área 

após o plantio 

Apesar dos esforços e recursos empregados, 18 anos após a finalização do PRAD, a área continua em sua 

maior parte degradada (Figura 5.3). As informações acerca de monitoramentos da área após o PRAD são 

escassas e/ou inexistentes. 

A

C D

E F

B
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Tabela 5.1. Lista de espécies arbóreas pioneiras e clímax plantadas durante o projeto de reabilitação 

da área de empréstimo 

Espécies Climax Espécies Pioniras 

Schinus terebinthifolius Parapiptadenia rigida 
Cedrela fissilis Luehea divaricata 
Balfourodendron riedelianum Schinus terebinthifolius 
Inga sessilis Lafoensia pacari 
Handroanthus albus Cecropia pachystachya 
Tabebuia roseo-alba Triplaris americana 
Handroanthus impetiginosus Piptadenia gonoacantha 
Jacaranda mimosifolia Cyntharexyllum myrianthum 
Syzygium cumini Clitoria fairchildiana 
Hymenaea courbaril Trema micrantha 
Anadenthera macrocarpa Mimosa caesalpiniifolia 
Aspidosperma polyneuron Enterolobium contortisiliquum 
Swietenia macrophylla  
Plathymenia reticulata  

5.3.2 Cartografia digital e sensoriamento remoto 

A fim de se avaliar o atual grau de degradação da área e o estado de conservação dos terraços e das estruturas 

implantadas no local durante a execução do projeto de reabilitação, a área de estudo foi mapeada através de 

um mosaico de imagens. Para tal, foi usado um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado, modelo Phantom 4 

advanced, com câmera FC300C acoplada). A câmera obteve imagens com 4 bandas espectrais, 3 bandas na 

zona do visível e 1 banda no infra vermelho próximo, todas com 0,5 m de resolução espacial. O 

imageamento ao longo desta faixa espectral permitiu a criação do MDT (Modelo Digital do Terreno), do 

mapa de uso e ocupação do solo, do mapa de distribuição do índice de NDVI e realização da contagem de 

indivíduos arbóreos e arbustivos remanescentes.  
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Figura 5.3. Imagem da área estudadas, obtida com VANT, com a localização dos pontos amostrais e 

principais estruturas remanescentes do PRAD. 

5.3.3 Caracterização in situ e amostragens 

Para caracterização da área de estudo, foram executadas duas campanhas de campo, uma na estação chuvosa 

e outra na estação seca. Para um melhor entendimento dos fatores que atuaram na continuidade da 

degradação das área mesmo após o projeto de reabilitação, além da região degradada (DEGA – Figura 5.3), 

foram escolhidas porções com vegetação nativa remanescente, no entorno da área degradada, aqui utilizadas 

como áreas referência (REFA – Figura 5.3).  

Em campo, foram determinadas a condutividade hidráulica (k) e a resistência do solo à penetração do solo 

(RP). Para o ensaio de condutividade hidráulica foi utilizado um pemeâmetro Guelph. Foram analisados 56 

pontos (18 na área referência e 38 na degradada), onde foram perfurados, com um trado manual, furos de 
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10cm de diâmetro e 20cm de profundidade. Para o cálculo da condutividade hidráulica utilizou-se a equação 

proposta por Elrick et al. (1989), para meios heterogêneos. Os valores do parâmetro α foram definidos de 

acordo com o tamanho médio dos poros do solo, como sugerido por Reynolds et al. (1992), e o valor do 

coeficiente de Hazen, que depende da razão carga hidráulica aplicada/raio do furo, foi obtido do ábaco 

proposto pela Soil Moisture Equipment. Corp. (1986). Já para a determinação da resistência do solo à 

penetração, foram analisados 416 pontos (286 pontos na área de referência e 130 na área degradada). 

utilizando-se 2 penetrômetros (Dial Pocket Penetrometer da Geotester e Penetrolog da marca Falker), 

dependendo da dureza do substrato. 

Para a caracterização física e química dos solos, foram coletadas amostras deformadas de aproximadamente 

500g, destinadas a análises químicas e granulométricas, e amostras indeformadas para determinação da 

densidade aparente (Bd - método do anel volumétrico – Kopecky), densidade de partícula (Dp) e porosidade 

total (Pt). As amostras deformadas foram extraídas dos primeiros 15cm de solo, camada que, teoricamente, 

acumula a maior parte dos nutrientes em solos tropicais (Primavesi, 2002; Primavesi, 2014; Almeida e 

Sánchez, 2015). Do total de 68 amostras coletadas, 47 pertencem a DEGA e 21 a REFA (Figura 5.3). Já as 

amostras indeformadas para a determinação da densidade aparente (Bd), 19 foram extraídas da DEGA e 9 

da REFA, totalizando 28 amostras. 

5.3.4 Análises laboratoriais 

No laboratório de solos da Universidade Federal de Viçosa – UFV, de acordo com as metodologias 

empregadas por Teixeira et al. (2017), foram determinadas as granulometrias e analisados Matéria Orgânica 

(MO), pH e fertilidade: P (Fósforo); K+ (Potássio); Ca2+ (Cálcio); Mg2+ (Magnésio); Al3+ (Alumínio 

trocável); H+Al (Acidez potencial); S (Enxofre); B (Boro); Cu (Cobre); Mn (Manganês); Fe (Ferro); Zn 

(Zinco); N (Nitrogênio); SB (Soma de bases); T (Capacidade de Troca Catiônica); t (Capacidade de Troca 

Catiônica efetiva); V% (Saturação por bases); m% (Saturação por alumínio). Já as análises de densidade 

aparente (Bd), densidade de partícula (Dp) e porosidade total (Pt), foram realizadas no laboratório do 

Departamento de Geologia – DEGEO, da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, de acordo com as 

respectivas metodologias e cálculos propostos por Teixeira et al. (2017). 

A partir dos resultados de granulometria, foi calculado o diâmetro médio dos grãos de solo (Gr), conforme 

a ABNT – NBR NM 248. Com os resultados de Bd, granulometria e Dp, foi estimada a macroporosidade 

do solo, conforme proposto por Stolf et al. (2011). 
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5.3.5 Análises estatísticas e seleção dos melhores Indicadores de Qualidade de Solo 

A fim de se avaliar quais dos diferentes parâmetros analisados seriam capazes de individualizar a área 

degradada, separando-a da área de referência, foi feita, inicialmente, uma análise de componentes principais 

(ACP) com os parâmetros físicos (Bd, Pt, RP, k e Gr) e químicos (MO, pH e fertilidade). A seguir, foram 

realizadas análises de correlação de Pearson, de forma a se identificar os parâmetros com alta correlação (ρ 

> |0,70|). Posteriormente, foi utilizado o modelo linear generalizado gaussiano (GLM) (ou normal), para se 

determinar se existiam diferenças significativas desses parâmetros entre a área degradada e área preservada. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o software R, adotando-se significância de 5% (p<0,05). 

Finalmente, de posse de todos os resultados, foram selecionados os melhores parâmetros físicos e químicos 

para a avaliação e monitoramento de áreas de empréstimo fortemente degradadas. 

5.4 RESULTADOS 

Com os mapas de uso e ocupação e NDVI da área de estudo, criados com os produtos do sobrevoo do 

VANT, foi possível individualizar as estruturas instaladas durante o PRAD realizado há 20 anos, os 

diferentes tipos do solo exposto, áreas com vegetação nativa preservada (REFA) e de gramíneas, essas 

provavelmente ainda remanescentes do referido projeto (Figura 5.3 e Figura 5.4A). 

Remanescentes do PRAD estão ainda presentes na área: 3.970 m de canaletas de concreto, 3.210 m de 

drenos verdes, 25 barraginhas e 18,4 km lineares de terraceamento (Figura 5.3). Além disso, 19,5% da área 

apresenta remanescentes de mata preservadas (REFA), localizadas nos limites da área estudada (Figura 5.3). 

Dos 80,5% restantes, 15,5% possuem vegetação de gramíneas, muitas acompanhando o terraceamento 

(Figura 5.4A e B) e 65% de solo exposto; 76,7% deste é composto pelo horizonte B remanescente e 23,3% 

por horizonte C (Figura 5.3 e Figura 5.4C e D). Com as imagens de alta resolução obtidas, ainda foi possível 

estimar a quantidade de indivíduos arbóreos e arbustivos existentes na área – por volta de 4.000; ou seja, 

menos de 11,5% das mudas plantadas originalmente. Muitas dessas plantas sobreviventes não conseguiram 

se desenvolver adequadamente e podem ser consideradas “anãs”, cujas raízes, apesar de relativamente 

grossas, tendem a ser superficiais (Figura 5.4E e F). Além disso, a maioria dos indivíduos arbóreos e 

arbustivos sobreviventes se localiza próximo às matas (Figura 5.3). 
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Figura 5.4. Fotografias atuais da área de estudo.A e B) Detalhe das gramíneas na área, claramente 

condicionadas pelo terraceamento; C e D) Detalhes das porções com solo exposto, com exposição de horizonte 

B (mais escuro e avermelhado) e horizonte C (mais esbranquiçado); E) e F) Detalhe das plantas anãs com 

desenvolvimento radicular pouco profundo. 

A B

E F

C D
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Os resultados da ACP mostram claramente a diferença entre a REFA e a DEGA e entre seus horizontes B 

(Hb) e C (Hc) expostos (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Resultados da ACP com os dados dos diversos parâmetros mensurados na área de referência 

(REFA) e na área degradada (DEGA), com seus horizontes B e C expostos (Hb e Hc, respectivamente). A) 

Gráfico das variáveis; b) Gráfico das categorias 

Os dois primeiros componentes principais da análise multivariada de ACP com propriedades do solo (PC1 

e PC2; Figura 5.5), explicam 54,6% da variância total dos dados. O primeiro componente principal está 

fortemente correlacionado com 13 das variáveis originais, aumentando com o aumento dos escores de 11 e 

diminuindo com o aumento dos escores de 2 (Tabela 5.2). Os parâmetros de fertilidade (Ca2+, k+, N, Mg2+, 

Mn, Zn, Fe, B, P, MO, S), em sua maioria, contribuem positivamente para este componente, tendendo a 

separar a REFA da DEGA (Figura 5.5). Enquanto o segundo componente principal está fortemente 

correlacionado com 6 das variáveis originais, crescendo com o aumento dos valores de 3 e diminuindo com 

o aumento dos valores de 3 (Tabela 5.2). Os parâmetros físicos, como resistência do solo à penetração, 

condutividade hidráulica e diâmetro médio, ajudam a individualizar os dois horizontes de DEGA (Figura 

5.5) 

Tabela 5.2. Resultados da ACP, com os pesos de cada variável nos dois primeiros componentes. 

Variable PC 1 

PC 

2 Variable PC 1 PC 2 

pH 31% 48% Manganês (Mn) 72% 18% 

Fósforo disponível (P) 72% 

-

19% Fero (Fe) 56% 1% 

RP 
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Potássio trocável (K+) 84% 15% Zinco (Zn) 62% 4% 

Cálcio trocável (Ca²+) 79% 30% Nitrogênio total (N) 94% -5% 

Magnésio trocável (Mg²+) 94% 10% 

Densidade aparente 

(Bd) -68% 44% 

Alumínio trocável (Al³+) -24% 

-

81% Porosidade total (Pt) 60% -54% 

Matéria orgânica (MO) 93% -7% 

Resistência do solo à 

penetração (RP) -31% 59% 

Enxofre (S) -46% 10% Condut. hidráulica (k) -26% -40% 

Boro (B) 86% 

-

11% 

Média granulometria 

(Gr) -11% -40% 

Cobre (Cu) 15% 55%    
 

Quando comparados os solos, os resultados de granulometria não apresentaram diferenças significativas 

entre REFA e DEGA (p=0,083). Porém, a área preservada apresenta resultados mais homogêneos (Figura 

5.6), sempre apontando para a característica argilosa e franco-argilosa do solo (percentual médio de argila 

de 47%), enquanto a degradada, por sua característica heterogênea (Figura 5.6) apresenta uma maior 

variação granulométrica. De maneira geral, a REFA possui solos argilosos, com 46,3% de argila em média, 

semelhante ao Hb da DEGA (média 45,6%) e diferentemente do Hc da DEGA, mais arenoso (média de 

areias de 37,2%) e que possui 31,5% em média de argila. Os dois solos de DEGA são significativamente 

diferentes entre si (p=0,003), com as superfícies que exibem o horizonte C apresentando textura mais 

heterogênea (Figura 5.6). A diferença entre o tamanho das partículas fica também evidenciada quando 

analisamos o diâmetro médio dos grãos: 0,12 mm na REFA e 0,14 mm na DEGA. O mesmo se dá com os 

Hb e Hc, com 0,11 mm e 0,18 mm, respectivamente.  
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Figura 5.6. Diagrama ternário com a classificação textural dos solos da área estudada 

Foram encontradas diferenças significativas nos dados de resistência do solo à penetração entre as áreas 

(p<0,001). Apesar da semelhança granulométrica, o Hb da DEGA (média: 2.232 Kpa) encontra-se 

consideravelmente mais compactado que a REFA (média: 940 Kpa; Figura 5.7). Em contrapartida, o Hc de 

DEGA apresenta a menor resistência do solo à penetração (média: 855 Kpa), diferindo significativamente 

do horizonte B e de REFA (p<0,001; Figura 5.7), reflexo de seu maior percentual de areias (Brady & Weil, 

1996). 
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Figura 5.7. Gráficos boxplot com os parâmetros físicos do solo: A) Resistência do solo à penetração (RP); B) 

Densidade do solo (Bd); C) Porosidade total (Pt) e macroporosidade; D) condutividade hidráulica (k). 

A REFA com 46,3% de média de argila, RP de 941 Kpa e k de 2,54 cm/h, apresenta Bd média de 0,93 

kg/dm³ com Pt de 65%, onde a macroporosidade corresponde a 28% e a microporosidade 37%. Em 

contrapartida, os solos DEGA (Hb) e DEGA (Hc) apresentam, respectivamente: 45,6% e 31,5% de média 

de argila; RP de 2.232 e 855 Kpa; k de 2,55 e 3,13 cm/h; Bd médio de 1,41 e 1,22 kg/dm³; e, Pt de 47 e 

56%, onde a macroporosidade corresponde a 5 e 18%. 
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A REFA possui solos menos denso e mais porosos, com diferença significativa com relação à DEGA 

(p<0,001 – Figura 5.7). Da mesma forma, a macroporosidade apresenta diferenças significativas entre as 

áreas (p<0,001 – Figura 5.7). Na DEGA (Hb) a macroporosidade se apresenta ainda menor (média 5%), 

existindo diferença significa, também, entre os horizontes (p<0,001 – Figura 5.7). Com relação à 

condutividade hidráulica, não foi observada diferença significativa entre as áreas (p = 0,538). Entretanto, 

como pode ser observado na Figura 5.7, os valores encontrados na DEGA (Hc) são mais heterogêneos, 

reflexo de sua textura (Figura 5.6). 

Em termos de características químicas e de fertilidade, as áreas se mostram também muito diferentes entre 

si, conforme pode ser visto na Tabela 5.3. Apesar de todos os solos analisados serem ácidos (< 5,58), os 

solos do Hc de DEGA diferem significativamente de REFA e do Hb em termos de pH, sendo aquele mais 

ácido que estes. O Hc difere significativamente, também, em relação ao teor de alumínio trocável (Al³+), 

que chega a ser quatro vezes superior ao de REFA. Interessante notar que o Al³+ é zero na maioria das 

amostras do Hb. Os solos também diferem significativamente em relação à acidez potencial, sendo essa 

muito superior em REFA (Tabela 5.3). A saturação por bases e a capacidade de troca catiônica (efetiva e 

total) também diferem significativamente entre os solos, sendo, igualmente, maiores em REFA (Tabela 5.3). 

