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“Na travessia da vida, uma pessoa certamente terá de superar correntes críticas em
muitos lugares. (...) Disposição para transpor obstáculos é necessária na travessia da
vida – o que exige espírito preparado para superar quaisquer acontecimentos críticos.
Na  arte  militar,  igualmente,  durante  um combate,  é  essencial  vencer  os  momentos
críticos, conhecendo a capacidade do adversário e utilizando corretamente a própria
competência. Dessa forma, apoiado em seus conhecimentos e em seus princípios – tal
como um bom navegante supera sua rota marítima -, alcançará a tranquilidade de
espírito, atravessando as correntes críticas.

Saber superar os momentos críticos significa ficar em posição de vantagem e
assegurar em grande parte a vitória (...)”

Miyamoto Musashi, Gorin no sho



Recrutamento e estabelecimento de plantas após transposição de Topsoil para área
degradada pela mineração de bauxita

Resumo 
 

O Topsoil é a técnica mais difundida para recuperação de áreas mineradas, como
no caso de áreas de extração de bauxita. Investigou-se a dinâmica das populações de
plantas  em  amostras  de  Topsoil retirados  de  canga,  com  diferentes  períodos  de
armazenamento  e  a  eficiência  do  uso  de  serapilheira  para  áreas  mineradas  em
recuperação.  Para  isso,  considerou-se  dois  tratamentos:  (1)  uso  de  Topsoil com
diferentes tempos de armazenamento,  sendo um o  Topsoil Previamente Armazenado
(TPA) por três meses até sua utilização e o outro  Topsoil Recém Coletado (TRC) que
fora utilizado imediatamente após sua raspagem na área e (2) adição de serapilheira para
minimizar  a  lixiviação  observada  em  outros  estudos  na  mesma  área.  Foram  feitos
levantamentos florísticos, fitossociológicos e dos espectros da vegetação, utilizando as
formas de vida de Raunkiaer. Calculou-se o valor de cobertura, frequência, dominância
e valor de importância das espécies. Para cada tratamento, calculou-se a diversidade
pelo  índice  de  Shannon-Wiener  (H’)  e  Equabilidade  de  Pielou  (J’)  e,  também,  a
similaridade entre estes tratamentos através do índice de Jaccard. Foram inventariadas
109 espécies ao longo de todo experimento. Sendo encontradas 70 espécies no Topsoil
Previamente  Armazenado  (TPA)  e  81  no  Topsoil Recém  Coletado  (TPC).  O  TPA
apresentou maior diversidade (H’ = 2,75) e equabilidade (J’ = 0,65) do que o TPC (H’ =
2,30; J’ = 0,52). Em relação aos tratamentos com serapilheira o mais diverso foi o TPA
sem serapilheira (S = 52; H’ = 2,69; J’ = 0,68) e o com menor diversidade o TPC com
serapilheira (S = 60; H’ = 2,21; J’ = 0,54). Não houve diferença significativa em relação
ao armazenamento do Topsoil e a adição da serapilheira. Houve forte interação entre os
dois fatores. Portanto, o armazenamento do Topsoil de áreas de campos ferruginosos por
até três meses, não alterou a qualidade do seu banco de sementes, quando comparado ao
uso do Topsoil sem armazenamento e a adição de serapilheira nas quantidades utilizadas
não alterou a riqueza de espécies.



Recruitment and establishment of plants after transposition of Topsoil to degraded
area by bauxite mining

Abstract

Topsoil is a more widespread technique for recovery of mined areas, as no case
of  bauxite  extraction  areas.  The  dynamics  of  plant  populations  are  investigated  in
samples of Topsoil withdrawn from canga, with different periods of storage and a litter
utilization efficiency for recovering mined areas. Therefore, two treatments should be
considered:  (1)  use  of  Topsoil with  different  storage  times,  one  being  the  Topsoil
Previously  Stored  (TPA) for  three  months  until  its  use  and another  Topsoil Freshly
Collected (TRC) scraping in the area and (2) addition of litter to minimize leaching
observed in other studies in the same area. Floristic, phytosociological and vegetation
spectra  surveys  were  done  as  Raunkiaer  life  forms.  The  cover  value,  frequency,
dominance and importance value of the species were calculated. For each treatment, the
diversity by Shannon-Wiener index (H ') and Pielou equability (J') is calculated, as well
as a similarity between these treatments through the Jaccard index. 109 species were
inventoried throughout the experiment. Being found 70 species not previously Stored
Topsoil (TPA)  and  81  without  Topsoil Newly  Collected  (TPC).  The  TPA presented
greater diversity (H '= 2.75) and equability (J' = 0.65) than the TPC (H '= 2.30, J' =
0.52). (S = 52, H = 2.69, J = 0.68) and with less diversity or TPC with litter (S = 60, H
'= 2), 21; J '= 0.54). There was no significant difference in relation to the storage of
Topsoil and the addition of litter. There was strong interaction between the two factors.
For example, storing Topsoil of ferruginous field areas for up to three months does not
alter the quality of your material bank when compared to the use of  Topsoil without
storage and a litter addition in the quantities does not alter the species richness.
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1. Introdução 
 

O Quadrilátero Ferrífero (QF), uma das maiores regiões de mineração do mundo
(Tuck,  2014;  USGS, 2017),  foi  responsável  por  51% das  exportações  brasileiras  de
minério de ferro em 2014 e classificado como o terceiro maior produtor de bauxita,
atrás de Austrália e China (IBRAM, 2015). O QF localiza-se na porção centro-oeste do
estado de Minas Gerais, na região de transição entre a Mata Atlântica e Cerrado, onde
inserem-se hotspots de biodiversidade (Myers, 1988), sendo, portanto, área prioritária
para a conservação (Rezende, 2010).

Dentre as formações vegetais mais impactadas pelas atividades de mineração no
QF  na  atualidade,  destacam-se  os  campos  ferruginosos,  também  conhecidos
genericamente como canga (Jacobi et al., 2008, 2007). Os ecossistemas de canga podem
ocorrer sobre uma grande quantidade de substratos como a canga de itabirito, canga de
limonita,  coberturas  detriticolateríticas,  canga  fraturada,  hematita  compacta,  laterita
bauxítica  e  muitos  outros  (Schaefer  et  al.,  2015).  A vegetação  associada  a  esses
afloramentos rochosos é influenciada pelas condições edáficas (Porembski et al., 1994),
apresentando  diversas  adaptações  a  esse  tipo  de  ambiente,  como  a  tolerância  ao
superaquecimento e à seca, presença de tricomas, bainhas de folhas persistentes para
isolamento e tecidos de acúmulo de água (Gaff, 1977; Porembski and Barthlott, 2000).
Além  disso,  a  flora  dos  campos  ferruginosos  apresenta  adaptações  que  a  permite
sobreviver  em substratos  ricos  em metais  como ferro,  chumbo,  manganês,  alumínio
entre outros (Vincent and Meguro, 2008), e em locais com alta exposição aos raios UV
(Scarano, 2002) e grande heterogeneidade microtopográfica (Carmo and Jacobi, 2013). 

Tais pressões seletivas resultaram em altas taxas de endemismo e fizeram desses
ambientes centros de alta diversidade (Alves and Kolbek, 1994; Barthlott et al., 1993;
Giulietti and Pirani, 1997; Porembski et al., 1994).

Apesar da sua importância biológica, não há legislação específica vigente para a
utilização  e  conservação  de  campos  ferruginosos,  o  que  acarreta  em  programas
rudimentares para sua restauração (Meirelles et al., 1999; Santos, 2016; Vasconcelos,
2014).  Grandes  extensões  desse ecossistema já  foram completamente destruídas  por
atividades  de  mineração,  sendo  parte  dos  seus  remanescentes,  de  propriedade  de
empresas mineradoras ou áreas pressionadas e impactadas pela  expansão imobiliária
(Jacobi et al., 2007; Kolbek et al., 2008; Menini et al., 2009). 
 A prática da mineração dos minérios presentes nas cangas é uma atividade de
alto  impacto  ao  meio  físico,  podendo  alcançar  danos  em  escalas  regionais,  como
ocorrido  recentemente  no  rompimento  da  barragem  de  Fundão  no  município  de
Mariana-MG onde os danos causados pela lama chegaram até o litoral do estado do
Espírito Santo. Uma única mina pode degradar até 100 ha por ano (Bradshaw, 1984). A
mineração pode modificar profundamente a paisagem, suprimir a vegetação, alterar a
topografia, remover as camadas superficiais do solo (Gardner, 2001), modificar cursos
d’água e até os níveis do lençol freático (Kopezinski, 2000). Esses locais minerados,
após  o  término  da  atividade,  resultam  em  grandes  extensões  de  áreas  degradadas,
comprometendo a qualidade ambiental, o que pode oferecer riscos à saúde humana e a
perda de serviços ecológicos das áreas impactadas. 

Em decorrência da remoção das camadas superficiais de solo durante a extração
mineral,  torna-se  difícil  a  regeneração  natural  da  vegetação,  sendo  necessária  a
interferência  humana no processo  de  recuperação.  Até  o  ano de  1989,  não  havia  a
obrigatoriedade na legislação brasileira de recuperação dessas áreas mineradas, sendo
que a preocupação do Código de Minas era, unicamente, com o processo de exploração
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dos bens minerais e seu fomento. A partir daquele ano, foi incorporado na Constituição
Brasileira a obrigatoriedade aos empreendimentos de elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental  (EIA),  do  Relatório  de  Impactos  Ambientais  (RIMA)  e  do  Plano  de
Recuperação  de  Áreas  degradadas  (PRAD)  que  visa  recuperar  ou  restaurar  a  área
impactada.  O Sistema Nacional  de Unidades de Conservação brasileiro (SNUC, Lei
9.985 de 2000) define restauração como “restituição de um ecossistema ou de uma
população silvestre  degradada o mais  próximo possível  da sua condição original”  e
recuperação a “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada
a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original”.