Tabela 5.3. Valores médios e desvio padrão dos parâmetros químicos dos solos 

Variable REFA DEGA p DEGA (Hb) DEGA (Hc) p 

pH 5.58 ± 0.61 5.47 ± 0.44 0.406 5.58 ± 0.43 5.20 ± 0.35 0.005* 

P (mg/dm³) 
0.88 ± 0.51 0.24 ± 0.31 

<0.001

* 
0.26 ± 0.29 0.19 ± 0.35 0.502 

K+ (mg/dm³) 

135.7

1 
± 

75.9

4 

28.8

5 
± 

18.1

1 

<0.001

* 

33.2

4 
± 

16.2

0 

18.5

0 
± 

18.7

3 
0.009* 

Ca²+ 

(cmol/dm³) 
2.17 ± 1.68 1.04 ± 0.46 

<0.001

* 
1.09 ± 0.41 0.92 ± 0.54 0.238 

Mg²+ 

(cmol/dm³) 
0.98 ± 0.66 0.15 ± 0.13 

<0.001

* 
0.17 ± 0.13 0.11 ± 0.12 0.145 

Al³+ 

(cmol/dm³) 
0.32 ± 0.39 0.38 ± 0.72 0.745 0.02 ± 0.06 1.21 ± 0.88 

<0.001

* 

H+Al 

(cmol/dm³) 
5.41 ± 1.72 1.90 ± 0.84 

<0.001

* 
1.66 ± 0.78 2.46 ± 0.73 0.002* 

SB (cmol/dm³) 
3.50 ± 2.46 1.26 ± 0.56 

<0.001

* 
1.34 ± 0.52 1.07 ± 0.62 0.133 

cec (cmol/dm³) 
3.82 ± 2.18 1.64 ± 0.71 

<0.001

* 
1.36 ± 0.53 2.29 ± 0.66 

<0.001

* 

CEC 

(cmol/dm³) 
8.91 ± 3.03 3.16 ± 0.84 

<0.001

* 
3.01 ± 0.88 3.54 ± 0.60 0.045* 
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V (%) 
35.95 ± 

17.7

6 

41.1

3 
± 

18.0

9 
0.276 

45.7

3 
± 

16.5

4 

30.2

7 
± 

17.4

2 
0.005* 

m (%) 
16.73 ± 

23.3

7 

16.1

7 
± 

28.0

0 
0.936 1.69 ± 4.84 

50.2

9 
± 

30.4

9 

<0.001

* 

MO (dag/kg) 
5.56 ± 2.89 0.86 ± 0.57 

<0.001

* 
1.08 ± 0.48 0.36 ± 0.41 

<0.001

* 

S (mg/dm³) 
8.81 ± 6.77 

14.0

9 
± 9.01 0.019* 

16.1

2 
± 9.64 9.31 ± 4.89 0.016* 

B (mg/dm³) 
0.31 ± 0.17 0.09 ± 0.07 

<0.001

* 
0.09 ± 0.07 0.09 ± 0.06 0.814 

Cu (mg/dm³) 
0.81 ± 0.35 0.77 ± 0.39 0.676 0.89 ± 0.35 0.48 ± 0.29 

<0.001

* 

Mn (mg/dm³) 
36.14 ± 

14.7

4 

14.8

4 
± 

16.7

6 

<0.001

* 

18.8

5 
± 

18.2

0 
5.40 ± 6.48 0.01* 

Fe (mg/dm³) 
50.40 ± 

29.3

4 

25.7

6 
± 

15.1

9 

<0.001

* 

26.7

9 
± 6.58 

23.3

1 
± 

26.4

7 
0.479 

Zn (mg/dm³) 
1.72 ± 0.58 0.77 ± 0.63 

<0.001

* 
0.82 ± 0.70 0.64 ± 0.43 0.384 

N (dag/kg) 
0.18 ± 0.07 0.03 ± 0.02 

<0.001

* 
0.04 ± 0.01 0.01 ± 0.01 

<0.001

* 

Matéria Orgânica (MO), pH e fertilidade: P (Fósforo); K+ (Potássio); Ca2+ (Cálcio); Mg2+ (Magnésio); Al3+ 

(Alumínio trocável); H+Al (Acidez potencial); S (Enxofre); B (Boro); Cu (Cobre); Mn (Manganês); Fe 

(Ferro); Zn (Zinco); N (Nitrogênio); SB (Soma de bases); T (Capacidade de Troca Catiônica); t (Capacidade 

de Troca Catiônica efetiva); V% (Saturação por bases); e, m% (Saturação por alumínio) 

*diferença estatística 

 

Cabe destaque ao teor de matéria orgânica (MO), significativamente diferente entre os solos, sendo em 

média na REFA cinco vezes superior a média determinada para o Hb e 15 vezes superior aos valores 

encontrados nas amostras do Hc (Tabela 5.3). No que diz respeito aos nutrientes, macro e micro, todas as 

concentrações, com exceção do cobre, foram significativamente diferentes entre REFA e DEGA (Tabela 

5.3). Interessante notar que quase todas as concentrações dos elementos analisados apresentam o mesmo 

padrão: maiores ou muito maiores em REFA, e na DEGA com valores um pouco maiores nas amostras do 

Hb (Tabela 5.3). Exceção do enxofre, com valores superiores em Hb e menores em REFA (Tabela 5.3).  

5.5 DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos permitiram realizar um diagnóstico do atual estado de preservação da área de 

empréstimo. A área, em especial seu solo, continua degradada, mesmo após ter sido submetida a um projeto 

de reabilitação. O mapeamento com drone e as visitas de campo mostraram que as estruturas físicas 
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construídas e o terraceamento realizado há vinte anos estão em sua grande parte preservados (Figura 5.3). 

Fica claro que o maior problema está na ausência de vegetação na maioria da área (Figura 5.3 e Figura 5.4), 

que quando ocorrem são gramíneas exóticas (Figura 5.4) ou raras árvores, em sua maioria anãs (Figura 5.4). 

Esse estado de degradação está fortemente ligado às atuais características físicas e químicas dos solos de 

DEGA, reflexo das mudanças durante os 20 anos de abandono antes do projeto de reabilitação (1981 – 2001) 

e dos vinte anos após (2001 – 2020).  

O solo predominante na área, Latossolo Vermelho distrófico derivado de ortognaisses migmatíticos (CPRM, 

2008), se caracteriza por ser argiloso a muito argiloso em seus horizontes superficiais (Ker, 1998; Gomes 

et al., 2004). Entretanto, na área degradada, grandes quantidades de solo foram removidas, expondo até 

mesmo, em alguns pontos, o horizonte C. As amostras desse horizonte possuem maiores quantidades de 

areias e silte, o que acaba refletindo na maior resistência a compactação (que incide em menores resistências 

do solo à penetração) e na grande variação da condutividade hidráulica encontradas nesses locais. As fortes 

chuvas torrenciais, típicas da região, foram as responsáveis pelos processos erosivos atuantes nos solos 

expostos, dando origem às ravinas, grotas e voçorocas que existiam antes do projeto de reabilitação (Figura 

5.1). As obras de canalização e o terraceamento conseguiram controlar em grande parte esses processos 

(Figura 5.3).  

O trânsito de máquinas pesadas em DEGA levou a uma maior compactação do solo (Katzur & Haubold-

Rosar 1996, Twum & Nii-Annang 2015), claramente observada nas amostras do horizonte B, cuja 

granulometria não difere de REFA. Na verdade, um percentual de argila semelhante nos primeiros 

centímetros de áreas preservadas e degradadas onde o horizonte B não foi totalmente retirado é comum 

(Krishnaswamy & Richter 2002). Já as maiores quantidades de areia e silte nas amostras do horizonte C, 

provocam a menor compactação (e menores resistências do solo à penetração) e a grande variação da 

condutividade hidráulica encontradas nesses locais (Krumbein & Monk 1943, Beard & Weyl 1973). A 

subsolagem, apesar de ter reduzido em parte a resistência do solo à penetração, não mudou as características 

granulométricas dos dois horizontes do solo de DEGA, o que permitiu o aumento da resistência do solo à 

penetração nas porções mais argilosas (Nooraiepoura et al. 2019), especialmente no horizonte B (Figura 

5.7).  

Apesar de diversos autores destacarem a resistência do solo à penetração como um parâmetro crítico para o 

desenvolvimento radicular de algumas plantas, não existe um consenso sobre qual seria este valor, 

geralmente variando entre 2,0 e 3,0 MPa (Greacen & Sands 1980, Day & Bassuk 1994, Hakansson & Lipiec 
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2000). A maioria dos locais da DEGA (60%), onde o horizonte B está exposto, apresentam valores acima 

de 2,0 Mpa (Figura 5.7), o que pode ter dificultado o crescimento das raízes e o estabelecimento das plantas. 

Como resultado, parte da vegetação introduzida durante o projeto de reabilitação não conseguiu se 

desenvolver ou deu origem a plantas anãs (Figura 5.4). Além disso, a maior resistência do solo à penetração 

aliada à uma menor porosidade tenderia a privilegiar o escoamento superficial em detrimento da infiltração, 

aumentando o potencial de erosão das chuvas torrenciais (Hakansson & Lipiec 2000; Secco et al. 2004) e 

reduzindo a disponibilidade de água para as plantas (Eavis 1972). Hakansson & Lipiec (2000) estabelecem 

um valor de <10% de macroporosidade, o que ocorre com as amostras do horizonte B (Figura 5.7), como 

crítico para o desenvolvimento aéreo e radicular de diversas plantas. Esses valores abaixo de 0,10 dm³/dm³, 

por si só podem caracterizar esses solos como degradados e comprometidos (Stolf et al. 2011). O acúmulo 

de gramíneas nos limites das curvas de nível do terraceamento corroboram essa hipótese, tendo em vista 

que nestes locais, além da própria vegetação beneficiar a infiltração (Rietkerk et al. 2000), há um acúmulo 

de água pluvial, que, mesmo que de forma lenta, favorece a infiltração. 

Outros indicadores que corroboram o estado de degradação da DEGA são os parâmetros químicos. Apesar 

dos Latossolos terem suas características relacionadas com os processos intempéricos em climas tropicias 

(Ker 1997, Oliveira et al. 2017), que os tornam ácidos, com elevados teores de alumínio e ferro e baixa 

capacidade de trocas catiônicas (Primavesi 2002), de maneira geral, os solos de DEGA, quando comparados 

com os de REFA, apresentam claras diferenças (Tabela 5.3). Todos os aspectos, com exceção do alumínio 

e cobre, apresentaram diferenças estatísticas significativas. Os teores de todos macronutrientes e 

praticamente todos micronutrientes, elementos essenciais às plantas (Mengel & Kirkby 2001, Dechen & 

Nachtigall 2018), são consideravelmente mais baixos nos solos de DEGA. Os valores um pouco superiores 

em Hb do que em Hc podem estar relacionados aos seus maiores teores de MO e maior percentual de argilas 

(Figura 5.6 e Tabela 5.3). Por Hc apresentar os maiores percentuais de areia e silte (maior potencial de 

erosão) e as menores concentrações de nutrientes e MO, são os solos com as piores características para 

permitir o estabelecimento de vegetação.  

Dentre os parâmetros analisados, os que mais diferiram em valores absolutos entre REFA e DEGA 

(diferenças superiores a 200%) foram a concentração de potássio e o teor de matéria orgânica (Tabela 5.3). 

A quantidade total de potássio encontrado no substrato depende do material de origem (rocha mãe), 

entretanto, somente 2% desse montante é considerado disponível para as plantas. O potássio é o cátion mais 

abundante nas plantas e, apesar de não fazer parte de nenhuma estrutura ou molécula orgânica no vegetal, 
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ativa mais de sessenta sistemas enzimáticos (Meurer et al. 2018). Atua na fotossíntese, regula abertura e 

fechamento dos estômatos, regula a translocação e alocação de nutrientes, realiza a manutenção da água 

dentro dos tecidos vegetais, incrementa absorção de N e a síntese de proteínas (Marschner 1995). O K+ é 

facilmente lixiviado dos solos, principalmente em climas tropicais; devido à sua fraca força de adsorção 

(Viana et al. 2014), o que também faz com que o K+ seja o nutriente mais móvel da serapilheira (Laskowsi 

et al. 1995). Apesar disso, a vegetação pode reciclar o potássio, contribuindo para aumentar sua 

concentração no solo (Raij 2011). Dessa forma, principalmente em solos de cerrado que são pobres por 

natureza em nutrientes, a concentração e disponibilidade de K+ se torna um bom indicador para acompanhar 

a evolução de um ecossistema em processo de recuperação. 

O teor de matérias orgânica de um solo é basicamente formado por resíduos da parte aérea e radicular da 

vegetação, microrganismos e restos de animais, além de exsudados de raízes (Allison 1973). Trata-se é um 

importante indicador ambiental, principalmente em regiões onde ocorrem solos pobres em nutrientes 

(Primavesi 2002). A presença da matéria orgânica melhora a estrutura do solo na medida em que estabiliza 

agregados (Fenton et al. 2008, Volikov et al. 2016), influenciando, desta forma, o comprimento e grossura 

das raízes e o número de raízes laterais (Dobbss et al 2010). Além disso, tem participação no fornecimento 

de nutrientes (aumento da CTC), aumento da população microbiana (que promovem crescimento radicular 

e defesa contra patógenos e estresse) e na capacidade tampão do solo (Chen et al., 2004;). Em solos tropicais 

tem influência significativa nos atributos do solo, especialmente no ponto de carga zero e na T, podendo até 

mesmo dobrá-la (Ramos et al. 2018). 

Com base nos resultados, é possível sugerir uma nova abordagem para a determinação do grau de 

degradação e o acompanhamento do processo de recuperação da uma área de empréstimo fortemente 

impactada. Propõem-se, aqui, o monitoramento contínuo de pelo menos três indicadores de qualidade de 

solo: Bd (que permite o cálculo da macroporosidade); concentração de K+ no solo e o MO.  

O que deu errado? 

O PRAD realizado na área de empréstimo da Usina Hidroelétrica de Emborcação, no início deste século, 

foi uma demanda do Ministério Público para atender à legislação ambiental. Apesar de seu uso ter sido 

finalizado em 1981, a área ficou abandonada sem vegetação e com seu solo exposto às chuvas torrenciais 

da região. A instalação de processos erosivos severos foi só uma questão de tempo (Figura 5.1). Assim, o 

foco principal das ações efetivadas durante o projeto de reabilitação foi o controle da erosão. 
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Para que ocorra a recuperação de áreas fortemente impactadas e se evitar a evolução contínua da degradação 

do solo, é necessário o emprego de métodos e planejamento multidisciplinar e multiprofissional dos recursos 

naturais. Onde há perda da cobertura vegetal e parte ou a totalidade do solo, os indicadores mais importantes 

a serem monitorados e corrigidos continuamente são os parâmetros edáficos, com destaque para as 

características físicas e químicas do solo (Jordan et al. 1987). O desenvolvimento pré-maturo (ou “boom” 

vegetativo), principalmente de gramíneas, após o emprego de métodos tradicionais com calagem e 

adubação, pode acabar encobrindo uma possível evolução da degradação ambiental, o que dificulta na 

identificação da necessidade de adoção de ações corretivas. Uma análise inicial e um acompanhamento 

descontínuo, com base no tradicional método de se avaliar apenas alguns indicadores biológicos (cobertura 

verde principalmente), provavelmente escondeu o real problema da área (a degradação contínua do solo) 

sob folhas verdes de uma vegetação efêmera. O monitoramento correto, com base nos indicadores de solo, 

poderia ter apontado, de forma prévia, a ineficiência a longo prazo das técnicas empregadas no PRAD. A 

análise em tempo hábil permitiria a retificação das técnicas implantadas, concomitantemente com a 

implantação de outros métodos mais eficazes ao cenário de degradação da área de empréstimo. 

Apesar de terem sido controlados os processos erosivos, não houve uma preocupação com a restruturação 

do solo, com o estoque de matéria orgânica e ciclagem de nutrientes na área degradada, em longo prazo. 

Atualmente, a área encontra-se novamente degradada apesar da erosão ter sido em grande parte controlada. 

A utilização de métodos tradicionais de revegetação, eficazes para frear o desenvolvimento de processos 

erosivos lineares, foram insuficientes para reestruturar o solo de forma a prover as necessidades básicas para 

o desenvolvimento vegetativo. A vegetação não conseguiu se restabelecer de forma perene no local e o 

terreno se encontra, hoje, com uma vegetação esparsa (árvores anãs e gramíneas exóticas), que culmina na 

progressiva degradação do solo por meio de sua compactação (redução da macroporosidade) e a eluviação 

de partículas, matéria orgânica e lixiviação de nutrientes (Haileslassie et al 2005, Adimassu et al 2012).  

Os resultados obtidos nas amostras de solo de DEGA, quando comparados com os de REFA, mostram 

claramente uma redução da macroporosidade, da perda de matéria orgânica e nutrientes ao longo do tempo. 

Isto porque as ações do PRAD não conseguiram reestabelecer os principais serviços ecossistêmicos do solo, 

fundamentais para garantir seu sucesso em longo prazo. Por isso, seria necessário um monitoramento 

posterior, aliado a ações corretivas, o que não foi feito. Como resultado, a área retornou ao seu estado 

degradado.  
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5.6 CONCLUSÕES 

Apesar de pequenas quando comparadas com as obras de engenharias às quais estão vinculadas, as áreas de 

empréstimo fazem parte de seus impactos indiretos e são, em geral, intensamente degradadas. A eliminação 

da vegetação e a retirada parcial ou total do solo dessas áreas as coloca entre as mais vulneráveis à ação de 

processos erosivos. Metodologias clássicas de controle de erosão e revegetação não são suficientes para sua 

reabilitação. Um projeto ambiental sustentável deve buscar a recuperação dos processos naturais do solo, 

de forma a permitir a formação de ecossistemas resilientes. Isto só é possível considerando-se o papel 

fundamental das propriedades física e químicas do solo. Somente assim se consegue restaurar os ciclos de 

energias e matéria de um determinado ecossistema, bases para permitir o reestabelecimento da flora e fauna, 

em toda sua complexidade, e dos serviços ambientais. 

Assim, para a recuperação futura da área, recomenda-se a utilização de métodos que visem reestruturar de 

forma perene o substrato, a partir de técnicas de restauração ecológica. Além disso, o monitoramento 

contínuo da área deve contar com ao menos três indicadores de solo: Bd (que permite o cálculo da 

macroporosidade); teor disponível de K+ no solo e MO. A utilização desses indicadores se apresenta 

promissora, também, na análise da evolução de recuperação de ouras áreas de empréstimo degradadas, 

especialmente em ecossistemas tropicais como o Cerrado.  
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CAPÍTULO 6  

6 CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SUBSTRATOS 

ESTUDADOS 

6.1 ASPECTOS FÍSICOS   

6.1.1 Textura (Análise granulométrica) 

Estatisticamente, no modelo que contempla simultaneamente todas as médias de granulometria das áreas, 

não há diferença significativa entre área degradada e referência (p=0,083). Entretanto, a análise estatística 

do teor de argila no solo, entre as áreas referências, revelou que a localizada no módulo II, difere das outras 

duas (p<0,001). Já entre as degradadas, a análise do teor de argila revelou que a localizada no módulo I 

difere das demais (p=0,013). Essa diferença é ilustrada pela Figura 5.6, onde fica clara essa heterogeneidade, 

principalmente nas áreas degradadas. Essa configuração edáfica de ora solo arenoso, ora argiloso, se deve a 

forma difusa de como a superfície degradada se apresenta, com finas camadas de horizonte B por vezes 

mosqueadas com a exposição direta do horizonte C (Figura 5.4). 

Com relação aos substratos utilizados nos experimentos, o topsoil homogeneizado e o Latossolo comprado, 

ambos possuem textura argilosa. Entretanto, as análises estatísticas demonstraram diferença significativa 

entre as médias de partículas (p=0,002), sendo que o Latossolo comprado possui médias maiores (217% 

com relação ao topsoil). O produto das parcelas foi um solo também argiloso e sem diferença estatística 

significativa com relação ao topsoil homogeneizado (p=0,105). 

6.1.2 Resistência do solo a penetração 

De maneira geral, em ambas as estações, há diferença estatística significativa (p<0,05) entre área referência 

e degradada (Figura 6.1). Durante o período de chuvas, o solo apresentou resistência a penetração 

consideravelmente mais baixa, principalmente nas áreas referências. A área degradada, com exceção dos 

locais onde o horizonte C se encontra exposto, apresenta maiores taxas de resistência do solo à penetração. 

As superfícies que exibem o horizonte C apresentam caráter textural mais heterogêneo, com solos com 

maior teor de areia, o que pode implicar na maior resistência a compactação (e menores resistência do solo 
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à penetração) (Ribeiro et al., 2012). Outro fato é que a área referência não apresenta diferença estatística 

entre temporadas (estiagem e chuva), já a degradada apresentou (Apêndice I).  

 

Figura 6.1. Resistência do solo à penetração por área – estação chuvosa (novembro 2018) e seca (agosto 2019). 

A análise da resistência do solo à penetração entre as áreas de referência, apontou maiores taxas no módulo 

III (p<0,001), com relação as demais, durante período chuvoso. Já durante a época de estiagem, o módulo I 

apresentou menor resistência do solo à penetração com relação aos módulos II e III (p=0,016). Seguindo a 

mesma premissa, porém, agora, entre as áreas degradadas, verifica-se que a localizada do módulo II 

apresenta maior resistência do solo à penetração, em ambas as estações (p<0,001 e Figura 6.1). 

Com relação às parcelas doadoras de topsoil, durante a estação chuvosa de 2018 (Figura 6.1), o resultado 

estatístico, a respeito da comparação entre o tratamento e respectivas áreas de referência, apresentou 

diferença significativa em todos os módulos (Módulo I p=0,004; Módulo II p<0,001; Módulo III p<0,001). 

Já os resultados obtidos na estação seca (Figura 6.1), em agosto de 2019, somente o módulo II não 

apresentou diferença significativa (Módulo I p<0,001; Módulo II p=0,159; Módulo III p<0,001). A última 

análise realizada, em março de 2020 (Figura 6.2) continuou apresentando diferenças estatísticas 

significativas entre áreas referência e parcelas doadoras de topsoil (p<0,001). Além disso, apontou um 
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decréscimo geral na taxa de resistência do solo a penetração (comparação entre estações chuvosas), em 

relação à respectiva área de referência, principalmente no módulo III: Módulo I – de 190% para 194%; 

Módulo II – de 240% para 174%; e, Módulo III – de 419% para 149%. Entretanto, somente a ADT3 

apresentou diferença significativa entre a primeira medida (2018) e a última (2020), conforme mostrado no 

Apêndice I. 

 

Figura 6.2. Resistência do solo à penetração (mar/2020).  

Com relação às parcelas de topsoil, observa-se um aumento da resistência do solo à penetração entre a 

primeira e última medidas realizadas (Figura 6.1 e Figura 6.2). Somente no módulo II não foi observada 

diferença estatística significativa (Módulo I =0,002; Módulo II p=0,247; Módulo III p=0,008). Analisando 

o tratamento como um todo (sem distinguir os módulos), o aumento da resistência do solo à penetração 

apresentou diferença estatística entre as campanhas (Apêndice I). 

6.1.3 Umidade 

Na estação seca, quando ocorre o estresse hídrico (Figura 3.4), são as áreas de referência aquelas que 

apresentam teores mais alto, conforme a Figura 6.3. Apesar da resistência do solo à penetração ter relação 
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com a umidade retida no solo, essa não foi o fator determinante (R² = 0,1635; Figura 6.4A). Dentre as áreas 

de referência, observa-se menor umidade no módulo II, fato que pode estar atrelado à textura do solo, que 

possui menores teores de argila (Figura 6.4B). Do ponto de vista estatístico, as áreas de referência não 

possuem diferença estatística entre si e diferem das demais áreas degradadas (p<0,001). 

Com relação às parcelas doadoras de topsoil, apesar das parcelas do módulo II apresentarem valores de 

umidades relativamente baixos (Figura 6.3), após a verificação par a par (área referência e respectivas 

parcelas) de cada módulo, não foi verificada nenhuma diferença estatística significativa (Módulo I – 

p=0,918; Módulo II – p=0,076; Módulo III – p=0,935). 

As parcelas do experimento com topsoil, apresentaram baixa capacidade para reter água durante o período 

de estiagem, conforme pode ser visto na Figura 6.3. 

 

 

Figura 6.3. Médias de umidade (%) das áreas referências e degradadas. *Retângulo vermelho: Agrupamento 

de áreas pelo método de contraste estatístico. 
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Figura 6.4. A) Relação entre retenção de umidade e resistência do solo à penetração; B) Relação do teor de 

argila e retenção de umidade no solo das áreas de referência 

6.1.4 Densidade do solo (DsA) e de partículas (Dp) 

A densidade aparente da área degradada é significativamente maior do que da área referência (p<0,001), 

conforme pode ser visto na Figura 6.5. Assim como na resistência do solo à penetração, as áreas de 

referência diferem das degradadas que possuem valores maiores de densidade (Figura 6.5). 
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Figura 6.5. Médias de densidade do solo entre os tratamentos (Campanha de novembro de 2018). 

Com relação às parcelas doadoras de topsoil, a análise par a par (referência e respectiva parcela doadora) 

indicou diferença estatística na área do módulo III, tanto na primeira quanto na segunda campanha (p = 

0,016 e p = 0,023, respectivamente), e no módulo I, durante a análise da 3ª campanha (p = 0,006). Porém, a 

análise estatística dos resultados obtidos nas parcelas mostra que não existe diferença significativa na 

densidade entre 2018 e 2020 (Apêndice I). 

A avaliação do experimento de parcelas com topsoil apresentou um aumento da densidade do solo ao longo 

do período de monitoramento (Figura 6.5 e Figura 6.6); porém, sem apresentar diferença significativa com 

a área de referência (1ª Campanha: p = 0,589; 3ª Campanha: p = 0,118). Além disso, a análise do 

experimento TTS não apresentou diferença estatística significativa entre 2018 e 2020 (Apêndice I). 
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Figura 6.6. Médias de densidade do solo dos tratamentos (Campanha de maço de 2020). 

Os resultados da densidade de partículas (Dp) das áreas, ilustrados pela Figura 6.7, variaram entre 2,5 e 2,8 

g/cm³, valores próximos à densidade do quartzo (2,65 g/cm³). 
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Figura 6.7. Médias de densidade real de partículas por área. 

6.1.5 Porosidade Total e Macroporosidade 

Como a porosidade total é calculada a partir da densidade do solo (Equação 4.6), os resultados de porosidade 

total foram extremamente semelhantes. A importância da PT no presente estudo foi possibilitar o cálculo da 

macroporosidade que permite analisar de forma mais profunda a qualidade de um solo (Equação 4.7). Esses 

resultados deixam mais evidente as diferenças entre os substratos analisados (Figura 6.8).   
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Figura 6.8. Macroporosidade do solo nos tratamentos; A) Campanha de 2018; e B) Campanha de 2020. 

As análises estatísticas apontaram para diferença significativa entre área referência e degradada (p<0,001), 

com os menores valores encontrados na área degradada do módulo II, onde os resultados mostram uma 

macroporosidade próxima de 0%. 

A macroporosidade nas áreas que tiveram topsoil removido obtiveram resultados inferiores aos das áreas de 

referência (Figura 6.8), com diferença estatística no módulo 3 (1ª Campanha: p=0,015; 3ª Campanha 

p=0,024) e módulo I (3ª Campanha: p = 0,006). 

Com relação as parcelas de experimento de topsoil, não existiu diferença significativa dos valores de 

macroporosidade entre o experimento e a área de referência em nenhuma campanha (1ª Campanha: p = 

0,652; 3ª Campanha: p = 0,067). Conforme é possível se observar na Figura 6.8, a macroporosidade tem um 

pequeno decréscimo, correspondente ao aumento da densidade do solo. 

6.1.6 Condutividade Hidráulica 

A permeabilidade não apresentou diferença significativa entre as áreas, tanto na estação chuvosa (p=0,275), 

quanto na época de estiagem (p=0,196). Entretanto, como é possível visualizar na Figura 6.9, as áreas 

degradadas apresentaram resultados mais heterogêneos, função das diferenças do solo residual. A média da 

condutividade hidráulica da área referência foi de 1,51 cm/h na época de chuva e 3,00 cm/h na estação seca, 

com maiores valores na área de referência do módulo II (média de 5,84 cm/h na seca). Já as médias obtidas 

na área degradada foram: 1,87 cm/h na chuva e 3,55 cm/h na seca, com valor pontual mais elevado de 10,95 

cm/h na área degradada do módulo II. 

  

Figura 6.9. Condutividade hidráulica das áreas: A) Estação Chuvosa; B) Estação Seca 

A B 
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A permeabilidade das parcelas doadoras de topsoil, em geral, apresentaram valores similares (Figura 6.10). 

A análise estatística somente com as áreas de referência resultou em diferença significativa da localizada no 

módulo II com relação as outras duas na estação úmida (Chuva p<0,001 e Seca p=0,036). Já as ADTs, com 

exceção das localizadas no módulo II no período de seca (p=0,046), não apresentaram diferenças 

significativas com as respectivas referências. A análise estatística dos resultados de k entre 2018 e 2020, 

apresentou diferença significativa para a ADT2 e ADT3, já REFA e DEGA não apresentaram diferença 

estatística entre estações (Apêndice I). 

   

Figura 6.10. Condutividade hidráulica das áreas e parcelas doadoras de topsoil: A) Estação Chuvosa; B) Estação 

Seca 

Com relação às parcelas de experimento de topsoil, observa-se pela Figura 6.11 o mesmo padrão das áreas 

referências, com maiores taxas no período de estiagem, porém com maiores médias (272% a mais na chuva 

e 299% maior na seca). Com exceção do módulo I, não foram observadas diferenças estatísticas 

significativas da condutividade entre os períodos de seca e de chuva (Módulo I p=0,002; Módulo II p=0,201; 

Módulo III p=0,735). 

A B 
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Figura 6.11. Condutividade hidráulica das parcelas do experimento que receberam topsoil – estação seca e 

estação chuvosa. 

A condutividade hidráulica na área tem relação não linear com a textura do solo. Como é possível verificar 

na Figura 6.12, a diminuição no teor de argila tende a influenciar o aumento da condutividade hidráulica 

naquele ponto. 
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Figura 6.12. Gráfico de comparação entre Condutividade Hidráulica e Teor de argila. Dados da temporada de 

chuva e somente da área referência, devido estruturas secundárias influenciarem o k na área degradada. 

6.2 ASPECTOS QUÍMICOS 

6.2.1 pH  

O pH da área é ligeiramente ácido (5,59±0,66 na REFA e 5,46±0,44 na DEGA), porém não apresenta 

diferença estatística entre a DEGA e a REFA (p=0,387). As ADT não fogem desse valor, com média de 

5,48±0,52, e o TTS com 5,60±0,32. Entretanto, o pH na área e nos tratamentos tem influência sazonal, se 

apresentando mais ácido durante o período chuvoso, com diferença estatística entre período de estiagem e 

de chuvas (p<0,05). Para o experimento de TTS, o pH não apresentou diferença estatística entre primeira e 

última coleta (p=0,122), assim como o experimento com poleiros (p=0,921). 

6.2.2 Teor de matéria orgânica (MO) 

A MO é notadamente mais elevada na REFA do que na DEGA, conforme ilustrado na Figura 6.13, 

apresentando diferença estatística significativa entre as áreas (p<0,001). Porém, diferente do pH, não há 

diferença estatística com a sazonalidade (Apêndice I). Com relação à ADT, somente a localizada no módulo 

III apresentou diferença estatística na última campanha em relação à REFA3 (p=0,025), apesar de não ter 

apresentado diferença estatística entre 2018 e 2020 (Apêndice I). O experimento TTS apresentou diferença 

estatística significativa com relação à REFA na última campanha (p=0,003), entretanto o substrato utilizado 

no tratamento (topsoil homogeneizado com latossolo comprado), já apresentava essa diferença (p=0,026). 

Os componentes que formam o substrato do TTS apresentam diferença estatística entre si, sendo que o 

latossolo comprado é significativamente mais pobre em MO em relação ao topsoil homogeneizado 

(p<0,001; Figura 6.13). A matéria orgânica nos TTS e poleiros não apresentou variação temporal 

significativa entre 2018 e 2020 (Apêndice II). 

Conforme a Figura 6.14, os teores de matéria orgânica estimados pelo método PPC foram maiores do que 

os encontrado pela análise laboratorial de Viçosa, que resultou em diferença estatística significativa 

(p<0,001). Esse cenário já era esperado, visto que, conforme Silva et al. (1999), tal método costuma 

superestimar a quantidade de MO devido a queima de outros compostos, além da matéria orgânica. 
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Figura 6.13. Teor de MO, por área e por campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 

 

Figura 6.14. Teores de matéria orgânica estimados pelos métodos PPC e de Teixeira et al. (2017) 
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6.2.3 Macro e micronutrientes 

A análise estatística entre área referência e área degradada só não apontou diferença significativa para o 

Al3+ (p=0,884; Figura 6.15) e o Cu (p=0,620; Figura 6.16) (Apêndice II). Para o restante dos elementos há 

uma clara diferença entre os valores, configurando um solo muito mais pobre na área degradada.  

 

Figura 6.15. Alumínio trocável, por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 

Já a análise de macro e micronutrientes entre as áreas referências, somente não apontou diferença estatística 

(GLM) para pH, P, MO, Fe, Zn e N (Apêndice II). Como pode ser visto na Figura 6.17 e Apêndice III, a 

REFA2 apresenta valores inferiores de nutrientes com relação à REFA1 e à REFA3. A DEGA tem um 

comportamento semelhante, com elevada heterogeneidade dos parâmetros, onde não apresentou diferença 

significativa para P, Ca2+, S, B, Fe e Zn (Apêndice II). O Al3+ é praticamente inexiste nas áreas degradadas 

dos módulos I, II e III, ficando quase que restrito à área degradada com horizonte C exposto (Figura 6.15). 
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Figura 6.16. Cobre disponível, por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 

A análise de componentes principais (Figura 6.17 e Tabela 6.1) apontou cinco indicadores de qualidade do 

solo como mais relevantes para a diferenciação entre as áreas: K+; Mg2+; MO; B; e, N. Fica claro pela Figura 

6.17, que as áreas de referência, em especial as localizadas no módulo I e III, apresentam maiores 

concentrações de nutrientes quando comparadas com as demais (p<0,001). 
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Figura 6.17. ACP Áreas degradadas e referência. 

Tabela 6.1. Resultados da ACP, com os pesos de cada variável nos dois primeiros componentes 

 

Com relação a alguns índices que resumem a disponibilidade de nutrientes para as plantas, como a Soma de 

Bases (SB) e Saturação por Bases (V%), é visível que a área referência do módulo II apresenta resultados 

bem diferente das demais áreas referências, se equiparando, em valores, às áreas degradadas (Figura 6.17 a 

Figura 6.19). 

Variável PC 1 PC 2

K+ 90.5% 29.9%

Mg 96.9% 12.0%

MO 93.9% -31.6%

B 90.4% 21.0%

N 94.5% -29.6%

RP 
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Figura 6.18. Soma de bases, por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 
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Figura 6.19. Saturação de bases, por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 

No caso dos tratamentos com topsoil, não foi identificada diferença significativa para nenhum dos 

indicadores químicos dentre as parcelas (TTS1, TTS2 e TTS3). Porém, a comparação entre a última 

campanha (2020) e o substrato inicial utilizado (topsoil homogeneizado e latossolo comprado – 2018), 

apresentou diferença estatística para os seguintes nutrientes (Apêndice II): K+; Ca2+; S; Cu; Mn; Fe; e, Zn. 

Já a comparação entre TTS e REFA, em março de 2020, apresentou diferença estatística para os elementos: 

K+; Mg2+; SB; t; T; MO; B; Fe; Zn; e, N (Apêndice II). Entretanto, para os parâmetros MO, B, Cu, Mn e 

N, já ocorria essa diferença significativa entre REFA e o topsoil homogeneizado com Latossolo comprado. 

Um fator de destaque, ilustrado na Figura 6.20, o Latossolo comprado é mais pobre em nutrientes do que o 

topsoil homogeneizado, isso é reforçado pela análise estatística, que apontou diferença significativa entre 

os dois para quase todos os nutrientes, com exceção do S, B e Mn (Apêndice II). Observa-se que os 

macronutrientes com maior redução em suas concentrações foram o K+, Ca2+ e S (Figuras 6.20 a 6.22). 
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Figura 6.20. K+ por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 
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Figura 6.21. Ca2+ por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 

 

Figura 6.22. Teor de enxofre, por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 
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Apêndice II. As análises estatísticas apontam, com exceção do módulo II, uma queda dos parâmetros 

químicos das ADTs (Apêndice II), onde, na segunda campanha, ocorrem mais diferenças estatísticas 

significativas entre REFA e ADT. Destaque para MO (Figura 6.13) e P (Figura 6.23) 
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Figura 6.23. Teor de fósforo, por área e campanha: 1ª – 2018; 2ª – 2019; 3ª – 2020. 

A SB e V% apresentaram, em todos os módulos, um decréscimo da primeira para a segunda campanha, 

porém, na última análise parece haver uma tendência de aumento de ambos os parâmetros (Figura 6.18 e 

Figura 6.19). Os resultados aparentemente, estão relacionados com as variações sazonais. 

POLEIROS 

Com relação aos tratamentos com poleiros artificiais, a análise do experimento como um todo, entre a coleta 

de 2018 e 2020, apresentou diferença estatística somente para Cu (p = 0,015), S (p = 0,010) e Fe (<0,001) 

– Figura 6.24. Já a análise isolada entre tratamentos não mostrou diferença significativa para nenhum 

elemento na segunda campanha.  