A preocupação  com  a  recuperação  das  áreas  degradadas  aumentou  com  a
obrigatoriedade  do  PRAD,  porém,  até  recentemente,  essa  recuperação  não  possuía
muita  relação  com  a  teoria  ecológica,  sendo  aplicada  mais  como  um  conjunto  de
práticas e técnicas agronômicas e de silvicultura, com o propósito de controlar a erosão,
estabilização  de  taludes  e  melhora  da  paisagem  (Rodrigues  et  al.,  2004).  Com  o
acúmulo  de  conhecimento  dos  processos  envolvidos  na  dinâmica  natural,  grandes
mudanças foram ocorrendo no campo da recuperação. Hoje, a atividade de recuperação
de áreas degradadas exige planejamento e visão a longo prazo (Barbosa, 2004), apesar
de não haver, ainda, modelos consagrados na literatura para fomentar a prática. 
 No  caso  da  mineração  a  céu  aberto,  como  é  a  de  bauxita,  recomenda-se  a
utilização  do  Topsoil (IBRAM,  1992),  camada  superficial  do  solo,  como  prática
fundamental para a restauração de áreas degradadas. A transposição de Topsoil é de fato
a técnica mais difundida na restauração de áreas de mineração de bauxita (Jakovac,
2007). Essa abordagem é considerada de baixo custo, simples e eficiente para recompor
rapidamente algumas das funções do solo e a cobertura vegetal, pois se utiliza do banco
de  sementes  e  dos  microrganismos  originalmente  presentes  na  área  de  referência
(Aronson et al., 1995; Brewer and Menzel, 2009; Chambers et al., 1994; Rezende, 2010;
White and Walker, 1997). Para usar  Topsoil, ele deve ser armazenado adequadamente
próximo a áreas de lavra e, quando essas são finalizadas, o  Topsoil é recolocado na
mesma  área  (Griffith  and  Toy,  2001).  Se  armazenado  de  maneira  a  preservar  a
viabilidade biológica e certas características químicas e físicas, essa prática acelera o
desenvolvimento de cobertura vegetal diversa e promove a sustentabilidade do sistema,
o que aumenta a possibilidade de sucesso dos programas de restauração (Allison and
Ausden, 2004; Jaunatre et al., 2014; Moraes et al., 2012). 
 Segundo a  literatura  o  Topsoil deve  ser  utilizado o  quanto  antes  após  a  sua
remoção, pois ao ser armazenado, ele sofre alterações nas suas propriedades químicas e
microbiológicas  (Almeida,  2006;  Amaral,  2013;  Cipriani  et  al.,  2010).  No  entanto,
muitos estudos apontam que o armazenamento do  Topsoil por determinados períodos,
não foi prejudicial (Cipriani et al., 2010; Golos and Dixon, 2014) e até foi benéfico para
algumas de suas características (Rocha, 2017). Assim, como sua rápida utilização nem
sempre é viável, a depender da logística dos processos de mineração e restauração de
áreas mineradas, o Topsoil pode ficar de algumas semanas a meses estocado antes de ser
utilizado para restauração de áreas. Dessa forma, torna-se importante a avaliação do
tempo em que esse material  pode ficar  estocado sem prejuízo à  sua funcionalidade
(Golos and Dixon, 2014; Rocha, 2017; Souza et al., 2016). Existem controvérsias sobre
a  influência  do tempo de armazenamento  na  viabilidade  do  Topsoil,  pois  isso  pode
variar  de  região  para  região.  Cipriani  e  colaboradores  (2010)  verificaram  que  o
armazenamento do Topsoil de latossolo amarelo por 11 meses na Floresta Nacional do
SaracáTaquera/ICMBio,  Porto  de  Trombetas  no  Pará,  não  alterou  suas  propriedades
químicas  e  físicas.  Em  um  estudo  conduzido  na  Austrália,  Golos  e  Dixon  (2014)
verificaram  que  alterações  significativas  na  emergência  de  plântulas,  começaram  a
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ocorrer a partir de três anos de armazenamento e ainda verificaram melhores resultados
em material estocado com lona impermeável. Rocha (2017) verificou que o manejo do
Topsoil  de canga armazenado por  3 meses,  impactou positivamente sua organização
microestrutural.  Diferenças  nos  métodos  de  armazenamento  do  Topsoil,  entretanto,
podem  impedir  uma  comparação  direta  entre  as  poucas  experiências  relatadas  na
literatura.

Além do período de armazenamento e da profundidade da camada a ser colocada
sobre  a  área  degradada  (Bowen  et  al.,  2005;  Holmes,  2001;  Pinchak  et  al.,  1985;
Schladweiler et al., 2005), outra variável potencialmente importante para o processo de
estabelecimento da vegetação no Topsoil é a sua adubação. Se não ficar armazenado por
um longo período, espera-se que o  Topsoil mantenha altos níveis de matéria orgânica
(Jasper,  2007;  Koch,  2007).  Estudos  têm  demonstrado,  entretanto,  que  parcelas
pequenas  de  Topsoil depositadas  sobre  áreas  degradadas  podem  perder  grande
quantidade de nutrientes via lixiviação ao longo de um ano (Figueiredo, 2014). Assim,
pelo menos nos anos iniciais  do estabelecimento da vegetação e da restauração dos
processos naturais de ciclagem de nutrientes, a adição de uma fonte externa de biomassa
(serapilheira)  poderia  minimizar  ou  compensar  tais  perdas  nutricionais  (Silva  et  al.,
2000). 
 A serapilheira é de grande importância para a recuperação da fertilização do solo
em áreas em início de sucessão (Ewel, 1976), como em minas a céu aberto, suprindo o
solo com nutrientes e matéria orgânica. Além disso, a serapilheira atua como uma manta
facilitando a entrada de sementes no solo a ser recuperado (Rodrigues et al., 2010). 

Um dos intuitos  de  se usar  o  Topsoil como técnica  de recuperação de  áreas
degradas,  é  a  preocupação com a reprodução dos  padrões  e  dinâmicas  naturais  das
comunidades vegetais observados ao longo da sucessão ecológica. Embora a sucessão
de espécies em campos ferruginosos ainda seja desconhecida, espera-se que, a exemplo
do que ocorre em outros ecossistemas, espécies pioneiras desenvolvam rápida cobertura
sobre o Topsoil e alterem parâmetros microclimáticos e edáficos de maneira a favorecer
o  estabelecimento  de  outro  grupo  funcional  de  espécies.  Nesse  contexto,  a
fitossociologia aparece como ferramenta essencial para acessar os padrões de sucessão,
permitindo  também  o  conhecimento  da  distribuição  espacial  de  cada  espécie  e  a
identificação  de  possíveis  associações  entre  elas.  O  conhecimento  da  estrutura  das
comunidades  em  conjunto  com  os  dados  de  como  as  espécies  se  distribuem  nos
diferentes  estágios  sucessionais  é  imprescindível  para  o  sucesso  de  projetos  de
recuperação de áreas degradadas (Rodrigues et al., 2000). Dados fitossociológicos em
áreas degradadas pela mineração de Fe já foram relatados por Araújo e colaboradores
(2006). Conceição e Pirani (2016) estudaram padrões espaciais da sucessão ecológica
em campos rupestres. 

O  presente  estudo  pretende  ampliar  o  conhecimento  sobre  a  dinâmica  das
comunidades  de  plantas  estabelecidas  em  amostras  de  Topsoil,  retirada  de  campos
ferruginosos,  armazenadas  por  diferentes  períodos  antes  da  transposição  e  sobre  a
eficácia  da  aplicação  de  serapilheira  para  a  recuperação  de  áreas  degradadas  pela
mineração sobre cangas no QF. 

2. Hipóteses e Premissas 
 
Hipótese 1: O período de armazenamento do  Topsoil interfere na sua capacidade de
recuperação de áreas de canga degradadas pela mineração. 
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Premissas: O solo superficial (Topsoil) pode ser estocado por até três meses no período
seco  sem  perder,  significativamente,  sua  capacidade  de  promover  a
recuperação/revegetação de áreas de canga degradadas pela mineração. 
 
Hipótese 2: O recobrimento com solo superficial em áreas de canga degradadas pela
mineração facilita o estabelecimento de plantas em locais onde o solo foi removido. 
 
Os regenerantes da área manejada com adição de  Topsoil serão oriundos do banco de
sementes do  Topsoil e propágulos vegetativos, assim como de diásporos das áreas do
entorno. 
 
Hipótese  3:  Serapilheira  adicionada  ao  Topsoil,  mesmo  em  pequenas  quantidades,
interfere na capacidade de recuperação/revegetação de áreas de canga degradadas pela
mineração. 
 
Premissa:  A  adição  de  serapilheira  aumentará  a  diversidade  e  abundância  de
regenerantes em áreas degradadas de canga, onde foi depositado Topsoil. 

2.1 Objetivos gerais 

 
O  presente  trabalho  tem  por  objetivo  avaliar  a  diversidade,  abundância  e

dinâmica de recrutamento e estabelecimento de plantas em uma área de canga minerada,
pela adição de solo superficial (Topsoil) oriundo de área pristina de canga ferruginosa e,
além disso, busca-se tratar a adição de serapilheira. 
 
2.2 Objetivos específicos 

 
- Conhecer e descrever o processo de sucessão ecológica em campos ferruginosos.
- Avaliar a influência do tempo de armazenamento do solo de superfície (Topsoil)
na sua viabilidade. 
- Avaliar a influência da serapilheira na recuperação de áreas degradadas.

3. Materiais e Métodos 
 
3.1 Descrição da área de estudo 

 
O estudo foi  realizado na Serra  da Brígida,  formando parte  do complexo da

Serra  de  Ouro  Preto  (20°21'46.44"S,  43°30'11.76"O),  no  município  de  Ouro  Preto,
Minas Gerais, leste do Quadrilátero Ferrífero, altitude entre 1470 e 1500 m (Figura 1). A
área  apresenta-se  degradada  pela  mineração  de  bauxita  que  ocorreu  até  meados  do
século XX. Entretanto, essa serra abriga trechos de vegetação nativa mais preservados.
Atualmente toda essa área está inserida em uma Unidade de Conservação criada em
1989, a Área de Preservação Ambiental (APA) Estadual da Cachoeira das andorinhas. 