TT
S3

TT
S2

TT
S1

T
S 
H
om

og
ei

RE
FA

3

RE
FA

2

RE
F A

1

La
to
ss
ol
o 

co
m
p

D
EG

A
C

D
EG

A
3

D
EG

A
2

D
EG

A
1

A
D
T3

A
D
T2

A
D
T1

3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a3a2a1a

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

P
 (

m
g

/
d

m
³
)



 Reabilitação de uma área de empréstimo da UHE-Emborcação: técnicas... 

116 

 

 
Figura 6.24. Variação dos teores Cu, S e Fe para o experimento com poleiros entre 2018 e 2020. 

A análise isolada dos tratamentos, por unidade de tempo (campanha) mostrou diferenças significativas para 

ferro (p = 0,026) e cobre (p = 0,006) no tratamento controle; ferro (p < 0,001) nas parcelas sem latossolo 

comprado e; ferro (p = 0,002), cobre (p = 0,002) e enxofre (p = 0,005) nas áreas com adição de latossolo. 

Os valores estão dispostos nas Figuras 6.25 a 6.27. 

 
Figura 6.25. Teor de Cu, por área e campanha: 1ª – 2018; 3ª – 2020. 
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Figura 6.26. Teor de Fe, por área e campanha: 1ª – 2018; 3ª – 2020. 
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Figura 6.27. Teor de S, por área e campanha: 1ª – 2018; 3ª – 2020. 

6.2.4 Concentração de elementos maiores, menores e traço 

A análise de tendência exibe uma clara distinção entre DEGAC, DEGAB e REFA. Conforme ilustrado pela 

Figura 6.28 e Tabela 6.2, na REFA há maior concentração de elementos menores que correspondem a 

nutrientes essenciais ao desenvolvimento vegetal. A análise estatística entre REFA e DEGA apontou 

diferença significativa para os seguintes elementos: As; Ca; Cd; Mg; P; S; Th; e, Y (Apêndice II). 

Os resultados da análise via ICP-OES demonstraram um solo composto basicamente por sílica (média da 

área – 83%) e óxidos de alumínio (9,8%) e ferro (6,8%). Com relação ao teor de sílica presente nos 

substratos, há diferença estatística significativa entre as áreas (p<0,001). Como é possível se ver na Figura 

6.29, as superfícies com horizonte C exposto apresentam maior teor de sílica, enquanto as áreas do módulo 

I (Referência e degradada) apresentam as menores taxas. 
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Figura 6.28. Resultados da ACP com os dados dos diversos parâmetros mensurados. A) Gráfico das variáveis; 

b) Gráfico das categorias. Ca – Cálcio; Mn – Manganês; K – Potássio; Ti – Titânio; Mg – Magnésio; P – Fósforo; 

Cr – Cromo; V – Vanádio; Na – Sódio; S – Enxofre; Ba – Bário; Pb – Chumbo; Zn – Zinco; Cu – Cobre; Th – 

Tório; Ni – Níquel; Sc – Escândio 

Tabela 6.2. Resultados da ACP, com os pesos de cada variável nos dois primeiros componentes. 

Elemento PC. 1 PC. 2 Elemento PC. 1 PC. 2 

Al 94% -11% Mo -2% 86% 

As -43% 64% Na 50% -10% 

Ba 7% 85% Ni 64% 68% 

Bi 26% -2% P 77% -28% 

Ca 47% -21% Pb 3% 90% 

Cd -51% 71% S 52% -37% 

Co 11% 94% Sc 89% 29% 

Cr 84% 27% Sr 33% 55% 

Cu 72% 32% Th 5% 84% 

Fe 87% -5% Ti 92% 2% 

K 54% -51% V 92% 24% 

Li 66% 2% Y -81% 20% 

Mg 66% -39% Zn 60% 38% 

Mn 9% 85% Zr 86% -8% 
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Figura 6.29. Porcentagem média de sílica e óxidos por área. *Retângulo vermelho: Agrupamento de áreas pelo 

método de contraste estatístico. 

6.2.5 Landscape Function Analysis – LFA 

Os resultados do LFA geraram duas cartas intermediarias: suscetibilidade a processos erosivos (Figura 6.30) 

e Suscetibilidade a Regeneração Natural (Figura 6.31). A primeira carta ilustra áreas potenciais a 

desenvolver processos erosivos, variando desde muito baixo (comumente áreas com menor declividade e 

com vegetação mais densa). Pode-se perceber que a maioria da área continua em risco alto a muito alto de 

desenvolver feições erosivas, especialmente nas regiões sem vegetação. Já a segunda carta ilustra áreas com 

potencial a regeneração natural espontânea. As porções com maior potencial situam-se próximas as áreas 

preservadas (efeito borda) e em porções com solos com menor resistência à penetração e mais nutrientes. 

A terceira carta, de vulnerabilidade ambiental (Figura 6.32), é a combinação das duas primeiras. Assim, 

quanto maior a vulnerabilidade ilustrada no mapa, maior é a tendência a desenvolver processos erosivos e 

menor é o potencial a regeneração espontânea naquele ponto. A área apresenta quase metade de sua 

superfície (45,38%) com locais com elevada vulnerabilidade ambiental. 

76.87 78.79 83.65 84.87 85.31 88.86 95.29

23.13 21.21 16.35 15.13 14.69 11.14 4.71

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Degradada I Referência I Referência III Degradada II Degradada III Referência II A. Horizonte C

Silica x Óxidos

Silica (%) Óxidos (%)



121 

 

 
Figura 6.30. Carta de suscetibilidade a Processos Erosivos 
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Figura 6.31. Carta de Suscetibilidade a Regeneração Natural 
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Figura 6.32. Carta de Vulnerabilidade Ambiental 
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CAPÍTULO 7   

7 USO DE TÉCNICAS DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA 

COMO ALTERNATIVAS PARA A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DE 

EMPRÉSTIMO 

7.1 ÁREA DE REFERÊNCIA DO MÓDULO II – REFA2 

Dentre as áreas preservadas, é perceptível que REFA2 apresenta um solo diferente das demais áreas de 

referência. Trata-se de um substrato mais pobre, principalmente quanto ao teor de matéria orgânica e 

nutrientes (Figura 7.1, Apêndice III). Esse fato pode estar relacionado com a granulometria mais grossa 

dentre as áreas referência (Figura 5.6), já que uma reduzida quantidade de argilominerais (preponderantes 

na fração argila) contribui para uma menor capacidade de retenção de nutrientes no solo (Barrios et al., 

2011; Ribeiro et al., 2012; Primavesi, 2013). A textura mais arenosa também confere maior quantidade de 

macroporos e, consequentemente, uma maior condutividade hidráulica, porém acarreta uma menor retenção 

de umidade (Curi e Kämpf, 2012). As características físicas do solo (densidade de partículas, resistência do 

solo à penetração e permeabilidade) demonstram uma peculiaridade da REFA2, que se assemelha às 

configurações edáficas da DEGAC. Provavelmente essa área, no passado, sofreu, também, com a remoção 

parcial de solo. Corrobora com a hipótese a evolução histórica do local (1986, 2002 e 2019) que mostra que 

a vegetação arbórea/arbustiva só se estabeleceu, aparentemente, após o ano de 2002 (ANEXO III). 

 

Figura 7.1. Comparativo das REFA1, 2 e 3, com relação à média global da REFA. 
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Os aspectos químicos da REFA2 apontam outra semelhança com os locais com horizonte C exposto, com o 

teor de sílica não apresentando diferença estatística significativa (p >0,05) entre as áreas. O cálcio se 

apresenta bem mais elevado na DEGAB, fato ocorrido talvez pela calagem realizada nessa superfície 

durante a intervenção do PRAD em 2000. A SB entre as áreas se comporta de forma semelhante devido a 

esse elevado teor de cálcio na área degradada. Já a V% é mais elevada na DEGAB, pelo fato de o alumínio 

disponível nesses locais ser quase sempre nulo. Da mesma forma a m% é bem mais elevada na REFA2, com 

alguns valores até mesmo tóxicos a algumas espécies e altamente prejudicial (> 45; Osaki, 1991). E mesmo 

com essas características, a vegetação foi capaz de se reestabelecer no local, o que indica que as condições 

edáficas locais forneceram o mínimo necessário para a sucessão vegetal. Conforme a Figura 7.2 e análise 

estatística (Apêndice I e II), a área DEGA2 se sobressai sobre as degradadas, principalmente, pelos seus 

teores de nitrogênio, matéria orgânica, potássio e fósforo. Possivelmente a proximidade com a vegetação 

nativa preservada (ANEXO I), que ladeia a área, foi fundamental para seu desenvolvimento. Outro dado 

que corrobora essa hipótese é o fato de que a maioria das plantas remanescentes em DEGA, quantificadas 

durante os voos do VANT se situam próximas às manchas de mata que bordeia a área degradada (ANEXO 

I). O uso de manchas de vegetação é uma técnica conhecida de nucleação, facilitadora em projetos de 

reabilitação (Zahawi & Augspurger, 2006; Rodrigues et al., 2009). A proximidade permite uma maior 

dispersão de sementes (independente do agente) e, consequentemente, facilita o aparecimento de 

regenerantes (Chazdon, 2012). Ao longo do tempo, a “nova” vegetação vai contribuindo para mudar as 

características edáficas da área degradada (Rodrigues et al., 2009; Zahawi et al., 2013) 

 

Figura 7.2. Gráfico comparativo da DEGA com relação à REFA2. P (Fósforo); K+ (Potássio); Ca2+ (Cálcio); 

Mg2 (Magnésio); Al3+ (Alumínio trocável); H+Al (Acidez potencial); MO (Matéria Orgânica); S (Enxofre); B 

(Boro); Cu (Cobre); Mn (Manganês); Fe (Ferro); Zn (Zinco); N (Nitrogênio). 
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7.2 ÁREAS DE EMPRÉSTIMO DE TOPSOIL – ADT 

É evidente que ocorreu algum nível de perturbação nas ADT (Figura 7.3). Geissen et al. (2013), em seu 

trabalho sobre a retirada de topsoil, incluíram um aumento da compactação como o principal efeito negativo 

sobre as características físicas de áreas doadoras. Uma maior compactação e resistência do solo à penetração 

influenciam diretamente outros atributos do solo, como a porosidade e acaba por afetar o desenvolvimento 

radicular das plantas (Meurer, 2007; Zonta et al., 2018). Porém, não se pode atribuir 100% das condições 

edáficas das parcelas somente ao ato de escavação. Ao se analisarem os valores da resistência do solo à 

penetração, obtidos dentro e fora das parcelas no início do projeto (Figura 6.1 e Figura 6.2), percebe-se que 

apenas ADT3 apresenta valores significativamente diferentes das demais ADT e das REFA. Nos primeiros 

10 cm de um solo (horizonte A, em geral), há a presença de um horizonte mais “orgânico”, com maior teor 

de matéria orgânica, raízes, fauna de solo, etc. A MO tem papel fundamental na formação de agregados, na 

retenção de água e, consequentemente, na estruturação do solo e porosidade, o que reflete diretamente na 

sua compactação (e consequentemente na resistência do solo à penetração) (Primavesi, 2002; García et al., 

2018). Por sua vez, a presença de raízes contribui para aumentar a porosidade efetiva, afetando a 

compactação (Müller et al., 2001). Portanto, as condições físicas das parcelas doadoras de topsoil deve ser 

entendida como uma combinação de diversos fatores e não reduzidas a uma ação somente ou a um 

parâmetro. 

 

Figura 7.3. Fotografia das ADT. 

De maneira geral, todas ADT apresentaram resistência do solo à penetração mais elevada do que as áreas 

de referência adjacentes (Figura 6.1 e Figura 6.2), com destaque para a localizada no módulo III. A REFA3 

é uma superfície em que ocorre naturalmente um solo mais compacto do que as demais referências, 
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possivelmente isso refletiu na ADT3. Porém, apesar desses elevados valores de RP observados na primeira 

campanha, observa-se uma melhora ao longo do tempo (Figura 6.1 e Figura 6.2). Apesar de na última 

campanha as parcelas doadoras ainda apresentarem diferenças estatísticas significativas com relação às 

respectivas referências (Apêndice I), a exemplo da área do módulo III, que apresentava resistência do solo 

à penetração 419% da superfície de referência e caiu para 149%. 

Assim como a resistência do solo à penetração, a densidade aparente e porosidade do solo nas ADT 

apresentaram valores dissonantes dos encontrados nas áreas de referência (Figura 6.5 e Figura 6.6). 

Entretanto, apesar dos módulos I e III apresentarem diferenças estatísticas significativas com relação às 

respectivas referências, os valores encontrados não ultrapassam o limite crítico proposto por Reichert et al. 

(2003), de 1,3 a 1,4 kg/dm³ de densidade do solo para solos argilosos (maior valor médio das parcelas é do 

módulo III – 1,21 kg/dm³). Da mesma forma, a macroporosidade se encontra acima do limite crítico de 10% 

(Hakansson & Lipiec 2000 & Secco et al. 2004), sendo o menor valor médio encontrado, também na ADT3 

o de 14% no final do estudo. A condutividade hidráulica foi praticamente a mesma, ao longo do estudo. 

Provavelmente, porque o teste em ambos os tratamentos é realizado na mesma camada de solo, em um 

buraco a 20 cm abaixo da superfície. 

Apesar de aparentemente ocorrer uma melhora das características físicas dos solos na ADT ao longo do 

tempo, o cenário é um pouco diferente com relação aos indicadores químicos, que apresentaram uma 

redução nos valores de diversos parâmetros importantes para definir a fertilidade, especialmente na ADT1 

e ADT3 (Figuras 7.4 a 7.6; Apêndice II). Destaque para a ADT3. Geissen et al. (2013), em seu trabalho 

sobre a retirada de topsoil, também encontraram uma queda na concentração de alguns parâmetros químicos, 

especialmente o estoque de carbono (matéria orgânica), fósforo e nitrogênio. Uma possível explicação para 

tal fato é de que ADT1 e ADT3, diferentemente de ADT2, apresentaram grandes variações na resistência 

do solo à penetração e densidade, ocorreu menor infiltração nesses pontos e por tanto movimentações de 

nutrientes nessas áreas (Primavesi, 2002 & Araujo et al., 2010). Porém, como as reduções foram pequenas, 

a melhora dos parâmetros físicos do solo, pode contribuir para que os parâmetros encontrados nas ADT 

voltem a se igualar aos encontrados nas REFA (Zahawi et al., 2013). Fato que corrobora essa suposição é o 

número de regenerantes encontrados por Silveira (2020) nessas parcelas: 163 indivíduos (na referência 112) 

com riqueza de 53 espécies (na referência 36). 
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Figura 7.4. Evolução da ADT1 com relação à REFA1 

 

Figura 7.5. Evolução da ADT2 com relação à REFA2 
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Figura 7.6. Evolução da ADT3 com relação à REFA3 

7.3 EXPERIMENTO COM TOPSOIL – TTS 

A macroporosidade teve pouca variação ao longo do período de monitoramento, com uma pequena redução, 

acompanhando a magnitude do aumento da densidade aparente, mas sempre com valores acima do limite 

crítico de 10% para o estabelecimento da vegetação (Hakansson & Lipiec 2000 & Secco et al. 2004), 

semelhantes aos resultados obtidos para as áreas de referência (Figura 6.8). A condutividade hidráulica se 

apresentou elevada e bem heterogênea, com grande flutuação nos resultados. Esse fato pode estar 

relacionado ao início do processo de estruturação do topsoil.  

É notável o início da estruturação do substrato das parcelas de experimento de topsoil, entretanto, conforme 

a baixa resistência do solo a penetração e aspecto visual (Figura 7.7A), a camada superficial ainda se 

apresenta instável e friável. Já a camada inferior, onde ocorrem as raízes, apresenta uma densidade aparente 

semelhante à das áreas de referência e não se desmancha facilmente ao toque (Figura 7.7A), indicando uma 

bioestruturação do solo. A chamada bioestrutura, conforme Primavesi (2002), consiste em sua forma 

grumosa e estável à água (não se desmancha em contato com a chuva). As raízes atuam na primeira fase da 

formação e estabilidade dos agregados ou grumos do solo (Silva e Mielniczuck, 1997) – agrupamento de 

partículas entre 0,5 e 5mm de diâmetro – que são condicionados, principalmente, a questões químicas 

ligadas aos microrganismos e à presença de matéria orgânica (Primavesi, 2002; Volikov et al., 2016; Barrios 

et al., 2011). No ambiente da rizosfera ocorre a proliferação de microrganismos que atuam na formação de 

microagregados e sua posterior aglutinação em grãos maiores. Em consonância à atividade química 

promovida pelos microrganismos, ocorre também a decomposição da matéria orgânica proveniente do 
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tecido radicular após sua senescência (interação raízes, fungos, hifas, micorrizas), que atua principalmente 

na formação de macroagregados. Pode-se dizer, portanto, que o sistema radicular é o fator principal na 

formação de agregados do solo (Zonta et al., 2018). No presente estudo, como é possível ver através da 

Figura 7.7B já ocorre no experimento uma boa densidade de raízes que ajudam a estruturar e segurar o solo 

e, também apresentam, aparentemente, hifas. 

 

Figura 7.7. Fotografias das parcelas com topsoil: a) Camada superficial se desfaz com o toque e não possui 

resistência a água; b) Solo se estruturando e com presença, aparentemente, de hifas. 

A incipiente estruturação do topsoil bem como o estabelecimento da vegetação contribuíram para os 

resultados de condutividade hidráulica das parcelas, claramente superiores ao final do monitoramento 

(Figura 6.11). Valores mais altos de condutividade hidráulica, apesar de permitirem um rápido saturamento 

das parcelas, entretanto, engendram, também, a rápida perda de umidade, que é agravada pela pequena 

dimensão das parcelas (Figura 4.4), temperaturas elevadas e alta radiação solar (Figura 3.2 e Figura 3.3), 

ventos e brisas que ocorrem em área, o que causa um forte estresse hídrico durante a época de estiagem 

(Figura 3.4). Figueiredo et al. (2015), tentando diferentes substratos para a recuperação de uma área 

abandonada pela mineração de bauxita (incluindo topsoil), encontraram um comportamento semelhante para 

o substrato com maior macroporosidade. Para os autores, porém, este foi um fator que influenciou 

negativamente no estabelecimento da vegetação. 

A análise das parcelas de topsoil apresentou teores de M.O. relativamente constantes ao longo do estudo 

(Figura 6.13). Para Valcarcel & D’Alterio (1998), a matéria orgânica é um ponto chave na reestruturação 

do solo na recuperação de uma área de empréstimo. Schwenke et al. (2000) estudaram a dinâmica da matéria 

orgânica em cronosequencias em áreas de reabilitação de uma mina de bauxita e chegaram à conclusão que 
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essa é um processo chave que liga solo e o estabelecimento da vegetação e permitiria, em última análise, o 

desenvolvimento de ecossistemas autossustentáveis, resilientes. Porém, o cenário químico do topsoil expõe 

algumas preocupações, como a queda das concentrações de macronutrientes importantes como o potássio e 

enxofre (Figura 6.20 e Figura 6.22). O potássio é considerado o nutriente mais móvel na serapilheira 

(Laskowsi et al. 1995), da mesma forma o enxofre é facilmente lixiviado pelas chuvas (Primavesi, 2002). 

A maior saída com relação à entrada, gerou uma redução da disponibilidade desses nutrientes ao longo do 

período de estudo. Apesar de no experimento, a média do potássio ser de 47,6 mg/dm³ (e a média de solos 

de cerrado ser 31,3 mg/dm³ – Oliveira et al., 2017) e a média do enxofre (3,7 mg/dm³), que apesar de abaixo 

da média dos solos de Cerrado (7 mg/dm³ - Oliveira et al., 2017) se encontra em consonância com REFA1 

e REFA3 (média 3,6 mg/dm³), caso a tendência se mantenha, poderá ocorrer deficiência de nutrientes para 

a vegetação no futuro. O conjunto de fatores possíveis, mais agravantes a erosão do solo e lixiviação de 

nutrientes, são descritos pelas declividades das superfícies (5-8%), ao pequeno tamanho das parcelas (apenas 

4m²), e falta de proteção do entorno (sem vegetação). A declividade, quanto mais elevada, mais favorece os 

processos erosivos (Amorim et al., 2001). Parcelas de pequenas dimensões, além de não conseguir reter 

muita umidade, ficam mais vulneráveis a agentes erosivos (Figura 7.8). Por último, a falta da proteção do 

entorno expõe diretamente o experimento a ventos e vendavais, o que intensifica a erosão eólica e perda de 

umidade (Primavesi, 2013). 

 

Figura 7.8. Erosão e lixiviamento do substrato das parcelas de experimento de topsoil. 

Resultados obtidos por Silveira (2020) registraram uma abundância total de plantas, nas parcelas de topsoil, 

de 2.139 indivíduos (Figura 7.9) durante todo o monitoramento. No que tange a riqueza, foram 

contabilizadas 107 espécies (Figura 7.9). Já na área controle, a abundância foi de 47 indivíduos e a riqueza 
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de apenas 5 espécies. No trabalho de Jakovac (2007), estudando a transposição de topsoil, em Ribeirão 

Grande/SP, foram encontrados resultados parecidos. Após 14 meses foram contabilizadas 150 espécies 

vegetais e até 22,6 indivíduos/m² (valor considerável por ser em área de talude). Para a autora o uso de 

topsoil, como método de restauração, é recomendado até mesmo em taludes íngremes, desde que ocorra de 

forma concomitante com técnicas de contenção de sedimentos. 

 

 

Figura 7.9. Contabilização e identificação de regenerantes nas TTS 

Outro fator promissor no que diz respeito à ocupação do topsoil pela vegetação é que na última campanha, 

a CTC, SB e M.O. obtiveram bons resultados e se mantiveram estáveis. A matéria orgânica é um fator chave 

para um solo saudável, onde melhora as condições físicas e fornece nutrientes às plantas (Primavesi, 2002; 
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Primavesi, 2013). Sua ciclagem e resistência à lixiviação demonstram uma perspectiva boa com relação ao 

futuro do experimento. Por ser um substrato recente e imaturo, a decomposição da matéria orgânica pode 

estar ocorrendo de forma lenta. A M.O. intacta não tem efeito sobre a estrutura do solo e o fornecimento de 

nutrientes. Somente quando ocorre a produção de substâncias húmicas é que ocorrem as diversas melhorias 

como: a estruturação do solo, fornecimento de nutrientes e estimulação de microrganismos (Chen et al., 

2004). Com passar do tempo e se intensificar as atividades dos microrganismos, possivelmente poderá 

ocorrer uma melhora na agregação e na disponibilidade de nutrientes para as plantas. Quanto mais rápida 

for a decomposição maiores serão os benefícios ao solo (Primavesi, 2002). 

Cabe destacar ainda que parte das variações observadas na concentração de nutrientes pode estar relacionada 

não só à lixiviação, mas, também, com a absorção dos elementos pelas plantas. No trabalho de Moreira 

(2005), estudando a transposição de topsoil, em Poços de Caldas/MG, foi observado que após 24 meses, 

áreas que foram revegetadas tiveram declínio nos teores de Ca, Mg, K e MO, inclusive áreas que contaram 

com a transposição de topsoil (apesar da queda ter sido menor). O autor atribuiu essa queda dos parâmetros 

à lixiviação e/ou imobilização. Já no trabalho de Rocha et al. (2017), também estudando a transposição de 

topsoil, na APA da Cachoeira das Andorinhas (Ouro Preto/MG), foi observado o contrário, após 12 meses 

da transposição do material, houve uma melhora na fertilidade. Para os autores, essa evolução do solo pode 

ter relação com a entrada de MO no sistema, através da decomposição de material vegetal preexistente e, 

também, das novas plantas que vingaram no experimento. Entretanto, deve-se levar em consideração 

algumas diferenças de projeto, que podem ter levado a uma divergência de resultados, entre o presente 

trabalho com o de Rocha et al. (2017). No de Rocha et al. (2017) as parcelas eram maiores (40 e 45 m²), a 

área era plana, e houve deposição de serapilheira sobre o topsoil, o que diminui a lavagem do material.  

Apesar da oscilação dos nutrientes, comparando-se os dados de fertilidade das parcelas de topsoil com a 

REFA2, observa-se que não são destoantes (Figura 7.10). Dos elementos que apresentam resultados 

inferiores aos encontrados no solo do módulo II, somente o zinco (p=0,005), o enxofre (p<0,001) (que na 

REFA2 se apresenta anomalamente mais elevada que nas demais) e o alumínio (p<0,001; que no caso é 

inferior) apresentam diferenças estatística significativas (Apêndice II; Figura 7.10). Como visto (ANEXO 

III), aparentemente, a REFA2 já está no processo de reabilitação, após degradação. 
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Figura 7.10. Média do TTS com relação à REFA2. P (Fósforo); K+ (Potássio); Ca2+ (Cálcio); Mg2+ (Magnésio); 

Al3+ (Alumínio trocável); H+Al (Acidez potencial); SB (Soma de bases); t (CTC efetiva); T (CTC pH 7); V% 

(saturação por bases); m% (saturação por alumínio); MO (Matéria Orgânica); S (Enxofre); B (Boro); Cu 

(Cobre); Mn (Manganês); Fe (Ferro); Zn (Zinco); N (Nitrogênio). 

Estudos de Parreira (2020) sobre a atuação da macrofauna, nos mesmos tratamentos analisados neste 

trabalho, mostraram dados de abundância e diversidade (Figura 7.11) que apontam para uma colonização 

inicial das parcelas com tospoil por espécies da área degradada (onde foram instaladas as parcelas – Figura 

4.4). Para a autora, o curto tempo de monitoramento pode não ter sido suficiente para se observar o 

estabelecimento de espécies advindas das áreas de referência, mais distantes. A meso e macrofauna indicam 

relações tritróficas no ambiente (Gonçalves, 2015), além de melhorar o solo com relação à mobilização de 

nutrientes, através de enzimas, e a estrutura do substrato, revolvendo-o, cavando-o e através da ativação da 

microvida (Primavesi, 2002). Portanto, sugere-se que, possivelmente, o que falta para que ocorra uma maior 

estruturação do substrato (em especial da camada superior) é realmente o quesito tempo.  
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Figura 7.11. Gráficos com os dados da macrofauna nos tratamentos estudados: a) Abundância; b) Riqueza. 

Adaptado de Parreira (2020) 

A transposição de topsoil se provou uma técnica de restauração ecológica eficaz, ao se comparar com a área 

controle (degradada sem intervenção) e com os outros métodos analisados. A análise estatística de 

regenerantes, feita por Marques (2020), na mesma área de estudo e com os alguns dos tratamentos 

monitorados no presente estudo, resultou em diferença estatística significativa (p<0,001) onde a técnica de 

transposição de topsoil se diferenciou das outras três (poleiros, área degradada e latossolo comprado), 

comprovando a eficácia do método. O método, no cenário do presente estudo, além de eficaz foi eficiente 

por ter baixo custo, ser de fácil aquisição (mata nativa adjacente) e não prejudicar as áreas doadoras. Porém, 

o que aparece como ponto forte da técnica é o reestabelecimento de diversos processos ecológicos 

(hidrologia, ciclagem de nutrientes, relação macrofauna/solo etc.), fundamentais para se recuperar, no 

futuro, a resiliência do ecossistema (Montoya et al., 2012). 

7.4 EXPERIMENTO COM POLEIROS ARTIFICIAIS 

A análise química do substrato avaliado no experimento com poleiros artificiais não demonstrou na última 

campanha diferença estatística significativa entre os tratamentos: poleiro sem solo; poleiro com latossolo 

comprado e, área controle (degradada sem intervenção). Da mesma forma, a avaliação individual dos 

tratamentos, ao longo do tempo, apresentou somente diferenças significativas para ferro e cobre (Apêndice 

II), que tiveram uma redução de suas concentrações na amostragem final (março/2020), e para o enxofre, 

com diferença significativa em áreas de poleiro com adição de solo (Apêndice II). As variações encontradas 

para esses elementos podem estar relacionadas ao conjunto lixiviação/erosão. Em trabalho clássico, Jordan 

& Reisenauer (1957) calcularam que a perda se enxofre de solos por esses dois processos é da ordem de 

6,67 kg/ha. Apesar do fósforo ser considerado como sendo um elemento relativamente imóvel no solo, já 
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que está fortemente ligado aos oxihidroxidos de Fe e Al, em solos mais arenosos (como o latossolo 

comprado e o horizonte C processos erosivos contribuem para a perda dessas partículas (que podem também 

explicar a redução do ferro), já em solos com maior teor de P-solúvel (topsoil), este estaria mais susceptível 

à perda por lixiviação (Tarkalson & Leytem, 2009). Ou seja, a presença de poleiros, que poderia ser uma 

fonte extra de fósforo (fezes das aves) não está conseguindo reverter essa tendência, o que seria o esperado 

(Zapata & Arrillega, 2002). 

A resposta à eficácia do método recai sobre os indicadores bióticos de visitação dos poleiros e abundância 

e riqueza vegetal. Segundo Passos (2020), durante as campanhas de observação (8 h de observação por 

campanha – 1 dia) entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, a visitação dos poleiros foi de apenas 60 

indivíduos (Figura 7.12). Para a autora, os poleiros foram visitados principalmente por pequenos pássaros 

cujo habitat são os campos de gramíneas (granívoros; Figura 7.12) da própria área degradada, que usaram 

os poleiros para melhor delimitar seus territórios. Segundo a autora, uma das razões pode ter sido a pouca 

atratividade dos poleiros, sem porções sombreadas (Figura 4.2B). Vogel et al. (2016, 2018) também 

registraram uma baixa visitação de aves frugívoras, mas ressaltam o potencial dessa técnica em médio prazo 

para a recuperação de áreas de Cerrado degradadas. 

Dados obtidos por Marques (2020) em sua dissertação de mestrado, mostraram que quando analisadas as 

plântulas regenerantes nos tratamentos com poleiros e transposição de topsoil, os resultados dos poleiros 

como técnica facilitadora não foram promissores (Figura 7.13). Segundo a autora, nenhuma espécie vegetal 

encontrada nos tratamentos com poleiros é dispersa por aves. A análise de contraste e de Tukey não 

apontaram diferença para os dados de abundância ou riqueza entre os métodos de poleiros artificiais e 

Latossolo comprado. 
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Figura 7.12. Visitação de pássaros por hábito alimentar (2019-2020). Adaptado de Passos (2020). 

Portanto, a instalação de poleiros artificiais se apresentou, no âmbito do presente trabalho, como ineficaz 

para a restauração ecológica. O pouco tempo de monitoramento pode ter condicionado essa resposta (Vogel 

et al., 2016, 2018), mas, também, o uso de poleiros como técnica aceleradora da restauração ambiental 

parece depender de outros fatores, como por exemplo o tipo de poleiro, o tamanho da área degradada e nível 

de degradação/perturbação. Estudos que encontraram bons resultados com o uso do método (Oliveira 2006; 

Braga et al., 2015) ocorreram em menores áreas e com nível de degradação inferior ao do presente estudo. 

 

Figura 7.13. Gráficos em barra mostrando: A) Abundância de vegetação por tratamento; B) Riqueza de 

vegetação por tratamento. Adaptado de Marques (2020) 
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7.5 LANDSCAPE FUNCTION ANALYSIS 

Com base na carta de Suscetibilidade a Processos Erosivos, verifica-se que as áreas com horizonte C exposto 

apresentam maior suscetibilidade aos processos erosivos lineares, já que sua textura é marcada por maiores 

teores de silte e areia (Ribeiro et al., 2015). Porém, o principal condicionante dos processos erosivos é a 

ausência de cobertura vegetal. De maneira geral, em toda área desnuda, que varia de média a muito alta 

suscetibilidade a processos erosivos, já ocorre erosão, principalmente a laminar. A relação entre a retirada 

da vegetação e a instalação de processos erosivos relacionados, inicialmente, com o aumento do escoamento 

superficial é bem conhecida (Borrelli et al., 2017), sendo os processos mais intensos em regiões tropicais, 

com grandes volumes de precipitação e chuvas torrenciais. Falcão et al. (2020), fizeram experimentos em 

áreas de Cerrado (nativas e desmatadas para pasto) e obtiveram valores de perdas de solo mais de 15 vezes 

superiores nas áreas desmatadas em chuvas de 60mm/h e o dobro em chuvas de 90 e 120 mm/h, 

demonstrando a importância da cobertura vegetal tanto par reduzis a intensidade do choque das gotas como 

para reduzir a velocidade do escoamento superficial. 

O que diferencia a intensidade dos processos nesses pontos são principalmente a condição do solo (horizonte 

B mais estruturado e argiloso, a horizonte C desestruturado com silte e areia) e a declividade. Áreas com 

horizonte B, mais estruturado e argiloso e exposto nas regiões de menor declividade e com terraceamento, 

ocorrem processos erosivos laminares de forma mais branda. Já em áreas com horizonte C exposto e mais 

acidentado, o processo erosivo é mais intenso, deflagrando até mesmo ravinas (Figura 3.13).  

A volta da resiliência do sistema é estudada na carta de Suscetibilidade à Regeneração Natural. Verifica-se 

que a vegetação tem grande influência no desenvolvimento de novas áreas verdes, já que quanto mais 

próximo da vegetação, maior a suscetibilidade de estabelecimento vegetal – efeito de borda (Chazdon & 

Brancalion, 2019). A restauração de áreas de mata acaba por determinar um efeito cascata em suas bordas, 

com dispersão de sementes e serapilheira, que ao longo do tempo se tornam facilitadoras do surgimento de 

regenerantes e, em um efeito retroalimentante, ajudam a reduzir a compactação (aumentam a 

macroporosidade) e a melhorar a fertilidade do solo (Montanarella et al., 2015; Borrelli et al., 2020a e 

2020b). Em outras palavras, o substrato também condiciona a possibilidade de avanço da vegetação. Áreas 

com horizonte C exposto são mais pobres em nutrientes e matéria orgânica (Rossiello et al., 2018). Portanto, 

nesses pontos, a possibilidade de se restabelecer a resiliência do ecossistema é entendida como muito baixa, 

sendo necessário ações corretivas mais profundas e eficazes. 
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A carta de vulnerabilidade Ambiental (mapa final) indica áreas com maior intensidade de processos erosivos 

e com menor potencial de estabelecimento de vegetação. Ou seja, áreas que provavelmente só aumentarão 

o grau de degradação ao longo do tempo e terão maior dificuldade em restabelecer a resiliência do 

ecossistema (Pereira et al., 2018). As superfícies indicadas com vulnerabilidade moderadas na carta, 

encontradas em sua maioria nos limites das áreas de referência, são locais que necessitariam de menos 

intervenções para se recuperar, desde que se aproveitem os efeitos positivos da proximidade com às áreas 

de floresta preservada e se reduzam os potenciais efeitos negativos de borda. Devido às condições bióticas 

e abióticas diferentes da área preservada, as áreas limítrofes de matas são ambientes oportunos a espécies 

(principalmente invasoras) mais adaptadas a distúrbios (Fischer et al., 2006). Além disso, são áreas em que 

ocorre, naturalmente, maior ataque por parte dos insetos (Primavesi. 2013). Se faz necessário, portanto, um 

certo controle nesses locais a fim de evitar competição e predação sobre as espécies nativas. Já para as áreas 

com vulnerabilidade elevada e bastante elevada, seriam necessárias medidas imediatas a fim de conter a 

evolução da degradação e, de forma gradual, ir aplicando métodos de longo prazo, para a profunda 

restauração do substrato, capazes de reestabelecer a sustentabilidade dos processos ecológicos dos quais o 

solo faz parte e seus serviços ambientais (Brevik et al., 2016; Pereira et al., 2017). 