A área  de  instalação  do  experimento,  onde  houve  a  exploração  de  bauxita,
permanece em grande parte sem vegetação, em decorrência do fato de que todo o solo
superficial foi removido (Figura 1). Encontra-se vegetação apenas em fissuras de laterita
ou em lugares onde pequenas camadas de solo se acumulam (Machado, 2011; Machado
et al., 2013).
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3.2 Delineamento experimental

O  experimento  iniciou-se  em  setembro  de  2015,  quando  o  solo  superficial
(Topsoil) foi transportado e espalhado pela área de estudo. O  Topsoil foi cedido pela
Vale  S.A.  retirado  de  uma  área  de  vegetação  nativa  pristina  de  campo  rupestre
ferruginoso da Mina de Fazendão, localizada no município de Catas Altas, MG, à cerca
de 26 km da área experimental. O solo superficial foi retirado com o uso de um trator de
esteira com lâmina e transportado em caminhão basculante até a portaria da mina. A
primeira parte do material foi armazenada em uma área adjacente à mina por três meses
antes de sua utilização no experimento. A segunda parte do material foi transportada
imediatamente após a sua retirada do seu local de origem e colocada e espalhada na área
do experimento. O  Topsoil foi transportado por seis caminhões basculantes de 6 m³,
totalizando 36 m³ de material,  sendo 18 m³ do material mais antigo e o restante do
material recém retirado. A área experimental constitui-se de uma cava em U (no formato
de um anfiteatro), com aproximadamente 280 m2 (Figura 2A).  

O  Topsoil foi  classificado  em  dois  grupos  de  acordo  com  o  seu  tempo  de
armazenamento desde sua retirada da área nativa até a sua utilização no experimento. O
material armazenado por três meses foi chamado de Topsoil Previamente Armazenado
(TPA), enquanto que o material imediatamente utilizado após sua retirada foi chamado
de  Topsoil Recém  Coletado  (TRC).  O  estudo  adotou  o  prazo  de  três  meses  de
armazenamento por corresponder ao tempo gasto, geralmente, pelas empresas após a
raspagem do material. Os dois  Topsoils foram espalhados em dois sub-blocos: TPA e
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TRC (Figuras 2B-C). O TPA foi subdividido em 32 parcelas de 1 m2, e o TRC em 38
parcelas,  delimitadas  por  barbantes  amarrados  a  vergalhões  de  ferro  colocados  nas
bordas. Duas linhas de parcelas foram separadas por aproximadamente 1 m para evitar a
mistura entre os tratamentos com serapilheira, explicitados a seguir. O solo superficial
foi espalhado manualmente com pás e enxadas, em altura média de 30 cm. Procurou-se
manter  a  heterogeneidade  microtopográfica  nas  parcelas,  incluindo  os  calhaus  e
matacões de modo a recriar os microambientes similares aos presentes na área original. 

3.3 Serapilheira 

 
 Para medir os efeitos da serapilheira, os blocos de  Topsoil TPA e TRC foram
divididos em dois sub-blocos, com e sem adição de serapilheira. Os sub-blocos do TPA
foram  chamados  de  Topsoil previamente  armazenado  sem  serapilheira  (TPA sem
serapilheira)  e  Topsoil previamente  armazenado  com  serapilheira  (TPA  com
serapilheira)  e  os  do  TRC,  de  Topsoil Recém Coletado sem serapilheira  (TRC sem
serapilheira)  e  Topsoil Recém  Coletado  com  serapilheira  (TRC  com  serapilheira)
(Figura 2).  Os sub-blocos foram separados por  um espaço de aproximadamente um
metro. Os blocos foram cercados com tela tipo sombrite, com de altura de 50 cm para
impedir  que  a  serapilheira  atingisse  as  parcelas  controle  (Figura  3).  A serapilheira
utilizada foi oriunda de mata ciliar de área de cerrado, composta apenas de folhas secas,
sem  sementes,  obtidas  de  material  de  estudos  realizados  pelo  projeto  Prociliar
(http://prociliar.ufop.br/),  coletada  pela  equipe  do  Laboratório  de  Ecologia  Vegetal
DEBIO/ICEB/UFOP,  onde  está  armazenada.  A serapilheira  começou  a  ser  aplicada
bimestralmente a partir de novembro de 2015. A quantidade a ser aplicada sobre cada
parcela foi determinada com base no estudo de Valim et al. (2013), que estimaram a
taxa de deposição de serapilheira produzida em uma área nativa de campo ferruginoso
situada à cerca de 500 metros da área experimental. Desta forma, a cada dois meses
foram adicionadas as quantidades apresentadas no trabalho de Valim de massa seca da
serapilheira em cada parcela do tratamento (Tabela 1). 
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Fig. 2: Visão geral da área de estudo antes da transposição do Topsoil (A), logo após a deposição dos dois blocos de solo superficial, o antigo e o novo (B) e com após a delimitação das parcelas (C). 
Fonte: Fernanda Rocha 



Fig.
3:

Visão em mais detalhe das parcelas e dos blocos que receberam adição de serapilheira e dos blocos sem serapilheira. Essas fotos
foram tiradas após 4 meses do início do experimento.

Tabela 1: Quantidades de serapilheira utilizada bimestralmente no experimento. Os valores foram obtidos do trabalho de Valim et al.
(2013).

3.4 Análises fitossociológicas e anotações fenológicas 

 
Semanalmente, os indivíduos que apresentavam pelo menos dois pares de folhas

definitivas nas parcelas foram contados e identificados. As coletas para identificação e
herborização foram realizadas quando do aparecimento de estruturas reprodutivas.  A
identificação foi  realizada por  análises  morfológicas,  uso de chaves analíticas  e  por
comparação  com  material  previamente  identificado  depositado  no  Herbário  OUPR.
Foram estimados em cada parcela a riqueza, abundância e dominância (cobertura) de
espécies (Mueller-Dombois and Ellenberg, 1974). A cobertura foi estimada pelo método
de  Braun-Blanquet  (1979).  Foram  estimadas  a  frequência  absoluta  e  relativa  das
espécies nos diferentes tratamentos. O material testemunho está depositado no herbário
Professor José Badini (OUPR), da Universidade Federal de Ouro Preto. As fenofases
reprodutivas foram anotadas para todas as espécies. 
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Capítulo 2

Avaliação do Uso de Topsoil estocado de canga ferruginosa e adição de serapilheira
em mina abandonada de Bauxita no Quadrilátero Ferrífero 
 
RESUMO 

Foi avaliado a dinâmica das comunidades de plantas em amostras de  Topsoil
retirado de canga,  armazenados por diferentes períodos e a eficácia  da aplicação de
serapilheira  para  a  restauração de  áreas  degradadas  pela  mineração no Quadrilátero
Ferrífero. As diferentes amostras foram separadas em dois blocos (TPA e TRC). Cada
bloco foi  separado em dois sub-blocos  (sem serapilheira  e com serapilheira)  para a
aplicação bimestral de serapilheira em quantidades semelhantes à de deposição natural
na área. Amostraram-se 70 parcelas de 1 m², 32 no TPA e 38 no bloco TRC. Foram
feitos  levantamentos  florísticos,  fitossociológicos  e  dos  espectros  da  vegetação,
utilizando as formas de vida de Raunkiaer. Calculou-se o valor de cobertura, frequência,
dominância e valor de importância  das espécies.  Para cada sub-bloco, calculou-se a
diversidade  pelo  índicie  de  Shannon-Wiener  (H’)  e  Equabilidade  de  Pielou  (J’)  e,
também,  a  similaridade  entre  estes  sub-blocos  através  do  índice  de  Jaccard.  Foram
inventariadas  109  espécies  ao  longo  de  todo  experimento.  Sendo  encontradas  70
espécies no  Topsoil Previamente Armazenado (TPA) e 81 no Topsoil Recém Coletado
(TRC). O TPA apresentou maior diversidade (H’ = 2,75) e equabilidade (J’ = 0,65) do
que o TRC (H’ = 2,30; J’ = 0,52). Em relação aos tratamentos com serapilheira o mais
diverso foi o  TPA sem serapilheira  (S = 52; H’ = 2,69;  J’ = 0,68)  e o  com menor
diversidade o TRC com serapilheira (S = 60; H’ = 2,21; J’ = 0,54). Não houve diferença
significativa em relação ao armazenamento do Topsoil e a adição da serapilheira, mas
houve forte interação entre os dois fatores. Portanto, o armazenamento do  Topsoil de
áreas de campos ferruginosos por até três meses, não alterou a qualidade do seu banco
de sementes, quando comparado ao uso do  Topsoil sem armazenamento e adição de
serapilheira nas quantidades utilizadas não alterou a riqueza de espécies. 

Palavras-chave: Topsoil; campos ferruginosos; canga; recuperação de áreas degradadas;
armazenamento Topsoil; serapilheira. 
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Evaluation of the Use of Topsoil stocked ferruginous canga and addition of litter in
abandoned mine of Bauxite without Quadrilátero Ferrífero

ABSTRACT 

The  dynamics  of  plant  communities  were  evaluated  in  samples  of  Topsoil
collected  from  canga,  stored  for  different  periods  and  the  effectiveness  of  litter
application for a restoration of areas degraded by mining without Iron Quadrangle. As
different  samples  were  separated  into  two blocks  (TPA and  TRC).  Each  block was
separated into two sub-blocks (without litter and litter) for a bimonthly application of
litter in amounts similar to that of natural deposition in the area. We sampled 70 plots of
1  m²,  32  non-TPA  and  38  without  TRC  block.  Floristic,  phytosociological  and
vegetation  spectra  surveys  were  done  as  Raunkiaer  life  forms.  The  cover  value,
frequency, dominance and importance value of the species were calculated. For each
sub-block,  diversity  is  calculated  by  the  Shannon-Wiener  index  (H  ')  and  Pielou
Equability (J') and also a similarity among these sub-blocks through the Jaccard index.
109 species were inventoried throughout the experiment. Being found 70 species not
Topsoil Previously Stored (TPA) and 81 without  Topsoil Newly Collected (TRC). The
TPA presented greater diversity (H '= 2.75) and equability (J' = 0.65) than the CRT (H '=
2.30, J' = 0.52). (S = 52, H '= 2.69, J' = 0.68) or with less diversity or CRT with litter (S
= 60, H '= 2), 21; J '= 0.54). There was no significant difference in relation to Topsoil
storage and litter addition, but there was a strong interaction between the two factors.
For example, storing Topsoil of ferruginous field areas for up to three months does not
alter the quality of your material bank when compared to the use of  Topsoil without
storage and addition of litter in the quantities does not alter species richness.
 