Os resultados obtidos (no Capítulo 5) mostraram que o uso de técnicas tradicionais não funcionou, 

apontando para a necessidade do uso de métodos de restauração ecológica, com foco na busca da resiliência 

do sistema e não em uma cobertura vegetal imediata. A proximidade das matas nativas pode ser utilizada 

como facilitadora dessas técnicas; assim, para acelerar a recuperação ambiental da borda para o centro, 

métodos alternativos de restauração ecológica para auxiliar o avanço da vegetação devem ser usados (ex.: 

transposição de topsoil, poleiros, galharias etc.). Porém, a restruturação do solo, bem como a sucessão da 

mata nativa, virá somente ao longo do tempo, com monitoramento sistêmico e corretivo. 

7.6 SELEÇÃO DE INDICADORES 

De acordo com o ilustrado pela Figura 6.17, há 5 atributos de maior relevância para distinção das áreas: K+; 

Mg2+; MO; B; e, N. Além disso, apesar de descartada pelo método da ACP, a importância da DsA é evidente, 

visto sua frequente utilização em estudos edáficos e de recuperação ambiental (Rodrigues et al., 2007; Viana 

et al., 2014; Almeida & Sánchez, 2015; e, Li et al., 2018). Dessa forma, com base na análise de componentes 

principais e o discutido no item 5.5, no mínimo, três indicadores de solo devem ser utilizados no 

monitoramento da reabilitação da área: densidade do solo, teor disponível de K+ e teor de matéria orgânica.  



141 

 

CAPÍTULO 8 

8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Apesar de pequenas quando comparadas com as obras de engenharias as quais estão vinculadas, as áreas de 

empréstimo fazem parte de seus impactos indiretos e são, em geral, intensamente degradadas. A eliminação 

da vegetação e a retirada parcial ou total do solo dessas áreas as coloca entre as mais vulneráveis à ação de 

processos erosivos. Os resultados mostraram que metodologias clássicas de controle de erosão e revegetação 

não foram suficientes para a reabilitação da área de empréstimo da UHE Emborcação, localizada no distrito 

de Pedra Branca (Catalão). Um projeto ambiental sustentável deve buscar a recuperação dos processos 

naturais do solo, de forma a permitir a formação de ecossistemas resilientes. Isto só é possível considerando-

se o papel fundamental das propriedades física e químicas do solo. Somente assim se consegue restaurar os 

ciclos de energias e matéria de um determinado ecossistema, bases para permitir o reestabelecimento da 

flora e fauna, em toda sua complexidade, e dos serviços ambientais. 

O monitoramento das características físicas e químicas dos substratos de duas técnicas de restauração 

ecológica (transposição de topsoil e poleiros artificiais), das áreas doadoras de topsoil, da área degradada 

(controle) e de áreas com o Cerrado ainda preservado (referência) mostrou o potencial dessas técnicas, em 

especial da transferência de topsoil. Apesar de ser necessário o monitoramento em maior escala de tempo, 

a transposição de topsoil apresentou resultados que indicam a gradual evolução edáfica e estabilidade da 

matéria orgânica. Além disso, os resultados são animadores, uma vez que, em alguns casos, apresentam 

valores até melhores do que o solo da REFA2 (local em que os parâmetros edáficos podem ser tidos como 

meta). A eficácia do método sem comprovou pela densidade e riqueza vegetal bem superiores aos outros 

tratamentos. Além disso, por seu baixo custo e fácil aquisição de material é além de eficaz, eficiente. A 

técnica com poleiros artificiais, por outro lado, não apresentou resultados que mostrassem uma contribuição 

efetiva para a reabilitação da área.  

Com base no observado, para a recuperação da área, recomenda-se a utilização da transposição de topsoil, 

em paralelo com outras técnicas que visem aumentar a matéria orgânica do solo (devido a limitação de 

oferta de topsoil), em um projeto de contínuo de restauração iniciando nas áreas limítrofes com a vegetação 

nativa ainda preservada (bordas), seguindo gradativamente para o centro da área. Sugere-se, ainda, que 

sejam usadas parcelas maiores, reduzindo o potencial de erosão/lixiviação, especialmente de matéria 

orgânica e nutrientes. A transposição deve, no entanto, respeitar a capacidade da área doadora de se 
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recuperar. Os dados mostraram que a retirada manual do topsoil de pequenas parcelas (1x1x0,1 m), 

espaçadas, não afetou a área doadora.  

Paralelamente, recomenda-se a remoção de barreiras físicas ao avanço vegetal, como a estrada presente 

local, que em alguns trechos, divide área preservada da degradada. Outros métodos também podem ser 

avaliados, desde que visem a restruturação de forma perene do substrato. Não se deve esquecer de aplicar 

medidas paliativas nos locais de alta e muito alta vulnerabilidade ambiental, a fim de conter o processo de 

degradação e, consequente assoreamento do riacho Pedra Branca. O monitoramento contínuo (longo – 

décadas) e sistêmico deve ser executado na área e contar com ao menos três indicadores de solo: densidade 

do solo (que permite o cálculo da macroporosidade); teor disponível de K+ no solo e teor de matéria orgânica. 

A utilização desses indicadores pode, também, ser promissora no monitoramento de áreas em recuperação, 

especialmente em ecossistemas tropicais como o Cerrado. Porém mais estudos devem ser realizados para a 

confirmação. 
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Anexo I. Mapa da área com estruturas remanescentes do PRAD e vegetação. 
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Anexo II. Cartas de hipsometria e declividade da área de estudo 
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Anexo III. Série histórica da REFA2 (1986; 2002 e 2019). 
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Apêndice I – Análises estatísticas – Aspectos físicos do solo 

Resistência do solo à penetração 

Análise Chuva 2018 Seca 2019 Chuva 2020 Análise 
Chuva 2018 x 

Seca 2019 
Chuva 2018 x 
Chuva 2020 

DEGA x REFA 

<0,001* 0,007* - REFA 0.7094 - 

REFA1 a REFA1 a - DEGAB 0.0161* - 

REFA2 a REFA2 b - DEGAC <0,001* - 

REFA3 a REFA3 b - ADT1 <0,001* 0.077 

DEGA1 b DEGA1 c - ADT2 <0,001* 0.917 

DEGA2 c DEGA2 c - ADT3 <0,001* <0,001* 

DEGA3 b DEGA3 c - TTS <0,001* <0,001* 

DEGAC d DEGAC a - - - - 

REFA 

<0,001* 0,016* - - - - 

REFA1 a REFA1 a - - - - 

REF2 a REFA2 b - - - - 

REF3 b REFA3 b - - - - 

DEGA 

<0,001* <0,001* - - - - 

DEGA1 a DEGA1 a - - - - 

DEGA2 b DEGA2 a - - - - 

DEGA3 a DEGA3 a - - - - 

DEGAC c DEGAC b - - - - 

ADT1 x REFA1 0,004* <0,001* <0,001* - - - 

ADT2 x REFA2 <0,001* 0.159 <0,001* - - - 

ADT3 x REFA3 <0,001* <0,001* <0,001* - - - 

TTS x REFA <0,001* <0,001* <0,001* - - - 

Densidade 

Análise Chuva 2018 Seca 2019 Chuva 2020 Análise 
Chuva 2018 x 
Chuva 2020 - 

DEGA x REFA 

<0,001* - - ADT1 0.2448 - 

REFA1 a - - ADT2 0.7783 - 

REFA2 a - - ADT3 0.1869 - 

REFA3 a - - TTS1 0.2243 - 

DEGA1 b - - TTS2 0.2454 - 

DEGA2 b - - TTS3 0.9038 - 

DEGA3 b - - - - - 
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DEGAC b - - - - - 

REFA 0.785 - - - - - 

DEGA 

0.003* - - - - - 

DEGA1 a - - - - - 

DEGA2 a - - - - - 

DEGA3 b - - - - - 

DEGAC b - - - - - 

ADT1 x REFA1 0.576 - 0.006* - - - 

ADT2 x REFA2 0.796 - 0.166 - - - 

ADT3 x REFA3 0.017* - 0.022* - - - 

TTS x REFA 0.264 - 0.014* - - - 

Condutividade Hidráulica 

Análise Chuva 2019 Seca 2019 
- 

Análise 
Chuva 2018 x 
Chuva 2020 - 

DEGA x REFA 0.362 0.617 - ADT1 0.134 - 

ADT1 x REFA1 0.621 1 - ADT2 0.007* - 

ADT2 x REFA2 0.826 0.046* - ADT3 0.009* - 

ADT3 x REFA3 0.538 0.3371 - TTS1 0.002* - 

REFA 

<0.001* 0.036* - TTS2 0.201 - 

REFA1 a REFA1 a - TTS3 0.735 - 

REFA2 b REFA2 b - REFA 0.156 - 

REFA3 a REFA3 a - DEGA 0.094 - 

DEGA 0.673 0.388 - - - - 

TTS x REFA 0.001* - - - - - 

Umidade 

Análise Chuva 2019 Seca 2019 - - - - 

DEGA x REFA - <0.001* - - - - 

ADT1 x REFA1 - 0.917 - - - - 

ADT2 x REFA2 - 0.075 - - - - 

ADT3 x REFA3 - 0.935 - - - - 

REFA - 0.143 - - - - 

DEGA - 0.092 - - - - 

TTS x REFA - <0.001* - - - - 

* Diferença estatística significativa     
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Apêndice II – Análises estatísticas – Aspectos químicos do solo 

DEGA nov/18 x ago/19  REFA ago/19 x mar/20  REFA x DEGA 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 

pH <0.001* 
 

pH 0.005* 
 

pH 0.387 

Fósforo (P) 0.207* 
 

Fósforo (P) 0.016* 
 

Fósforo (P) <0.001* 

Potássio (K) 0.211 
 

Potássio (K) 0.616 
 

Potássio (K) <0.001* 

Cálcio (Ca2+) 0.507 
 

Cálcio (Ca2+) 0.846 
 

Cálcio (Ca2+) <0.001* 

Magnésio (Mg2+) 0.208 
 

Magnésio (Mg2+) 0.858 
 

Magnésio (Mg2+) <0.001* 

Alumínio (Al3+) 0.274 
 

Alumínio (Al3+) 0.965 
 

Alumínio (Al3+) 0.884 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.591 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.225 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

<0.001* 

Soma de bases 
(SB) 

0.47 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.825 
 

Soma de bases 
(SB) 

<0.001* 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.586 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.807 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
<0.001* 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.304 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.624 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
<0.001* 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.932 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.787 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.291 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.206 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.883 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.75 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.538 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.4 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

<0.001* 

Enxofre (S) 0.005* 
 

Enxofre (S) 0.906 
 

Enxofre (S) 0.041* 

Boro (B) <0.001* 
 

Boro (B) 0.083 
 

Boro (B) <0.001* 

Cobre (Cu) 0.051 
 

Cobre (Cu) 0.571 
 

Cobre (Cu) 0.62 

Mânganes (Mn) 0.043* 
 

Mânganes (Mn) 0.481 
 

Mânganes (Mn) <0.001* 

Ferro (Fe) 0.179 
 

Ferro (Fe) 0.373 
 

Ferro (Fe) <0.001* 

Zinco (Zn) <0.001* 
 

Zinco (Zn) 0.325 
 

Zinco (Zn) <0.001* 

Nitrogênio (N) 0.246 
 

Nitrogênio (N) 0.315 
 

Nitrogênio (N) <0.001* 
        

Entre REFA  Entre DEGA  TS e LC 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 

pH 0.091 
 

pH <0.001* 
 

pH 0.062 

Fósforo (P) 0.374 
 

Fósforo (P) 0.438 
 

Fósforo (P) <0.001* 

Potássio (K) <0.001* 
 

Potássio (K) <0.001* 
 

Potássio (K) <0.001* 
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Cálcio (Ca2+) 0.001* 
 

Cálcio (Ca2+) 0.177 
 

Cálcio (Ca2+) 0.013* 

Magnésio (Mg2+) <0.001* 
 

Magnésio (Mg2+) 0.001* 
 

Magnésio (Mg2+) <0.001* 

Alumínio (Al3+) <0.001* 
 

Alumínio (Al3+) <0.001* 
 

Alumínio (Al3+) 0.007* 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.817 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

<0.001* 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.205 

Soma de bases 
(SB) 

<0.001* 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.042* 
 

Soma de bases 
(SB) 

<0.001* 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.003* 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.001* 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
<0.001* 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.020* 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
<0.001* 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.012* 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
<0.001* 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
<0.001* 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.009* 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

<0.001* 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

<0.001* 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.004* 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.253 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

<0.001* 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

<0.001* 

Enxofre (S) <0.001* 
 

Enxofre (S) 0.371 
 

Enxofre (S) 0.003* 

Boro (B) 0.006* 
 

Boro (B) 0.815 
 

Boro (B) 0.536 

Cobre (Cu) <0.001* 
 

Cobre (Cu) 0.006* 
 

Cobre (Cu) 0.681 

Mânganes (Mn) 0.005* 
 

Mânganes (Mn) <0.001* 
 

Mânganes (Mn) 0.275 

Ferro (Fe) 0.597 
 

Ferro (Fe) 0.839 
 

Ferro (Fe) 0.031* 

Zinco (Zn) 0.076 
 

Zinco (Zn) 0.889 
 

Zinco (Zn) 0.008* 

Nitrogênio (N) 0.18 
 

Nitrogênio (N) <0.001* 
 

Nitrogênio (N) 0.10* 
        

ADT1 nov/18 x mar/20  ADT2 nov/18 x mar/20  ADT3 nov/18 x mar/20 

Análise p-valor 
 Análise p-valor 

 Análise p-valor 

pH 0.003* 
 

pH 0.116 
 

pH 0.189 

Fósforo (P) 0.09 
 

Fósforo (P) 0.116 
 

Fósforo (P) 0.428 

Potássio (K) 1 
 

Potássio (K) 0.211 
 

Potássio (K) 0.649 

Cálcio (Ca2+) 0.363 
 

Cálcio (Ca2+) 0.649 
 

Cálcio (Ca2+) 0.557 

Magnésio (Mg2+) 0.958 
 

Magnésio (Mg2+) 0.161 
 

Magnésio (Mg2+) 0.989 

Alumínio (Al3+) 0.083 
 

Alumínio (Al3+) 0.896 
 

Alumínio (Al3+) 0.691 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.488 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.507 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.569 

Soma de bases 
(SB) 

0.524 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.687 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.648 
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Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.655 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.935 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.577 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

0.73 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

0.533 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

0.61 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.543 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.21 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.703 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.268 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.327 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.974 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.786 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.463 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.918 

Enxofre (S) 0.378* 
 

Enxofre (S) <0.001* 
 

Enxofre (S) 0.046* 

Boro (B) 0.299 
 

Boro (B) 0.027* 
 

Boro (B) 0.554 

Cobre (Cu) <0.001* 
 

Cobre (Cu) <0.001* 
 

Cobre (Cu) 0.006* 

Mânganes (Mn) 0.213 
 

Mânganes (Mn) 0.312 
 

Mânganes (Mn) 0.571 

Ferro (Fe) 0.752 
 

Ferro (Fe) 0.183 
 

Ferro (Fe) 0.404 

Zinco (Zn) 0.059 
 

Zinco (Zn) 0.417 
 

Zinco (Zn) 0.004* 

Nitrogênio (N) 0.064 
 

Nitrogênio (N) 0.519 
 

Nitrogênio (N) 0.899 
        

TTS1 x TTS2 x TTS3  TS x REFA  TTS x REFA (ago/19) 

Análise p-valor 
 Análise p-valor 

 Análise p-valor 

pH 0.963 
 

pH 0.576 
 

pH 0.587 

Fósforo (P) 0.209 
 

Fósforo (P) 0.838 
 

Fósforo (P) 0.513 

Potássio (K) 0.172 
 

Potássio (K) 0.323 
 

Potássio (K) <0.001* 

Cálcio (Ca2+) 0.743 
 

Cálcio (Ca2+) 0.221 
 

Cálcio (Ca2+) 0.072 

Magnésio (Mg2+) 0.808 
 

Magnésio (Mg2+) 0.04 
 

Magnésio (Mg2+) 0.009* 

Alumínio (Al3+) 0.222 
 

Alumínio (Al3+) 0.13 
 

Alumínio (Al3+) 0.108 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.278 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.028 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.076 

Soma de bases 
(SB) 

0.7291 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.141 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.028* 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 

0.886 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 

0.055 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 

0.006* 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.348 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.015 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.004* 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 

0.568 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 

0.8 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 

0.17 
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Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.228 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.141 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.165 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.865 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.026* 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.015* 

Enxofre (S) 0.808 
 

Enxofre (S) 0.053 
 

Enxofre (S) 0.836 

Boro (B) 0.239 
 

Boro (B) 0.007* 
 

Boro (B) 0.486 

Cobre (Cu) 0.6383 
 

Cobre (Cu) <0.001* 
 

Cobre (Cu) 0.227 

Mânganes (Mn) 0.9276 
 

Mânganes (Mn) 0.016* 
 

Mânganes (Mn) 0.891 

Ferro (Fe) 0.655 
 

Ferro (Fe) 0.083 
 

Ferro (Fe) 0.081 

Zinco (Zn) 0.77 
 

Zinco (Zn) 0.493 
 

Zinco (Zn) <0.001* 

Nitrogênio (N) 0.951 
 

Nitrogênio (N) 0.003* 
 

Nitrogênio (N) 0.002* 
        

TTS x REFA (mar/20)  TS (2018) x TTS (2020)  TTS (ago/19) x TTS (mar/20) 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 

pH 0.394 
 

pH 0.122 
 

pH <0.001* 

Fósforo (P) 0.144 
 

Fósforo (P) 0.779 
 

Fósforo (P) 0.001* 

Potássio (K) 0.016* 
 

Potássio (K) 0.021* 
 

Potássio (K) 0.406 

Cálcio (Ca2+) 0.085 
 

Cálcio (Ca2+) 0.043* 
 

Cálcio (Ca2+) 0.65 

Magnésio (Mg2+) 0.016* 
 

Magnésio (Mg2+) 0.98 
 

Magnésio (Mg2+) 0.106 

Alumínio (Al3+) 0.161 
 

Alumínio (Al3+) 0.308 
 

Alumínio (Al3+) 0.719 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.053 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.102 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

<0.001* 

Soma de bases 
(SB) 

0.046* 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.102 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.983 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.016* 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.22 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.892 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.016* 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.912 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.008* 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.214 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.022* 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.087 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.183 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.127 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.681 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.003* 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.671 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.62 

Enxofre (S) 0.122 
 

Enxofre (S) 0.008* 
 

Enxofre (S) 0.046* 

Boro (B) 0.002* 
 

Boro (B) 0.15 
 

Boro (B) <0.001* 

Cobre (Cu) 0.256 
 

Cobre (Cu) <0.001* 
 

Cobre (Cu) <0.001* 
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Mânganes (Mn) 0.144 
 

Mânganes (Mn) 0.037* 
 

Mânganes (Mn) <0.001* 

Ferro (Fe) 0.007* 
 

Ferro (Fe) 0.013* 
 

Ferro (Fe) 0.002* 

Zinco (Zn) <0.001* 
 

Zinco (Zn) <0.001* 
 

Zinco (Zn) 0.002* 

Nitrogênio (N) 0.002* 
 

Nitrogênio (N) 0.282 
 

Nitrogênio (N) 0.379 
        

Poleiros 2018 x 2020  REFA2 x DEGAB  TTS x REFA2 (mar/20) 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 
 

Análise p-valor 

pH 0.921 
 

pH 0.003* 
 

pH 0.065 

Fósforo (P) 0.31 
 

Fósforo (P) <0.001* 
 

Fósforo (P) 0.153 

Potássio (K) 0.568 
 

Potássio (K) 0.001* 
 

Potássio (K) 0.53 

Cálcio (Ca2+) 0.843 
 

Cálcio (Ca2+) <0.001* 
 

Cálcio (Ca2+) <0.001* 

Magnésio (Mg2+) 0.355 
 

Magnésio (Mg2+) 0.059 
 

Magnésio (Mg2+) 0.005* 

Alumínio (Al3+) 0.433 
 

Alumínio (Al3+) <0.001* 
 

Alumínio (Al3+) <0.001* 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.58 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

<0.001* 
 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

0.488 

Soma de bases 
(SB) 

0.916 
 

Soma de bases 
(SB) 

0.027* 
 

Soma de bases 
(SB) 

<0.001* 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.815 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.134 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.479 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

0.419 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

<0.001* 

 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

0.047 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.796 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
0.001* 

 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
<0.001* 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.384 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

<0.001* 

 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

<0.001* 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.35 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

<0.001* 
 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.451 

Enxofre (S) 0.010* 
 

Enxofre (S) 0.512 
 

Enxofre (S) <0.001* 

Boro (B) 0.833 
 

Boro (B) 0.002* 
 

Boro (B) 0.4646 

Cobre (Cu) 0.015* 
 

Cobre (Cu) 0.011* 
 

Cobre (Cu) <0.001* 

Mânganes (Mn) 0.691 
 

Mânganes (Mn) 0.634 
 

Mânganes (Mn) 0.024* 

Ferro (Fe) <0.001* 
 

Ferro (Fe) 0.1108 
 

Ferro (Fe) 0.556 

Zinco (Zn) 0.87 
 

Zinco (Zn) 0.037* 
 

Zinco (Zn) 0.005* 

   
Nitrogênio (N) <0.001* 

 
Nitrogênio (N) 0.3686 

 

* Diferença estatística significativa 
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TTS com relação ao background (Topsoil + 
Latossolo comprado) 

Análise 

1ª 
Camapanha 

2ª 
Camapanha 

p-valor p-valor 

pH <0.001* 0.123 

Fósforo (P) 0.024* 0.779 

Potássio (K) 0.026* 0.022* 

Cálcio (Ca2+) 0.027* 0.043* 

Magnésio (Mg2+) 0.322 0.981 

Alumínio (Al3+) 0.555 0.309 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

<0.001* 0.103 

Soma de bases 
(SB) 

0.046* 0.103 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
0.114 0.22 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
0.121 0.912 

Índice de 
Saturacão por 

Bases (V%) 
<0.001* 0.022* 

Índice de 
Saturação por 
Aluminio (m%) 

0.281 0.128 

Matéria Orgânica 
(MO) 

0.64 0.671 

Enxofre (S) 0.082 0.008* 

Boro (B) <0.001* 0.15 

Cobre (Cu) <0.001* <0.001* 

Mânganes (Mn) <0.001* 0.037* 

Ferro (Fe) 0.283 0.012* 

Zinco (Zn) <0.001* <0.001* 

Nitrogênio (N) 0.104 0.283 

 

Parcelas doadoras de topsoil com relação área de referência 

  Módulo I 
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1ª Camapanha 2ª Camapanha 

REFA1 ADT1 p-valor REFA1 ADT1 p-valor 

pH 6.23 5.49 0,003* 5.05 4.78 0,007* 

Fósforo (P) 0.83 0.67 0.292 0.67 0.40 0,039* 

Potássio (K) 108.00 83.67 0.331 117.00 83.67 0.099 

Cálcio (Ca2+) 2.94 1.56 0.066 3.04 1.04 0.062 

Magnésio (Mg2+) 1.12 0.54 0.051 1.26 0.55 0.056 

Alumínio (Al3+) 0.00 0.30 0,007* 0.13 0.49 0,013* 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

5.37 5.97 0.3 6.53 6.17 0.545 

Soma de bases (SB) 4.34 2.32 0.066 4.60 1.80 0.052 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
4.34 2.62 0.084 4.73 2.29 0.067 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

9.70 8.28 0.221 11.13 7.97 0.078 

Índice de Saturacão 
por Bases (V%) 

44.83 26.87 0.054 40.27 22.70 0,029* 

Índice de Saturação 
por Aluminio (m%) 

0.00 14.10 0.051 3.43 21.23 0,003* 

Matéria Orgânica 
(MO) 

5.63 4.52 0.331 6.65 4.65 0.097 

Enxofre (S) 4.77 14.70 0.064 2.53 2.80 0.889 

Boro (B) 0.35 0.21 0.425 0.49 0.39 0.115 

Cobre (Cu) 1.10 2.05 <0,001* 0.93 1.43 0,035* 

Mânganes (Mn) 51.40 46.77 0.592 53.47 32.73 0.064 

Ferro (Fe) 64.97 67.93 0.807 58.63 71.10 0.187 

Zinco (Zn) 1.96 2.19 0.594 2.39 1.25 0,001* 

Nitrogênio (N) 0.20 0.13 0,021* 0.22 0.16 0.056 

       

       

Parcelas doadoras de topsoil com relação área de referência 

  

Módulo II 

1ª Camapanha 2ª Camapanha 

REFA2 ADT2 p-valor REFA2 ADT2 p-valor 

pH 5.36 5.34 0.865 4.96 4.71 0.582 

Fósforo (P) 1.27 0.07 0,021* 0.57 0.40 0.473 

Potássio (K) 80.67 81.00 0.989 52.33 56.33 0.809 
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Cálcio (Ca2+) 0.56 0.24 0.285 0.33 0.29 0.719 

Magnésio (Mg2+) 0.37 0.13 0.078 0.27 0.23 0.448 

Alumínio (Al3+) 0.90 0.72 0.095 0.91 0.68 0.479 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

6.93 2.47 0,001* 4.40 3.17 0.291 

Soma de bases (SB) 1.13 0.58 0.242 0.74 0.66 0.684 

Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
2.04 1.30 0.1 1.65 1.34 0.542 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 
8.07 3.05 0,004* 5.14 3.83 0.331 

Índice de Saturacão 
por Bases (V%) 

13.53 19.03 0.229 14.50 17.53 0.061 

Índice de Saturação 
por Aluminio (m%) 

47.53 55.37 0.471 54.97 46.73 0.362 

Matéria Orgânica 
(MO) 

5.36 1.41 0,049* 3.28 2.21 0.365 

Enxofre (S) 17.30 11.33 0,003* 19.53 18.23 0.107 

Boro (B) 0.17 0.03 0,006* 0.21 0.18 0.473 

Cobre (Cu) 0.46 0.96 0,009* 0.45 0.34 0,011* 

Mânganes (Mn) 37.73 10.33 0,002* 19.17 13.23 0.205 

Ferro (Fe) 64.03 29.37 0.451 21.90 17.53 0.333 

Zinco (Zn) 1.21 1.38 0.546 1.64 1.17 0.107 

Nitrogênio (N) 0.18 0.05 0,016* 0.11 0.07 0.225 

       

Parcelas doadoras de topsoil com relação área de referência 

  

Módulo III 

1ª Camapanha 2ª Camapanha 

REFA3 ADT3 p-valor REFA3 ADT3 p-valor 

pH 6.38 5.76 0.264 5.56 5.42 0.597 

Fósforo (P) 1.60 0.60 0.2 0.77 0.20 0,022* 

Potássio (K) 182.00 157.67 0.505 262.00 140.67 0.125 

Cálcio (Ca2+) 3.10 1.48 0.299 3.74 1.01 0.113 

Magnésio (Mg2+) 1.57 0.52 0.111 1.71 0.52 0.042* 

Alumínio (Al3+) 0.16 0.15 0.935 0.00 0.10 0.373 

Acidez Potencial 
(H+Al) 

6.13 3.47 0.292 4.40 3.23 0.084 

Soma de bases (SB) 5.13 2.41 0.218 6.12 1.90 0.088 
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Capacidade de 
Troca Catiônica 

Efetiva (t) 
5.29 2.56 0.196 6.12 1.99 0.09 

Capacidade de 
Troca Catiônica a 

pH 7,0 (T) 

11.27 5.88 0.145 10.52 5.13 0,042* 

Índice de Saturacão 
por Bases (V%) 

44.90 38.83 0.707 56.17 34.53 0.105 

Índice de Saturação 
por Aluminio (m%) 

5.50 9.17 0.641 0.00 8.80 0.373 

Matéria Orgânica 
(MO) 

8.53 2.56 0.183 5.90 2.62 0,025* 

Enxofre (S) 5.97 10.27 0.327 4.70 2.73 0.407 

Boro (B) 0.31 0.48 0.555 0.51 0.31 0.157 

Cobre (Cu) 0.72 1.63 0,008* 0.65 0.88 0.126 

Mânganes (Mn) 33.23 14.20 0.191 34.27 9.10 0.052 

Ferro (Fe) 50.40 50.90 0.978 58.57 38.37 0.182 

Zinco (Zn) 1.52 1.37 0.852 1.56 0.67 0,02* 

Nitrogênio (N) 0.24 0.08 0.131 0.18 0.08 0,019* 

* Diferença estatística significativa 

 

Elemento REFA x DEGA (ICP) 

Al 0.276 

As <0.001* 

Ba 0.338 

Bi 0.4 

Ca 0.017* 

Cd 0.010* 

Co 0.129 

Cr 0.775 

Cu 0.463 

Fe 0.858 

K 0.064 

Li 0.755 

Mg <0.001* 

Mn 0.345 

Mo 0.06 

Na 0.415 

Ni 0.172 
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P 0.002* 

Pb 0.087 

S <0.001* 

Sc 0.553 

Sr 0.619 

Th 0.014* 

Ti 0.637 

V 0.846 

Y 0.034* 

Zn 0.138 

Zr 0.503 

* Diferença estatística significativa 
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Apêndice III – Resultados químicos do solo 

 

Área pH H2O pH KCl
P 

(mg/dm³)

K 

(mg/dm³)

Na 

(mg/dm³)

Ca2+ 

(cmol/dm³)

Mg2+ 

(cmol/dm³)

Al3+ Alumínio 

trocável 

(cmol/dm³)

H+Al - Acidez 

potencial Al3+ 

(cmol/dm³)

SB 

(cmol/dm³)

t 

(cmol/dm³)

T 

(cmol/dm³)
V (%) m (%) ISNa (%)

MO 

(dag/Kg)

P-Rem 

(mg/L)

S 

(mg/dm³)

B 

(mg/dm³)

Cu 

(mg/dm³)

Mn 

(mg/dm³)

Fe 

(mg/dm³)

Zn 

(mg/dm³)

N 

(dag/kg)

ADT2 5.18 3.97 0 89 0 0.22 0.13 0.63 2.7 0.58 1.21 3.28 17.7 52.1 0 1.02 32.3 11.6 0.08 0.99 9.5 19.4 1.79 0.047

ADT2 5.38 3.92 0 89 0 0.26 0.16 0.81 2.5 0.65 1.46 3.15 20.6 55.5 0 1.92 30.8 10.8 0 1 10.4 25.1 1.18 0.059

ADT2 5.47 4 0.2 65 0 0.24 0.1 0.72 2.2 0.51 1.23 2.71 18.8 58.5 0 1.28 31.2 11.6 0 0.89 11.1 43.6 1.18 0.042

AT1 5.38 4.12 0.5 64 0 1.36 0.41 0.36 6.2 1.93 2.29 8.13 23.7 15.7 0 4.09 19.6 13.8 0.12 1.97 33.8 61.7 1.81 0.128

AT1 5.37 4.12 0.6 62 0 0.8 0.32 0.36 5.8 1.28 1.64 7.08 18.1 22 0 4.09 16.7 21.4 0 2.1 48.5 56.2 1.89 0.124

AT1 5.71 4.31 0.9 125 0 2.52 0.9 0.18 5.9 3.74 3.92 9.64 38.8 4.6 0 5.37 24.3 8.9 0.51 2.07 58 85.9 2.88 0.149

ADT3 5.37 4.09 0.1 104 0 0.5 0.27 0.27 3.4 1.04 1.31 4.44 23.4 20.6 0 1.92 18.2 14.1 0.4 1.76 6.2 46.4 1.39 0.073

ADT3 5.93 4.42 0.2 167 0 1.48 0.5 0.18 3 2.41 2.59 5.41 44.5 6.9 0 2.56 17.6 10.5 0.95 1.34 8 30.4 1.17 0.07

ADT3 5.99 4.52 1.5 202 0 2.47 0.79 0 4 3.78 3.78 7.78 48.6 0 0 3.2 23.6 6.2 0.09 1.78 28.4 75.9 1.56 0.096

DEGA1 5.5 5.02 0.8 59 0 1.39 0.19 0 1.8 1.73 1.73 3.53 49 0 0 1.41 11.4 18.4 0 1.1 17.1 28.1 1.32 0.037

DEGA1 5.08 5.16 0.1 24 0 0.77 0.12 0 1.7 0.95 0.95 2.65 35.8 0 0 1.17 7.3 34 0.05 0.58 9.1 21 1.25 0.047

DEGA1 5.25 5.27 0.1 32 0 1.07 0.11 0 1.7 1.26 1.26 2.96 42.6 0 0 0.91 7.1 28 0.05 0.65 12.8 23.8 0.92 0.036

DEGA1 5.26 5.02 0.1 30 0 0.5 0.1 0 1.7 0.68 0.68 2.38 28.6 0 0 1.04 7.6 30.7 0.05 0.48 8 19.6 1.04 -

DEGA2 6.28 5.88 0.1 29 0.6 1.76 0.09 0 0.4 1.93 1.93 2.33 82.8 0 0.11 0.64 12 13.8 0 1.4 15.4 44.3 1.53 0.023

DEGA2 5.46 5.7 0.2 18 0 1.32 0.06 0 0.6 1.43 1.43 2.03 70.4 0 0 0.65 10.9 26.7 0.02 0.56 8.2 25.7 0.8 0.019

DEGA2 5.31 5.45 0.1 14 0 0.98 0.06 0 0.9 1.08 1.08 1.98 54.5 0 0 0.78 9.9 27.5 0.02 0.59 9.9 29.6 1.01 0.023

DEGA2 5.45 5.45 0.3 18 0 1.08 0.07 0 0.9 1.2 1.2 2.1 57.1 0 0 0.91 9.3 29.7 0.03 0.63 9.5 29.1 1.05 -

DEGA3 5.4 4.97 0.1 72 0 1.76 0.46 0 1.3 2.4 2.4 3.7 64.9 0 0 1.54 28.5 7 0.06 1.4 84.9 29.7 1.16 0.051

DEGA3 6.04 5.93 0.1 46 0 2.02 0.21 0 0.5 2.35 2.35 2.85 82.5 0 0 0.78 11.6 17.2 0.05 1.08 15.9 16.2 0.69 0.023

DEGA3 5.88 5.69 0.2 44 0 1.12 0.43 0 0.8 1.66 1.66 2.46 67.5 0 0 0.78 6.9 24.5 0.02 0.62 23 25.8 1.26 0.02

DEGA3 5.64 5.14 0.2 44 0 1.37 0.38 0 1.2 1.86 1.86 3.06 60.8 0 0 1.04 30.7 13.4 0.04 1.44 26.1 25 2.92 -

Latossolo comp 5.45 4.83 1.4 50 0 1.3 0.27 0 4 1.7 1.7 5.7 29.8 0 0 2.3 7.4 33.3 0.17 1.48 24.9 27.9 1.31 0.088

Latossolo comp 5.33 4.77 1.4 50 0 1.19 0.26 0 3.7 1.58 1.58 5.28 29.9 0 0 2.3 9.7 29.3 0.29 1.4 20 24.9 1.43 0.074

Latossolo comp 5.35 4.82 1.2 38 0 1.15 0.2 0 3.4 1.45 1.45 4.85 29.9 0 0 2.05 7.5 21.7 0.04 1.32 15.5 22.4 1.23 0.068

TS Homogei 5.44 4.16 0.5 144 0 1.4 0.56 0.09 4.3 2.33 2.42 6.63 35.1 3.7 0 3.45 27.6 7.6 0.14 1.35 24 34 1.73 0.102

TS Homogei 5.53 4.13 0.5 144 0 1.55 0.61 0.18 3.7 2.53 2.71 6.23 40.6 6.6 0 3.45 29.9 6.5 0.15 1.51 24.9 38.5 1.84 0.108