Keywords:  Topsoil;  ferruginous  fields;  canga;  recovery  of  degraded  areas;  Topsoil
storage; litter. 
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2.1 Introdução 

 
O Quadrilátero Ferrífero (QF) é uma das maiores regiões mineradoras do mundo

(Tuck, 2014; USGS, 2017) responsável por 51% das exportações brasileiras de minério
de ferro (IBRAM, 2015). Essa região está localizada no centro-oeste de Minas Gerais na
região de transição entre dois hotspots de biodiversidade brasileiros: o cerrado e a mata
atlântica. Logo é considerado como uma área prioritária para conservação e em situação
crítica de preservação (Rezende et al., 2013). 

A mineração de ferro é uma atividade de grande impacto ao meio ambiente, pois
modifica a paisagem, suprime a vegetação, remove as camadas superficiais do solo,
altera a topografia, modifica cursos d’água e contamina água e solo com metais pesados
(Gardner, 2001; Machado et al., 2013; Rezende e Dias, 2013). Uma única mina pode
degradar  até  100  ha  por  ano  (Bradshaw,  1984),  gerando  um  expressivo  passivo
ambiental. 

A regeneração natural dessas áreas não ocorre normalmente, devido à remoção
das camadas superiores do solo, tornando necessária a intervenção humana no processo
de  restauração  ambiental  (Machado  et  al.,  2013;  Palmer  et  al.,  1997).  O  Sistema
Nacional de Unidades de Conservação brasileiro (SNUC, Lei 9.985 de 2000) define
restauração  como  “restituição  de  um  ecossistema  ou  de  uma  população  silvestre
degradada o mais próximo possível da sua condição original”. Dessa forma, o uso de
Topsoil é a principal prática utilizada na restauração de áreas após mineração a céu
aberto  (IBRAM, 1992),  como nas  minas  de ferro  e  alumínio (Jakovac,  2007).  Essa
técnica facilita a recuperação da área por conter banco de sementes, de microrganismos
e matéria  orgânica  (Hall  et  al.,  2010;  Machado et  al.,  2013;  Rezende et  al.,  2013),
facilitando o estabelecimento e recrutamento de espécies nativas do ambiente (Bell et
al., 2003; Golos and Dixon, 2014; Jasper, 2007). 
 É recomendado que o Topsoil seja utilizado imediatamente após a sua retirada,
sendo colocado sobre áreas previamente determinadas, o que, devido a problemas de
logística, dificilmente acontece na prática. Normalmente este material é estocado por
longos períodos em áreas próximas às minas, até que se encontre um local adequado
para  sua  utilização  (Golos  and  Dixon,  2014).  No  entanto,  o  solo  estocado  perde
qualidade, comprometendo o resultado na sua utilização (Koch et al., 1996; Rokich et
al., 2000; Tozer et al., 2012). 

Essa  queda  na  qualidade  do  Topsoil ocorre  por  causa  de  mudanças  físicas,
químicas e biológicas referentes às condições anaeróbicas causadas pela decomposição
da  matéria  orgânica  e  o  aumento  da  umidade  nas  pilhas  de  solo  estocado,  o  que
prejudica a viabilidade das suas sementes (Abdul-Kareem and McRae, 1984; Harris et
al., 1989; Ryckeboer et al., 2002). Essas mudanças resultam na redução do número de
plantas regenerantes em material estocado, conforme apontam vários estudos (Dickie et
al., 1988; Golos and Dixon, 2014; Koch et al., 1996; Rivera et al., 2012; Rokich et al.,
2000).  Porém,  a  influência  do  tempo  na  viabilidade  do  Topsoil é  muito  variável,
dependentemente das  condições ambientais  da região.  Alguns estudos demonstraram
que a longevidade das sementes no Topsoil é maior em regiões frias e secas do que em
regiões quentes e úmidas (Golos and Dixon, 2014; Murdoch and Ellis, 2000; Pakeman
et  al.,  2012).  Cipriani  e  colaboradores  (2010) verificaram que não houve mudanças
significativas nas propriedades físicas e químicas de Topsoil de latossolo amarelo até 11
meses  de  armazenamento  na  Floresta  Nacional  SaracáTaquera/ICMBio,  Porto
Trombetas,  Oriximiná,  PA.  Golos  e  Dixon  (2014)  verificaram  que  há  redução
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significativa na emergência de plântulas a partir de três anos de estocagem de Topsoil de
vegetação de planície arenosa em estudo realizado na Austrália.  Esses autores ainda
constataram que a estocagem do  Topsoil em lona impermeável  preservou melhor  as
qualidades  do  mesmo.  Apesar  desses  estudos,  diferenças  nos  tipos  de  solo  e  nos
métodos  de  armazenamento  impedem  uma  comparação  direta  entre  as  poucas
experiências desenvolvidas até o momento. Estudos de armazenamento de  Topsoil em
regiões metalíferas, como o Quadrilátero Ferrífero, ainda são escassos e a informação
disponível é insuficiente para oferecer respostas seguras para as mineradoras e outras
empresas envolvidas no processo de recuperação ou restauração de áreas degradadas.
Dessa  forma,  a  demanda  por  pesquisas  nessas  regiões  para  o  aprimoramento  das
técnicas de estocagem de Topsoil para recomposição de áreas degradadas é crescente. 

Além do armazenamento, outro importante fator a se levar em consideração no
uso de Topsoil é a diminuição de nutrientes do solo por causa da lixiviação. Machado
(2011)  observou  perda  elevada  de  nutrientes  em  solos  de  campo  ferruginosos  em
condições experimentais  em campo após um ano. Este fato aponta a necessidade de
reposição de nutrientes em projetos de restauração ambiental para compensar as perdas,
o  que  normalmente,  não  é  realizado  ao  longo  do  tempo.  O  manejo  comumente
empregado é o de fertilização do solo apenas no início do projeto (Corrêa e Ferreira,
2007). 

A aplicação de fertilizantes químicos é uma das práticas recomendadas para a
recuperação de solos impactados (Salas, 1987; Sánchez and Camacho, 1981; Sparovek,
1998). Essa fertilização inicial, tem por objetivo o estabelecimento e crescimento rápido
de plantas nas áreas em recuperação. Em regiões de solos oligotróficos, como no QF, tal
fertilização pode levar ao favorecimento de espécies invasoras (Rezende et al., 2013),
dificultando  ou  mesmo  impedindo  o  processo  de  sucessão  ecológica.  Isso  causa  a
modificação da paisagem, dificulta ou impede o crescimento de espécies nativas, reduz
a diversidade de espécies  vegetais,  inviabilizando os  projetos de recuperação nesses
locais. Dessa forma, é essencial o desenvolvimento de novas técnicas para fertilização
ou reposição de nutrientes em projetos de recuperação de áreas degradadas, sendo a
serapilheira uma alternativa aos fertilizantes químicos. 

A serapilheira  é  uma importante  fonte  de  nutrientes  em ambientes  terrestres
(Ewel, 1976; Spain, 1984). Em regiões em que a vegetação foi suprimida, como nas
áreas mineradas, não há a produção de serapilheira e o solo fica exposto. Portanto, a
adição  de  serapilheira  obtida  de  outras  áreas,  pode facilitar  a  recuperação  de  solos
degradados e a ciclagem de nutrientes,  reduzindo a erosão em locais recobertos por
Topsoil (Andrade et al., 2003). Estudos anteriores na área ou em ambientes similares
sobre a produção e decomposição de serapilheira, podem servir de parâmetro para as
quantidades e periodicidade da aplicação de serapilheira. 

O presente estudo teve por objetivo testar o efeito do armazenamento por três
meses  de  Topsoil de  canga  e  a  adição  de  serapilheira  sobre  o  recrutamento  e
estabelecimento  da  cobertura  vegetal.  Além  disso,  pretendeu-se  caracterizar  a
comunidade  vegetal  em  Topsoil de  campo  ferruginoso  quanto  à  estrutura
fitossociológica, fornecendo dados para subsidiar projetos de recuperação de áreas de
canga. 

2.2 Materiais e Métodos 

 
2.2.1 Descrição da área de estudo 

 

12



O experimento foi instalado na Serra da Brígida (20°21'46.44"S, 43°30'11.76"O)
no município de Ouro Preto, Minas Gerais, na porção leste do Quadrilátero Ferrífero
(QF),  em altitude de 1482 m. Originalmente,  a área experimental fazia parte de um
mosaico de vegetação dos campos ferruginosos sobre canga. A serra cobre uma área de
138,3 ha com diferentes litologias, itabiritos, quartzitos, filitos e xistos. A área continha
depósitos superficiais de bauxita que foram explorados durante a década de 60 e, desde
então,  encontra-se  abandonada  sem  nenhuma  tentativa  de  recuperação  ecológica
(Machado, 2011). A área em que houve a exploração de bauxita permanece em grande
parte sem vegetação, devido à remoção de todo solo superficial. Os poucos indivíduos
de plantas existentes crescem em fissuras da laterita ou em pequenas ilhas onde finas
camadas  de  solo  se  acumularam.  Atualmente,  a  área  pertence  a  uma  unidade  de
conservação – a Área de Preservação Ambiental (APA Cachoeira das Andorinhas). O
clima predominante na área é o tipo CWb que corresponde ao clima tropical de altitude
e se caracteriza por verões  chuvosos e brandos e  invernos com baixas temperaturas
(Alvares et al., 2013). A média de pluviosidade anual é de 1576 mm de 1990 a 2008 –
Dados  coletados  na  estação  operada  pela  empresa  Novelis  localizada  no  bairro
Saramenha em Ouro Preto – MG - (Schettini, 2015). 