TS Homogei 5.52 4.14 0.4 156 0 1.49 0.59 0.18 4.3 2.48 2.66 6.78 36.6 6.8 0 3.84 26.5 6.5 0.05 1.21 22.2 30.4 1.63 0.104

DEGAC 5.45 4.22 0.1 24 0 1.78 0.07 0.27 1.3 1.91 2.18 3.21 59.5 12.4 0 0.13 15.3 5.7 0.02 0.64 1.1 10.3 0.84 0.007

DEGAC 5.3 4.32 0 69 0 1.93 0.19 0.18 1.3 2.3 2.48 3.6 63.9 7.3 0 0.64 21.8 4.6 0 0.83 4.4 17.3 1.19 0.025

DEGAC 5.04 4.07 0.1 29 1.3 1.16 0.13 0.81 1.9 1.37 2.18 3.27 41.9 37.2 0.17 0.26 12.8 7.3 0.05 0.68 2.6 9 1.08 0.009

DEGAC 5.02 3.73 0 10 0 0.78 0.04 2.07 2.5 0.85 2.92 3.35 25.4 70.9 0 0.13 31.6 5.9 0.01 0.5 2 12.1 0.56 0.001

DEGAC 5 4.04 0 8 0 0.21 0.04 0.81 3 0.27 1.08 3.27 8.3 75 0 0.13 1.6 17.3 0.02 1.04 6 58 0.51 0.005

DEGAC 4.98 3.8 0 10 0 1.04 0.03 1.8 2.8 1.1 2.9 3.9 28.2 62.1 0 0.26 17.6 5.1 0.1 0.33 3.8 27.9 0.46 0.005

DEGAC 5.08 3.95 0 23 0 0.49 0.09 0.99 1.9 0.64 1.63 2.54 25.2 60.7 0 0.39 24.8 7.8 0.08 0.48 9.4 22.2 0.94 0.008

DEGAC 5.08 3.84 0 44 0 1.11 0.34 1.35 3.4 1.56 2.91 4.96 31.5 46.4 0 1.68 19.3 3.2 0.13 0.84 26.5 102.9 1.22 0.046

DEGAC 4.87 3.61 0.1 12 0 0.37 0.03 2.88 3.6 0.43 3.31 4.03 10.7 87 0 0.26 28.8 7 0.13 0.09 2.2 6.6 0.68 0.003

DEGAC 4.77 3.63 1.3 11 0 0.26 0.03 2.34 3 0.32 2.66 3.32 9.6 88 0 0.39 32.4 7.6 0.11 0.13 2.9 5.8 0.54 0.002

DEGAC 5.04 3.83 0 9 0 0.36 0.04 1.53 2.5 0.42 1.95 2.92 14.4 78.5 0 0.39 11.8 12.2 0.1 0.18 2.7 15.6 0.96 0.006

1ª Campanha
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Amostra pH H2O pH KCl
P 

(mg/dm³)

K 

(mg/dm³)

Ca2+ 

(cmol/dm³)

Mg2+ 

(cmol/dm³)

Al3+ Alumínio 

trocável 

(cmol/dm³)

H+Al - Acidez 

potencial Al3+ 

(cmol/dm³)

SB 

(cmol/dm³)

t 

(cmol/dm³)

T 

(cmol/dm³)
V (%) m (%)

MO 

(dag/Kg)

P-Rem 

(mg/L)

S 

(mg/dm³)

B 

(mg/dm³)

Cu 

(mg/dm³)

Mn 

(mg/dm³)

Fe 

(mg/dm³)

Zn 

(mg/dm³)

N 

(dag/kg)

ADT2 5.87 4.19 0.4 52 0.13 0.15 0.58 2.9 0.41 0.99 3.31 12.4 58.6 1.2 28.9 18.1 0.08 0.4 14.5 26 1.26 0.06

ADT2 5.53 4.05 0.4 56 0.11 0.13 0.97 3.5 0.38 1.35 3.88 9.8 71.9 1.86 27.1 18.3 0.07 0.51 10.1 28.7 1.64 0.103

ADT2 5.8 4.24 0.5 54 0.21 0.14 0.39 2.6 0.49 0.88 3.09 15.9 44.3 0.8 27.5 16.4 0.12 0.44 18.1 36 0.65 0.054

REFA2 5.4 3.91 0.7 40 0.29 0.25 0.97 5.8 0.64 1.61 6.44 9.9 60.2 3.59 28.8 19.1 0.18 0.37 40.6 28.5 1.09 0.117

REFA2 5.29 3.88 1.3 112 1.07 0.57 0.77 7.2 1.93 2.7 9.13 21.1 28.5 8.11 30.2 16 0.17 0.35 42.6 18 1.54 0.226

REFA2 5.39 3.77 1.8 90 0.31 0.29 0.97 7.8 0.83 1.8 8.63 9.6 53.9 4.39 30.4 16.8 0.16 0.66 30 145.6 1 0.197

ADT1 5.6 4.3 0.5 68 0.82 0.36 0.29 6.6 1.35 1.64 7.95 17 17.7 4.26 15.3 0.3 0.22 1.68 36.7 95.3 0.84 0.16

ADT1 5.97 4.42 0.5 54 1.05 0.43 0.29 6.4 1.62 1.91 8.02 20.2 15.2 3.86 17.6 13.1 0.18 1.4 62.4 64.5 1.19 0.137

ADT1 5.77 4.3 0.7 78 1.11 0.47 0.29 7 1.78 2.07 8.78 20.3 14 4.26 16.2 0.3 0.2 1.73 45.3 116.6 0.93 0.157

REFA1 6.21 4.9 0.7 94 2.71 0.97 0 4.5 3.92 3.92 8.42 46.6 0 3.86 22 2.4 0.3 1.07 43.9 54.3 2.27 0.177

REFA1 6.29 5 0.9 110 3.37 1.33 0 5.4 4.98 4.98 10.38 48 0 6.12 23.1 4.5 0.42 1.21 54.8 77.6 2.05 0.234

REFA1 6.19 4.69 0.9 120 2.74 1.06 0 6.2 4.11 4.11 10.31 39.9 0 6.92 23.7 7.4 0.33 1.01 55.5 63 1.56 0.194

ADT3 6.14 4.35 0.3 134 0.62 0.4 0.19 4.3 1.36 1.55 5.66 24 12.3 2.79 17.5 5.3 0.18 1.27 11 76.1 0.07 0.106

ADT3 6.37 4.65 0.2 152 1.03 0.45 0 3.5 1.87 1.87 5.37 34.8 0 2.26 15.5 0.3 0.16 1.13 15.6 63 0.04 0.069

ADT3 6.32 4.65 0.5 142 1.49 0.68 0 4.5 2.53 2.53 7.03 36 0 2.93 18 0.3 0.13 1.18 24.8 74.1 0.02 0.1

REFA3 5.73 4.25 2.3 199 3.26 2.21 0.19 10.4 5.98 6.17 16.38 36.5 3.1 15.63 31.5 6.6 0.43 0.73 43.3 72.1 2.7 0.377

REFA3 6.21 4.27 0.7 148 0.89 0.6 0.29 4.8 1.87 2.16 6.67 28 13.4 3.19 21.9 11 0.15 0.92 13.6 40.4 0.18 0.091

REFA3 7.21 5.69 1.8 199 5.15 1.89 0 3.2 7.55 7.55 10.75 70.2 0 6.78 28.9 0.3 0.35 0.51 42.8 38.7 1.68 0.243

TTS1 5.9 4.56 1.3 50 1.08 0.33 0.19 4.6 1.54 1.73 6.14 25.1 11 2.93 18.3 12.9 0.1 0.94 38.4 33.1 0.33 0.1

TTS1 5.97 4.65 1.2 42 0.89 0.27 0 4.6 1.27 1.27 5.87 21.6 0 2.53 14.5 0.3 0.21 0.73 31.7 21.5 0 0.091

TTS1 5.99 4.62 1.9 52 0.9 0.3 0 4.6 1.33 1.33 5.93 22.4 0 2.53 15.5 0.3 0.24 0.97 40.6 30.2 0 0.091

TTS2 5.83 4.34 1.5 58 1.18 0.4 0.19 4.8 1.73 1.92 6.53 26.5 9.9 3.72 22.9 14.5 0.27 0.85 48 31.8 0.43 0.109

TTS2 5.9 4.44 1.6 44 1.11 0.35 0.19 5.1 1.57 1.76 6.67 23.5 10.8 2.93 19.8 10.6 0.27 0.94 39.8 34.5 0.39 0.1

TTS2 5.81 4.32 1.3 52 1.44 0.46 0.19 5 2.03 2.22 7.03 28.9 8.6 3.19 26.8 14.1 0.29 0.94 44.9 60 0.54 0.1

TTS3 5.98 4.47 1.3 56 1.21 0.36 0 4.8 1.71 1.71 6.51 26.3 0 3.19 20.9 9.7 0.29 0.9 46.1 34 0.15 0.103

TTS3 5.95 4.57 1.2 42 1.2 0.32 0 4.6 1.63 1.63 6.23 26.2 0 2.79 15.5 3.5 0.22 0.83 31.9 27.2 0.23 0.106

TTS3 5.55 4.27 1.1 58 1.16 0.33 0.19 5.1 1.64 1.83 6.74 24.3 10.4 3.59 25 12.6 0.32 0.94 39.9 45.9 0.09 0.123

DEGA1 5.83 4.72 2.3 52 1.4 0.43 0.19 3.2 1.96 2.15 5.16 38 8.8 1.86 16.3 0.3 0.17 0.73 29.3 25.1 0 0.06

DEGA1 6.25 5.14 0.5 36 1.16 0.2 0 2.2 1.45 1.45 3.65 39.7 0 1.2 12.2 0.3 0.14 0.67 24.5 25.8 0 0.037

DEGA1 5.85 4.92 0.9 32 1.08 0.14 0 3 1.3 1.3 4.3 30.2 0 1.6 13.5 0.3 0.17 0.64 21 21.2 0 0.051

DEGA2 6.15 5.35 0.3 6 1.1 0.16 0 1.1 1.28 1.28 2.38 53.8 0 0.4 14.2 6 0.14 0.39 12.2 19.7 0 0.031

DEGA2 6.38 5.84 0.2 12 0.74 0.08 0 0.8 0.85 0.85 1.65 51.5 0 0.13 11 1.6 0.14 0.59 11.2 24.3 0 0.023

DEGA2 5.8 5.37 0.2 6 1.12 0.06 0 1.3 1.2 1.2 2.5 48 0 0.4 5 0.3 0.14 0.6 6.2 35.6 0 0.02

DEGA3 5.81 5.26 0.3 48 0.64 0.02 0 1.6 0.78 0.78 2.38 32.8 0 0.8 19.8 16.2 0.15 0.84 58.8 22.7 0 0.029

DEGA3 6.25 5.07 0.5 32 1.09 0.34 0 1.8 1.51 1.51 3.31 45.6 0 1.46 25.8 12.2 0.24 0.81 44.2 18.9 0 0.046

DEGA3 6.29 4.89 0.4 44 1.71 0.36 0 1.9 2.18 2.18 4.08 53.4 0 1.06 28.1 12.6 0.18 0.76 59.5 15.7 0 0.04

DEGAC 6.1 4.44 0.3 10 0.98 0.39 0 1.8 1.4 1.4 3.2 43.7 0 0.13 15.2 14.1 0.2 0.31 2.5 14.7 0 0.02

DEGAC 5.43 3.92 0.4 0 1.34 0.08 0.29 2.6 1.42 1.71 4.02 35.3 17 0.13 30.5 15.6 0.17 0.42 6.9 16.2 0 0.009

DEGAC 5.63 4.02 0.4 0 1 0.03 1.65 2.9 1.03 2.68 3.93 26.2 61.6 0.13 33.2 17 0.16 0.23 2.6 7.8 0 0.006
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Amostra pH H2O
P 

(mg/dm³)

K 

(mg/dm³)

Ca2+ 

(cmol/dm³)

Mg2+ 

(cmol/dm³)

Al3+ Alumínio 

trocável 

(cmol/dm³)

H+Al - Acidez 

potencial Al3+ 

(cmol/dm³)

SB 

(cmol/dm³)

t 

(cmol/dm³)

T 

(cmol/dm³)
V (%) m (%)

MO 

(dag/Kg)

P-Rem 

(mg/L)

S 

(mg/dm³)

B 

(mg/dm³)

Cu 

(mg/dm³)

Mn 

(mg/dm³)

Fe 

(mg/dm³)

Zn 

(mg/dm³)

N 

(dag/kg)

ADT2 4.42 0.3 33 0.28 0.2 0.68 2.7 0.56 1.24 3.26 17.2 54.8 1.46 32 18.8 0.19 0.35 13.8 16.5 0.93 0,051

ADT2 4.4 0.7 83 0.47 0.33 1.17 5 1.01 2.18 6.01 16.8 53.7 4.12 33 18 0.23 0.37 17.2 19.3 1.3 0,119

ADT2 5.32 0.2 53 0.12 0.15 0.19 1.8 0.41 0.6 2.21 18.6 31.7 1.06 28.9 17.9 0.11 0.3 8.7 16.8 1.28 0,034

REFA2 5.07 0.3 45 0.33 0.27 0.78 3.7 0.72 1.5 4.42 16.3 52 2.53 30.1 18.7 0.17 0.45 13.5 14.3 1.34 0,094

REFA2 5.4 0.8 49 0.37 0.3 0.88 4.7 0.8 1.68 5.5 14.5 52.4 3.99 30 19.3 0.21 0.48 24 27 1.58 0,128

REFA2 4.42 0.6 63 0.29 0.25 1.07 4.8 0.7 1.77 5.5 12.7 60.5 3.33 35.2 20.6 0.25 0.43 20 24.4 2 0,102

ADT1 4.75 0.4 71 1.11 0.58 0.49 5.8 1.87 2.36 7.67 24.4 20.8 4.52 21.8 1.4 0.39 1.4 32 70.1 1.44 0,159

ADT1 4.82 0.4 75 1.1 0.54 0.39 6.1 1.83 2.22 7.93 23.1 17.6 5.05 20.1 1.4 0.4 1.35 44.1 67.9 1.25 0,159

ADT1 4.77 0.4 105 0.9 0.54 0.58 6.6 1.71 2.29 8.31 20.6 25.3 4.39 21.1 5.6 0.39 1.54 22.1 75.3 1.06 0,148

REFA1 5.14 0.7 111 4.39 1.5 0 6.3 6.17 6.17 12.47 49.5 0 7.05 26.2 1.4 0.57 0.69 45.2 48.3 2.43 0,242

REFA1 4.98 0.5 101 1.68 0.73 0.19 5.8 2.67 2.86 8.47 31.5 6.6 4.92 22.7 1.4 0.4 1.2 52.3 54.3 2.48 0,173

REFA1 5.02 0.8 139 3.06 1.54 0.19 7.5 4.96 5.15 12.46 39.8 3.7 7.98 24.7 4.8 0.51 0.91 62.9 73.3 2.26 0,253

ADT3 5.59 0.1 103 0.32 0.23 0.29 2.9 0.81 1.1 3.71 21.8 26.4 2.13 17.8 1.4 0.19 0.93 3.7 35 0.69 0,068

ADT3 5.3 0.2 168 0.82 0.48 0 3.1 1.73 1.73 4.83 35.8 0 2.39 21.9 5.4 0.37 0.87 6.1 41.6 0.59 0,077

ADT3 5.38 0.3 151 1.9 0.86 0 3.7 3.15 3.15 6.85 46 0 3.33 21.6 1.4 0.38 0.84 17.5 38.5 0.73 0,099

REFA3 5.18 1 168 2.62 1.5 0 5.3 4.55 4.55 9.85 46.2 0 5.45 29.7 6.6 0.42 0.72 29.4 65.9 1.44 0,173

REFA3 5.54 0.5 245 2.33 1.22 0 4 4.18 4.18 8.18 51.1 0 4.66 27.8 6.1 0.41 0.81 23.2 75.4 1.23 0,145

REFA3 5.97 0.8 373 6.26 2.41 0 3.9 9.63 9.63 13.53 71.2 0 7.58 30.3 1.4 0.7 0.43 50.2 34.4 2.02 0,230

TTS1 5.48 0.7 39 0.92 0.32 0.19 4 1.34 1.53 5.34 25.1 12.4 2.66 16.4 1.4 0.19 0.78 25.4 25 0.59 0,094

TTS1 5.35 0.7 45 1.25 0.46 0.19 4 1.83 2.02 5.83 31.4 9.4 3.46 22.8 11.7 0.17 0.7 25.2 21.6 0.66 0,122

TTS1 5.09 0.7 57 1.49 0.51 0.19 4.3 2.15 2.34 6.45 33.3 8.1 3.72 26 12.5 0.2 0.75 34 27.7 1.71 0,114

TTS2 5.47 1 33 0.88 0.33 0 4.2 1.29 1.29 5.49 23.5 0 2.66 12.1 1.4 0.18 0.8 20.2 22 0.55 0,094

TTS2 5.24 1.2 37 1 0.36 0.19 4.5 1.45 1.64 5.95 24.4 11.6 2.79 19.3 1.4 0.2 0.78 25.6 21 0.75 0,088

TTS2 5.26 1.3 47 1.16 0.45 0.19 4.7 1.73 1.92 6.43 26.9 9.9 3.33 22.5 1.4 0.19 0.82 28.4 23.3 0.92 0,108

TTS3 5.46 0.6 53 1.02 0.39 0 3.7 1.55 1.55 5.25 29.5 0 2.66 15.7 1.4 0.27 0.74 24.6 20.6 0.64 0,082

TTS3 5.44 0.9 49 1.31 0.44 0 4 1.88 1.88 5.88 32 0 2.79 15.2 1.4 0.13 0.84 25.6 23.4 0.73 0,094

TTS3 5.12 0.5 69 1.13 0.46 0.19 4.5 1.77 1.96 6.27 28.2 9.7 3.19 21 1.4 0.19 0.86 30.2 26 0.71 0,097

3ª Campanha