2.2.2 Desenho Experimental

O experimento foi  realizado com duas pilhas  de aproximadamente 18 m³ de
Topsoil cedidas pela empresa Vale S. A. retiradas de uma área de vegetação nativa de
campo rupestre ferruginoso da Mina de Fazendão, município de Catas Altas, MG. O
Topsoil foi retirado com trator de esteira em períodos distintos, sendo primeira pilha
retirada  três  meses  antes  do  início  do  experimento  e  transportada  em  caminhão
basculante  até  a  portaria  da  mina,  onde  permaneceu  empilhado  até  o  dia  de  sua
utilização no início do experimento.  Nenhum cuidado especial  foi  tomado para seu
armazenamento.  A segunda pilha foi  levada imediatamente ao local  do experimento
após a sua retirada em agosto/2015. Ambas as pilhas foram espalhadas uniformemente
com auxílio de pá e enxadas em uma camada com aproximadamente 40 cm (Rezende e
Dias,  2013).  Desta  forma,  o  primeiro  bloco  com  40  m²  foi  coberto  por  Topsoil
Previamente  Armazenado  por  três  meses  (TPA)  e  o  segundo  com  Topsoil Recém
Coletado com 45 m² (TRC). Procurou-se manter a heterogeneidade microtopográfica
nas parcelas,  incluindo os calhaus e  matacões de modo a recriar  os microambientes
similares aos presentes na área original. Cada bloco foi dividido em parcelas (unidades
experimentais)  de  1  x  1m,  delimitadas  por  barbantes  presos  a  hastes  de  ferro,
totalizando-se 32 parcelas no TPA e 38 parcelas no TRC. 

Os dois  Topsoils TPA e TRC foram divididos em dois sub-blocos, com e sem
adição  de  serapilheira.  Os  sub-blocos  do  Topsoil Previamente  Armazenado  foram
chamados de TPA sem serapilheira e TPA com serapilheira e TRC sem serapilheira e
TRC  com  serapilheira.  Os  sub-blocos  foram  separados  por  um  espaço  de
aproximadamente um metro em cada Topsoil e cercados com tela tipo sombrite, com de
altura de 50 cm, para impedir que a serapilheira atingisse as parcelas sem adição de
serapiheira. 

Não se buscou isolar completamente as áreas, mas apenas evitar a contaminação
do  controle  pela  serapilheira  adicionada  ao  tratamento,  a  fim  de  não  impedir  ou
dificultar a chegada de propágulos da área de referência ao redor do experimento. 

2.2.3 Adição de serapilheria 
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A serapilheira utilizada é oriunda de mata ciliar de área de cerrado, composta

apenas de folhas, sem sementes, obtidas de estudos realizados pelo projeto Prociliar
(http://prociliar.ufop.br/),  coletada  pela  equipe  do  Laboratório  de  Ecologia  Vegetal
DEBIO/ICEB/UFOP,  onde  está  armazenada.  A serapilheira  começou  a  ser  aplicada
bimestralmente a partir de novembro de 2015 até dezembro de 2016. A quantidade a ser
aplicada sobre cada parcela foi determinada com base no estudo de Valim et al. (2013),
que estimaram a taxa de deposição de serapilheira produzida em uma área nativa de
campo ferruginoso situada próximo a área experimental. Desta forma, a cada dois meses
foram adicionados  a  quantidade  de  massa  seca  da  serapilheira  em cada  parcela  do
tratamento.

2.2.4 Levantamento florístico 

 
O levantamento florístico foi realizado ao longo de um ano de janeiro de 2016 a

janeiro de 2017 de maneira não destrutiva. Ou seja, coletou-se apenas partes da planta,
sem destruí-la, para não influenciar no processo de sucessão natural. Todas as espécies
ocorrentes foram inventariadas, estimando-se visualmente o percentual de cobertura das
parcelas  pela  projeção  vertical  de  suas  partes  aéreas  em relação  à  área  da  parcela
(Braun-Blanquet, 1979). As espécies foram classificadas quanto as suas formas de vida
(Raunkiaer,  1934).  Foram  utilizadas  apenas  as  principais  classes  de  Raunkiaer:
fanerófitas, caméfitas, hemicriptófitas, criptófitas e terófitas (Raunkiaer, 1934). 

Todas as  plantas  coletadas  foram herborizadas,  identificadas,  classificadas  de
acordo  com o  APG  (Angiosperm  Phylogeny  Group  et  al.,  2016)  e  depositadas  no
Herbário Professor José Badini (OUPR), da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Foram  calculadas  para  cada  espécie  a  frequência  absoluta  (FA),  frequência
relativa  (FR),  densidade  absoluta  (DA),  densidade  relativa  (DR),  densidade  total
(DENSTOTAL), dominância absoluta (DoA), dominância relativa (DoR) e o índice de
valor de importância (IVI). Os parâmetros de dominância foram calculados a partir dos
dados de cobertura. Também foram calculadas a diversidade de espécies pelo índice de
Shannon-Wiener (H’) e equabilidade de Pielou (J’). 

2.5 Análises estatísticas

Diferenças de riqueza e cobertura vegetal entre os tratamentos foram testadas
por análises de variância, seguidas por testes de médias. Previamente a estas análises
foram verificadas a normalidade dos dados e homogeneidade de variâncias para escolha
do método de análises, sendo usado o não paramétrico (Kruskal-Wallis) para dados não
paramétricos  e  Análise  de  Variância  com  dois  fatores  (ANOVAF)  para  os  dados
paramétricos.  Similarmente,  foram aplicados os testes de médias paramétricos e não
paramétricos dependendo da distribuição dos dados da variável utilizada. Sendo o teste
de Tuckey e Friedman, respectivamente, usados nesse caso (Zar, 1999).

2.3. Resultados 

 
 O TPA teve uma riqueza de espécies menor do que o TRC. Foram identificadas
103 espécies ao fim do experimento, sendo 70 espécies no TPA e 81 espécies no TRC
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(Figura 4). TRC sem serapilheira teve a maior riqueza (63 espécies) seguido de TRC
com serapilheira (60 espécies) e por TRA sem serapilheira (52 espécies) e TRA com
serapilheira (50 espécies) (Figura 5). 

Figura 4: Riqueza de espécies por tempo de armazenamento. TPA: armazenado por 3 meses; TRC: utilizado logo após sua remoção.
Total: riqueza total de espécies no experimento.

Para o  Topsoil Previamente Armazenado o índice de diversidade de Shannon-
Wiener (H’) foi estimado em 2,75 nats/ind e a equabilidade de Pielou (J’) em 0,65. Já
para o Topsoil Recém Coletado o índice de diversidade de Shannon-Wiener foi de 2,30
nats/ind e a equabilidade de Pielou 0,52 (Tabela 2). Os índices de diversidade em cada
tratamento estão listados na tabela 3.

15



Figura 5: Riqueza de espécies por tempo de armazenamento e tratamento com serapilheira. TPA = Topsoil Previamente Armazenado
e TRC = Topsoil Recém Coletado. Total: riqueza total de espécies no experimento

Tabela 2: Número de espécies (S), Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e Equabilidade de Pielou (J’) em TPA e TRC, em
áreas de campo ferruginoso.

Tabela 3: Número de espécies (S), Índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e Equabilidade de Pielou (J’) em TPA com e sem
serapilheira e TRC com e sem serapilheira, em áreas de campo ferruginoso.

Das 103 espécies assinaladas, 48 foram comuns aos dois Topsoils, resultando em
47% de similaridade florística pelo índice de Jaccard entre eles. Já entre os tratamentos 
sem serapilheira a similaridade foi de 42% e entre os tratamentos com serapilheira de 
44% (Tabela 4).

A análise de variância mostrou que tanto a riqueza quanto a cobertura vegetal 
não diferiram significativamente em nenhum dos tratamentos, tanto em relação ao 
Topsoil quanto em relação à serapilheira (Tabela 5). 

Tabela 4: Similaridade florística – Coeficiente de similaridade de Jaccard em Topsoil de campo ferruginoso.
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Tabela 5: resultados testes de ANOVA para riqueza e cobertura. Em nenhuma das variáveis houve diferenças significativa entre os
fatores avaliados (Armazenamento Topsoil x Adição de serapilheira).

A lista  de  espécies  com  maiores  valores  de  importância  e  os  respectivos
parâmetros fitossociológicos encontra-se na Tabela 6. As demais espécies figuram na
lista apresentada no Apêndice I. Para as análises fitossociológicas, considerou-se ambos
os Topsoils como uma única comunidade vegetal. 

Das 23 famílias encontradas, a com maior número de espécies foi Asteraceae
(34) e Rubiaceae (8), seguidas de Poaceae (7), Melastomataceae (6) e Cyperaceae (6).
As  espécies  com  maior  valor  de  importância  foram  Pleroma  heteromalla,  Croton
erythroxyloides,  Hyptis  homalophylla,  Cyperus  sp.2,  Jacquemontia  linarioides,
Ageratum fastigiatum,  Eremanthus  erythropappus,  Stachytarpheta  glabra,  Baccharis
reticularia e Lychnophora pinaster. Todas essas espécies são típicas de campo rupestre
ferruginoso, com destaque para Lychnophora pinaster que é espécie endêmica do QF.  
 A forma de  vida  predominante  entre  as  plantas  com maiores  valores  VI  foi
fanerófitas  32  (45%),  seguido  de  hemicriptófitas  15  (22%),  caméfitas  13  (19%)  e
terófitas 10 (14%). 
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Tabela 6: Dados fitossociológicos das espécies de maior valor de importância (Σ 60) no Topsoil após um ano e quatro meses de experimento. Todas as espécies são espécies normalmente encontradas em campo
ferruginoso. Detalhe para  Lychnophora pinaster  (VI = 2,9), espécie endêmica do Quadrilátero Ferrífero. FA= Frequência absoluta, FR = Frequência relativa, DA = Densidade absoluta, DR = Densidade
Relativa, DoA = Dominância absoluta, DoR = Dominância Relativa e IVI = Índice de valor de importância.
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2.4. Discussão 

 
Não houve diferença significativa na riqueza de espécies e na cobertura vegetal

entre  o  TPA e  o  TRC  após  1  ano  de  experimento,  indicando  que  o  período  de
armazenamento (três meses) não foi suficiente para alterar o potencial do material para
ações iniciais de restauração de áreas mineradas (Dickie et al., 1988; Kundu and Ghose,
1997; RIVES et al., 1980; Rocha, 2017; Wick et al., 2009). Normalmente, espera-se que
o  banco  de  sementes  do  solo  em  condições  de  alta  umidade  e  temperatura  perca
qualidade em pouco tempo (Murdoch and Ellis, 2000; Pakeman et al., 2012). Sabe-se
que estes dois fatores são grandes limitadores da estocagem de solos para a utilização
posterior em programas de restauração ambiental. Golos e Dixon (2014) relatam isso
em seu estudo e recomendam que o Topsoil seja estocado e recoberto por lona. A lona
além de impermeabilizar o solo estocado, impede a incidência de luz sobre ele e inibe a
germinação do banco de sementes. No caso do Topsoil utilizado neste estudo, não houve
nenhum cuidado quanto à forma como ele foi estocado, algo muito comum no dia a dia
das  minas  devido  a  questões  de  logística  e  falta  de  estrutura  para  correto
armazenamento.  As pilhas  permaneceram a céu aberto por três  meses.  Entretanto,  o
período de armazenamento ocorreu durante o inverno, que no Quadrilátero Ferrífero se
caracteriza pela ausência de chuvas (Alvares et al., 2013). O que está conformidade com
estudos  anteriores  que  recomendam  a  coleta  do  solo  seco  (Ghose,  2001).  Embora
durante o inverno eventos de neblina sejam frequentes na região, aparentemente eles
não sobrepujaram os efeitos da seca. 

Outra  questão  a  ser  levada  em consideração  é  que  em campos  rupestres  as
sementes podem permanecer dormentes durante a seca (Nunes et al., 2016; Silveira et
al.,  2012),  só vindo a  germinar  com o início  da estação chuvosa,  garantindo maior
sucesso reprodutivo as plântulas ao expô-las à condições mais favoráveis de umidade
(Donohue et al., 2010). Assim, a viabilidade do banco de sementes pode não ter sido
afetada pelo armazenamento durante o inverno austral. Além disso, por estarem a céu
aberto, as pilhas de Topsoil localizadas ao lado das áreas de referência, ou seja, de áreas
doadoras  de  diásporos,  podem  ter  sido  contaminados  pela  chuva  de  sementes  das
espécies que frutificaram ao longo do período de armazenamento, como, por exemplo,
Pleroma  heteromalla  (Campos  et  al.,  2009)  espécie  que  apresentou  dominância
ecológica no topsoil. A contaminação com sementes do entorno, tanto da área doadora
como da área do experimento, pode ter contribuído para manter certa semelhança entre
os bancos de sementes dos Topsoils armazenado e o recém-coletado.

Com relação a adição de serapilheira, ao compararmos os quatro tratamentos,
também não foi possível detectar nenhuma diferença significativa entre eles em nenhum
dos aspectos avaliados, riqueza e cobertura. Isso deve-se a quantidade de serapilheira
utilizada em cada aplicação. Como as quantidades foram baseadas na deposição natural
de  serapilheira  da  área  (Valim  et  al.,  2013)  reproduziu-se  o  padrão  oligotrófico
(Schaefer et al., 2016) dos solos naturais nos ambientes de cangas. Assim, a quantidade
de  serapilheira  adicionada  ao  Topsoil não  foi  suficiente  para  causar  mudanças
significativas na riqueza e cobertura vegetal.  Esperava-se que a serapilheira pudesse
influenciar na sobrevivência, diversidade ou cobertura das plantas nas parcelas em que
foi utilizada por repor os nutrientes perdidos pela lixiviação que é, relativamente, alta
nos solos da região (Figueiredo et al., 2016; Rocha, 2017). 

Ainda em relação a  riqueza de espécies,  o TRC tem uma riqueza maior  (81
espécies) em relação ao TPA (70 espécies). Esse resultado é coerente com o resultado de
vários estudos que demonstram que o armazenamento de Topsoil geralmente resulta em
diminuição da emergência de plântulas e sua riqueza, quando comparados com Topsoils
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recentemente espalhados (Golos  and Dixon, 2014; Koch et  al.,  1996;  Rokich et  al.,
2000; Tozer et al., 2012). Isso também foi visto quando se observa os tratamentos dentro
de cada  Topsoil,  onde TRC sem serapilheira  teve a  maior  riqueza de espécies  (63),
seguido  por  TRC  com  serapilheira  (60),  TPA sem  serapilheira  (52)  e  TPA com
serapilheira (50). Apesar de os tratamentos em que houve adição de serapilheira terem
menor riqueza, a variação entre eles não foi significativa (ANOVA p= 0,16). Sendo o
tempo de armazenamento a causa da variação entre eles.

Ambos  os  Topsoils,  tiveram altos  índices  de  diversidade,  2,75  nats/ind  e  de
equabilidade 0,65 para TPA e 2,30 nat/ind e 0,52 para o TRC, principalmente em se
tratar de uma área em recuperação tão recente. A diversidade encontrada no topsoil, foi
similar a encontrada em estudos áreas naturais de campos ferruginosos (Jacobi et al.,
2008; Messias,  2011;  Vincent,  2004) e  superior à de estudos em  topsoil de campos
ferruginosos. Santos (2010) em estudos realizado no Quadrilátero Ferrífero, encontrou
1,91 nats/ind e 0,55 de equabilidade de Pielou após 12 meses de deposição do topsoil na
área de estudo. Isso reflete alta capacidade de regeneração e recrutamento do banco de
sementes  proveniente  do  Topsoil e  ao  aporte  de  propágulos  oriundos  das  áreas  do
entorno  do  experimento  e  da  área  de  armazenamento  do  material.  Em relação  aos
valores de equabilidade, percebe-se que há dominância ecológica por parte de Pleroma
heteromalla,  Croton erythroxyloides  e  Cyperus sp.2.  Quanto aos tratamentos,  vemos
que os controles tiveram uma diversidade ligeiramente maior que os tratamentos com
adição de serapilheira (Tabela 2).

Ao compararmos similaridade entre os dois Topsoils (TPA E TRC) vimos que há
uma similaridade de 47% entre eles,  mostrando que há uma grande diversidade nos
Topsoils. Essa similaridade reflete-se também quanto aos tratamentos: sem serapilheira
(ISj = 0,42) e com serapilheira (0,44). Esse valor, apesar de baixo, por se tratar de áreas
pequenas e adjacentes, estão de acordo com estudos realizados em áreas naturais que
mostram que a similaridade entre áreas de campos ferruginosos é baixa (Jacobi et al.,
2007; Messias, 2011). 

Foram encontradas 103 espécies em janeiro de 2017 no último levantamento
florístico, um número alto para uma área em recuperação relativamente pequena e num
período tão curto de tempo. Além disso, deve-se levar em consideração que não foi feito
nenhuma outra técnica para a recuperação florística, como resgate de flora, estaquia,
replantio  de  mudas,  semeadura  direta,  entre  outras.  Este  é  um número  que  chama
atenção quando comparado com dois outros estudos com topsoil de campo ferruginoso
no Quadrilátero Ferrífero (Santos, 2010): no primeiro, após 5 anos, foram encontradas
28 espécies  provenientes  do banco de sementes,  no segundo experimento,  em outra
área, foram encontradas 29 espécies no topsoil após 12 meses. 

As  espécies  com  maior  VI:  Pleroma  heteromalla,  Croton  erythroxyloides,
Hyptis  homalophylla,  Rhynchospora  sp.,  Jacquemontia  linarioides,  Ageratum
fastigiatum, Eremanthus erythropappus, Stachytarpheta glabra, Baccharis reticularia e
Lychnophora pinaster, são todas espécies típicas de campos ferruginosos com algumas
endêmicas.  O  baixo  número  de  gramíneas  invasoras  e  de  outras  espécies  exóticas,
predominando espécies  de campos  ferruginosos  é  um indicativo  da eficiência  dessa
técnica na restauração da área minerada em estudo. Santos (2010) também encontrou
altos valores de VI para P. heteromalla  e C. Erythroxyloides e S. glabra em seus dois
experimentos na região do QF, demonstrando o importante papel que estas espécies têm
na sucessão ecológica em campos ferruginosos. 

Em relação  às  formas  de  vida  predominantes  entre  as  plantas  com maiores
valores de VI, fanerófitas, caméfitas e hemicriptófitas, encontramos valores semelhantes
ao de estudos em áreas  de campos ferruginosos naturais  (Jacobi  et  al.,  2008,  2007;
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Messias et al., 2013). As espécies fanerófitas assumiram maior importância, no Topsoil,
por apresentarem frequência (presentes em todas as parcelas), alta densidade e grande
cobertura  vegetal,  dado  a  maior  biomassa  que  possuem.  A  fanerófitas,  foram
responsáveis por mais da metade do valor de importância (VI= 51,03) para as principais
espécies. A baixa riqueza de terófitos em relação às outras formas de vida é comum em
campos ferruginosos (Messias et al., 2011). De acordo com Raunkiaer (1934) e Bazzaz
and Morse (1991) esta forma de vida é mais comum, em locais em que as condições
ambientais  são  tão  adversas  que  a  probabilidade  de  sobrevivência  a  longo  prazo  é
pequena. Dessa forma, podemos ver como as formas de vida da vegetação do Topsoil,
são bastante semelhantes às de ambientes naturais. Para uma maior discussão quanto a
importância da identificação e descrição dessas formas de vida em campos ferruginosos
e suas implicações vide Messias et al., (2011). 

Não houve diferença significativa entre a riqueza de espécies e cobertura vegetal
com  a  aplicação  da  serapilheira  nos  Topsoils  testados,  embora  seja  de  amplo
conhecimento  os  efeitos  benéficos  da  adição  da  mesma  na  recuperação  de  áreas
degradadas (Andrade et al., 2003; Ewel, 1976). 

De uma forma geral, pode-se notar que nos tratamentos realizados, utilizando-se
de tecnologias simples do uso de Topsoil, independentemente da adição de serapilheira,
obteve-se um resultado satisfatório na revegetação da área degradada, com quase total
ausência de vegetação. Além desse fato, observou-se ao longo de pouco mais de um
ano, o grande recobrimento do solo pela vegetação herbácea a subarbustiva, além do
recrutamento  de  uma  grande  diversidade  de  espécies  nativas,  típicas  de  cangas
ferruginosas (Jacobi and Carmo, 2012) além de um baixo número de espécies invasoras.
Baseado em nossos resultados, o uso de Topsoil e a manutenção dos solos oligotróficos,
semelhantemente às condições originais favorece a recuperação da vegetação desses
ambientes em curto espaço de tempo, com a flora e vegetação similares aos ambientes
naturais. 

Enfim,  sugerimos  novos  estudos  sobre  o  assunto  e  um acompanhamento  da
comunidade vegetal nessas áreas por período maior tempo. 

2.5 Conclusão 

 
O armazenamento do Topsoil proveniente de áreas de campos ferruginosos por

até três meses, não alterou a qualidade do seu banco de sementes, quando comparado ao
uso do Topsoil sem armazenamento. Isso permite seu uso em programas de recuperação
de áreas degradadas e uma flexibilização quanto a questões logísticas. 

A adição de serapilheira ao Topsoil, em quantidades encontradas em condições
naturais para áreas de cangas regionais, não alterou a riqueza de espécies e a cobertura
vegetal.  

O levantamento florístico realizado após um ano e quatro meses encontrou um
elevado número de espécies  proveniente do banco de sementes  destes  dois  Topsoils
apresentando baixo número de espécies invasoras ou ruderais, com as espécies de maior
VI  sendo  nativas  de  campos  ferruginosos  e  com  formas  de  vida  em  proporções
semelhantes a ambientes naturais.
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Capítulo 3

Sucessão ecológica inicial em Topsoil de campo ferruginoso ao longo de um ano

Resumo

Os campos rupestres ferruginosos são um dos ambientes  mais  ameaçados de
Minas  Gerais  devido  a  sua  ocorrência,  quase  que  exclusivamente,  sobre  depósitos
metalíferos.  Com  os  constantes  impactos  causados  a  estes  ambientes,  é  de  grande
importância  compreender  sua  dinâmica  para  aumentar  o  sucesso  de  programas  de
recuperação e  conservação.  Estudou-se,  por  1  ano e  5  meses,  a  sucessão ecológica
inicial em  Topsoil de canga utilizado em mina abandonada de Bauxita. Foram feitos
levantamento florístico, análise dos espectros florísticos e da vegetação, utilizando as
formas de vida de Raunkiaer em diferentes estágios de sucessão. Foram encontradas
107 espécies de plantas durante o experimento. A forma de vida predominante, ao fim
de um ano e 5 meses, foi fanerofítica. O modelo potencial florístico inicial é semelhante
à de outros estudos em áreas naturais  de canga.  O que mostra  como o processo de
sucessão ecológica nesses ambientes acontece muito rapidamente. 

Palavras-chave:  Sucessão  ecológica;  campos  ferruginosos;  cangas;  Recuperação  de
áreas degradadas; Topsoil. 
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Initial ecological succession in Topsoil of ferruginous field over a year

Abstract

The ferruginous rupestrian fields are one of the most threatened environments in
Minas Gerais due to their occurrence, almost exclusively, on metal deposits. With the
constant impacts caused to these environments, it is of great importance to understand
their  dynamics  to  increase  the  success  of  recovery  and conservation  programs.  The
initial ecological succession in  Topsoil de canga used in an abandoned Bauxite mine
was studied for 1 year and 5 months. A floristic survey was carried out, analyzing the
floristic  and  vegetation  spectra,  using  Raunkiaer  life  forms  at  different  stages  of
succession.  A total  of  107  plant  species  were  found  during  the  experiment.  The
predominant life form, at the end of one year and five months, was phanerophytic. The
initial floristic potential model is similar to that of other studies in natural canga areas.
This shows how the process of ecological succession in these environments happens
very quickly.

Keywords:  Ecological  succession;  ferruginous  fields;  cangas;  Recovery  of  degraded
areas; Topsoil. 

3.1 Introdução 
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Os  campos  rupestres  ferruginosos  são  formações  herbáceo  arbustivas
encontradas em altitudes superiores à 900 m, em áreas restritas associadas a importantes
depósitos de minério de ferro (Jacobi  et  al.,  2008, 2007).  No Quadrilátero Ferrífero
estão  localizados  em uma área  de  transição  entre  os  domínios  da  Mata  Atlântica  e
Cerrado,  ambos  hotspots de  diversidade,  consistindo  em  áreas  prioritárias  para
conservação  (Myers,  1988).  O  Quadrilátero  Ferrífero  (QF)  é  uma  das  principais
províncias minerais do mundo, sendo responsável por mais da metade da produção de
minério de ferro no Brasil, cerca de 51% da produção do país (IBRAM, 2015). 

A  principal  causa  de  impacto  dos  campos  rupestres  ferruginosos  são  as
atividades de mineração, principal atividade econômica na região em que os campos
ferruginosos são encontrados, sobressaindo-se a mineração de ferro e alumínio, com as
minerações a céu aberto (Jacobi et al., 2011). 

A  mineração  é  uma  atividade  de  grande  impacto  ambiental  destruindo  e
suprimindo a vegetação, removendo as camadas superficiais  do solo,  modificando a
paisagem, a topografia, cursos d’água, além de contaminar o solo e a água com metais
pesados (Gardner, 2001; Kopezinski, 2000; Machado et al., 2013). Tudo isso dá lugar a
grandes áreas devastadas que necessitam da intervenção humana para sua recuperação,
sendo  de  grande  importância  conhecimentos  sobre  esses  ecossistemas  e  técnicas
adequadas para a sua recuperação. 

A vegetação  dos  campos  rupestres  ferruginosos  é  grandemente  influenciada
pelas  condições  edáficas  (Messias  et  al.,  2013;  Vincent  e  Meguro,  2008),  revelando
solos peculiares e grande adaptação das plantas a condições altamente restritivas do
ponto  de  vista  químico  e  físico  (Schaefer  et  al.,  2016),  como  tolerância  a  altas
temperaturas, a seca, suculência, presença de tricomas e tecidos de acúmulo de água
(Gaff, 1977; Porembski et al., 1994), além de adaptações a ambientes ricos em metais
pesados como o ferro, chumbo, manganês, alumínio (Vincent e Meguro, 2008) e locais
com altas exposições ao vento e raios ultravioleta. Todos estes fatores fazem com que os
campos ferruginosos  sejam reconhecidos  pelo  elevado grau de endemismo (Alves  e
Kolbek, 1994; Barthlott  et  al.,  1993; Porembski  et  al.,  1994).  Porém, apesar de sua
grande  importância,  não  há  legislação  específica  para  conservação  de  campos
ferruginosos,  possibilitando que os  poucos remanescentes desse ecossistema estejam
suscetíveis ao impacto da mineração e da expansão urbana (Jacobi et al., 2007; Menini
et  al.,  2009).  Medidas  de  restauração ecológica  dessas  áreas,  e  de  conservação dos
escassos  remanescentes  dos  campos  ferruginosos  são  ações  prioritárias  para  a
conservação da biodiversidade e manutenção de importantes serviços ambientais. 

Desta forma, há a necessidade de desenvolvimento de técnicas adequadas para a
restauração de áreas degradadas, uma vez que atualmente tem-se empregado técnicas de
revegetação.  Grande  parte  dos  planos  de  recuperação  de  áreas  degradadas  não  são
pautados na restauração ecológica, onde os ambientes revegetados diferem grandemente
dos  originais  (TOY  et  al.,  2001).  De  acordo  com  Lima  et  al.,  (2006),  o  pouco
conhecimento  ecológico  acerca  dos  campos  ferruginosos  é  uma  das  causas  de
insucessos em programas de recuperação de áreas degradadas pela mineração. 

Para  garantir  melhores  resultados  dos  planos  de  restauração,  eles  devem ser
baseados no processo de sucessão ecológica natural desses ambientes. Características
das comunidades como, por exemplo, a diversidade de espécies, de grupos ecológicos e
de  características  de  sucessão  permitem estabelecer  inferências  sobre  o  sucesso  da
restauração  e  da  funcionalidade  do  ecossistema,  estimando  ainda  a  capacidade  do
sistema se manter de forma autóctone, ou indicar a necessidade de intervenção para que
os objetivos sejam alcançados. 
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 A sucessão natural se caracteriza por uma sequência de mudanças ao longo do
tempo na composição e diversidade de espécies numa comunidade. Ela está associada a
mudanças em sequência na estrutura e função dessas comunidades, com aumento da
diversidade,  biomassa e  da estratificação vertical  dependendo de fatores  particulares
para cada espécie (Conceição and Pirani, 2016; Drury and Nisbet, 1973).

Nesse sentido,  uma das técnicas promissoras para restaurar  campos rupestres
ferruginosos impactadas pela mineração a céu aberto envolve o uso de Topsoil (IBRAM,
1992). Essa técnica permite recompor as camadas superficiais do solo rapidamente e
aproveitar o banco de sementes nele contido (Hall et al., 2010; Machado et al., 2013).
Isso facilita o estabelecimento e recrutamento de espécies nativas do ambiente, o que
aumenta as chances de sucesso dos programas de restauração ambiental  (Bell et al.,
2003; Golos and Dixon, 2014; Jasper, 2007). Portanto, entender a dinâmica do processo
da  sucessão  ecológica  empregando  o  Topsoil de  campos  ferruginosos  é  de  grande
importância. 
 O presente trabalho objetivou avaliar o processo de sucessão inicial as mudanças
ocorridas na composição florística e no espectro biológico das formas de vida, em um
campo rupestre ferruginoso degradado após a adição de Topsoil. 

3.2 Metodologia

3.2.1 Descrição da área de trabalho

O experimento situa-se na parte leste da Serra da Brígida (latitude 20° 21’ O
experimento situa-se na parte leste da Serra da Brígida (20° 21’ 45’’ S, 43° 30’ 07’’ O),
em Ouro Preto, Minas Gerais, porção leste do Quadrilátero Ferrífero. A altitude este
entre 1470 a 1500 m. O clima predominante na área é o tipo CWb que corresponde ao
clima tropical de altitude e se caracteriza por verões chuvosos e brandos e invernos com
baixas temperaturas (Alvares et al., 2013). A média de pluviosidade anual é de 1576 mm
(1990 a 2008), concentrada nos meses de outubro a março – dados coletados na estação
operada pela empresa Novelis localizada no bairro Saramenha em Ouro Preto – MG -
(Schettini, 2015). 

Na década de 60 foi explorado na área depósitos superficiais de bauxita e após
seu esgotamento foram abandonados (Machado et  al.,  2013).  Desde  então esta  área
permanece em grande parte sem vegetação devido a retirada das camadas superficiais
do solo. A pouca vegetação presente ocorre em pequenas ilhas de solo e em fissuras da
laterita. A área em que houve a exploração de bauxita permanece em grande parte sem
vegetação, com o solo exposto,  devido a remoção de todo solo superficial,  a pouca
vegetação  existente  cresce  em  fissuras  da  laterita  ou  em  pequenas  ilhas  de  solo.
Atualmente,  esta  área  está  contida  em  uma  unidade  de  conservação  -  a  Área  de
Preservação Ambiental (APA Cachoeira das Andorinhas).

3.2.2 Desenho experimental

O experimento foi  realizado com duas pilhas  de aproximadamente 18 m³ de
Topsoil cedidas pela empresa Vale S. A. retiradas de uma área de vegetação nativa de
campo rupestre ferruginoso da Mina de Fazendão, município de Catas Altas, MG. O
Topsoil foi retirado com trator de esteira em períodos distintos, sendo primeira pilha
retirada  três  meses  antes  do  início  do  experimento  e  transportada  em  caminhão
basculante  até  a  portaria  da  mina.  Onde foi  empilhado e  deixado até  o  dia  de  sua
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utilização no início do experimento. Nenhum tratamento especial foi tomado para seu
armazenamento.  A segunda pilha foi  levada imediatamente ao local  do experimento
após a sua retirada em agosto/2015. Ambas as pilhas foram espalhadas com auxílio de
pá e enxadas em dois blocos de 40 cm de espessura (Rezende and Dias, 2013), sendo o
primeiro bloco de 40 m² com Topsoil armazenado por três meses (Topsoil Previamente
Armazenado -  TPA) e  o segundo com  Topsoil não armazenado com 45 m² (Topsoil
Recém  Coletado  -  TRC).  Procurou-se  manter  em  cada  bloco  a  heterogeneidade
microtopográfica,  para tentar  uma aproximação do ambiente natural de canga.  Cada
bloco foi dividido em parcelas de 1 m², delimitadas por barbantes presos a hastes de
ferro, sendo 32 parcelas no TPA e 38 parcelas no TRC. Cada bloco foi cercado com
sombrite com altura de 50 cm ao redor de ambos. Não se buscou isolar completamente
as áreas, para não modificar as condições de luminosidade e não impedir ou dificultar a
chegada de propágulos da área de referência ao redor do experimento. 

3.2.3 Levantamento florístico 

 
O levantamento florístico foi realizado durante um ano, iniciando-se aos 5 meses

após a deposição do Topsoil. Os dados foram levantados em quatro períodos de estágios
sucessionais ao longo de um ano. Todas as espécies ocorrentes, com pelo menos 2 pares
de  folhas  definitivas  foram inventariadas,  estimando-se  visualmente  o percentual  de
cobertura pela projeção vertical  de suas partes aéreas em relação à  área da parcela,
utilizando-se a escala proposta Braun-Blanquet (1979). 

As espécies foram classificadas quanto as suas formas de vida, de acordo com a
proposição  original  de  Raunkiaer  (1934)  em  fanerófitas,  caméfitas,  hemicriptófitas,
criptófitas e terófitas. 

Foram estimadas as frequências absoluta e relativa, densidade total e relativa, e
dominância absoluta e relativa (estimada pela cobertura). O valor de importância foi
calculado  a  partir  dos  dados  de  frequência  e  dominância,  conforme  sugerido  por
Mueller-Dombois  &  Ellenberg  (1974).  Também  foram  calculados  a  diversidade  de
espécies pelo índice de Shannon-Wiener (H’) e equabilidade de Pielou (J’). Os dados de
cada espécie foram utilizados para construir os espectros florísticos, de freqüência e
vegetação (Raunkiaer, 1934).

Todas as plantas coletadas foram herborizadas, identificadas, classificadas em
famílias de acordo com o APG IV (2016) e depositadas no Herbário Professor José
Badini (OUPR), da Universidade Federal de Ouro Preto. 
 Para  estimar  a  sucessão  nas  áreas,  foram  realizados  diagramas  de  perfil  e
análises  fitossociológicas  nos  períodos:  Janeiro/2016  (estação  chuvosa),  Maio/2016
(Fim  da  estação  chuvosa),  agosto/2016  (estação  seca),  novembro/2016  (início  da
estação chuvosa) e Janeiro/2017 (estação chuvosa). 

3.3 Resultados 

 
As espécies ocorrentes nas áreas de estudo, com a transposição de  Topsoil são

apresentadas na Tabela 8.

Primeiro período de avaliação - 5 meses após a deposição do Topsoil 
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Após 5 meses de deposição do Topsoil, em janeiro de 2016, foram inventariados
2028 indivíduos, cerca de 29 indivíduos por m² (Figura 9), pertencentes a 90 espécies
(Figura 10) e 18 famílias. A espécie com maior valore de Importância (VI) foi Borreria
capitata (42,8%), ocorrendo em todas as parcelas (FA=100%), cujo VI é quase quatro
vezes maior do que o VI da segunda espécie, Pleroma heteromalla (12%), que ocorreu
em 86% das  parcelas.  A terceira  espécie  com maior  VI  foi  Croton  erythroxyloides
(4,7%) e a quarta, Poaceae 1 (2,8%) presente em 50% das parcelas. A alta frequência de
P. heteromalla e Poaceae 1 justifica o alto valor de VI, uma vez que estas espécies não
possuem expressivos  valores  de cobertura.  A forma de  vida  dominante  no primeiro
estágio de avaliação foi  a terófita (principalmente de  Borreria capitata),  seguida de
fanerófitas  (P.  heteromalla,  C.  erythroxyloides e  Borreria  latifolia)  e,  por  fim,  das
hemicriptófitas (Poaceae 1 e Rhynchospora sp.). 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener na comunidade estabelecida após
quatro meses de deposição do Topsoil foi de 2,38 nats/ind e a equabilidade de Pielou foi
de 0,53. (Tabela 9).

Figura 5 – Perfil esquemático de plantas vasculares em um campo ferruginoso degradado, situado em Ouro Preto, MG, ao longo de
5 meses após a deposição de Topsoil. Os números são das espécies na tabela 7.

Segundo período de avaliação - Nove meses após a deposição do Topsoil 
 

No  início  da  estação  seca,  nove  meses  após  a  deposição  do  Topsoil foram
encontrados 3136 indivíduos, cerca de 45 ind/m², pertencentes a 105 espécies, reunidos
em 22 famílias.  Borreria capitata continua sendo a espécie com maior  VI (24,4%),
seguido  por  Pleroma  heteromalla (21,7%),  C.  erythroxyloides (6,9%),  Axonopus
pressus (5%),  Poaceae  1  (4,5),  Ageratum  fastigiatum (4,1%)  e  Eremanthus.
erythropappus (3,7%). No entanto, observou-se um declínio do valor de importância da
espécie Borreria capitata, em relação ao primeiro período avaliado. Dentre as espécies
que  acresceram  seus  valores  de  VI,  destacam-se  A.  pressus e  Poaceae  1  com
aproximadamente  10% do  VI.  E.  erythropappus tem frequência  em pouco  mais  da
metade (55%) das parcelas, porém muito pouca cobertura vegetal.  Borreria capitata,
manteve a frequência em todas as parcelas (FA=100%) enquanto que a frequência de P.
heteromalla e C. erythroxyloides aumentaram para 97% e 80%, respectivamente. 

Aos nove meses após a deposição do Topsoil a comunidade apresentou o índice
de diversidade de Shannon-Wiener de 2,39 nats/ind e a equabilidade de Pielou foi de
0,51 (Tabela 9). 
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Figura 6 – Perfil esquemático de plantas vasculares em um campo ferruginoso degradado, situado em Ouro Preto, MG, ao longo de
9 meses após a deposição de Topsoil. Os números são das espécies na tabela 7

Terceiro período de avaliação - 14 meses após a deposição do Topsoil 
 

Em novembro de 2016, no início da estação chuvosa, foram inventariados 2665
indivíduos,  38  ind/m²,  pertencentes  à  107  espécies,  reunidos  em  e  27  famílias.  P.
heteromalla foi a espécie com maior VI (26,8%), quatro vezes maior que o da segunda
espécie C. erythroxyloides (6,1%), e esteve presente em todas as parcelas (FA=100%),
seguida  por  H.  homalophylla (VI=4,2%),  Rhynchospora  sp. (4%),  A.  fastigiatum
(3,8%),  E. erythropappus (3,4%), Poaceae 1 (3,3%),  S. glabra  (3,2%),  J. linarioides
(3,1%), B. reticularia (3%) e L. pinaster (2,7%). A forma de vida com maior VI foi a
fanerófita, seguida por pela hemicriptófita e caméfita. O índice de diversidade foi de
2,57 nats/ind e a equabilidade 0,55 (Tabela 9). 

Figura 7 – Perfil esquemático de plantas vasculares em um campo ferruginoso degradado, situado em Ouro Preto, MG, ao longo de
14  meses após a deposição de Topsoil. Os números são das espécies na tabela 7.

Quarto período de avaliação - 17 meses após a deposição do Topsoil 
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Em janeiro  de  2017,  durante  a  estação  chuvosa,  foram  contabilizados  2729
indivíduos, 39 ind/m², pertencentes à 100 espécies, reunidos em 27 famílias (Tabela 8).
As espécies com maior VI foram P. heteromalla (29,1%), C. erythroxyloides (6,3%), H.
homalophylla (4,2%),  Rhynchospora  sp. (4%),  J.  linarioides (3,5%),  A.  fastigiatum
(3,3%),  E. erythropappus (3,3%),  S. glabra (3,2%),  B. reticularia (3%) e  L. pinaster
(2,9%). A forma de vida com maior riqueza de espécies foi a fanerofítica 32 (45%),
seguido de hemicriptófitas 15 (22%), caméfitas 13 (19%) e terófitas 10 (14%). Das 25
famílias encontradas, a com maior número de espécies foi Asteraceae (34) e Poaceae
(8), seguidos de Melastomataceae (6), Cyperaceae (7) e Rubiaceae (7). 

O índice de diversidade após 17 meses  de deposição do  Topsoil foi  de 2,55
nats/ind e a equabilidade se manteve em 0,55 (Tabela 9). 

Figura 8 – Perfil esquemático de plantas vasculares em um campo ferruginoso degradado, situado em Ouro Preto, MG, ao longo de
1 ano e 5 meses após a deposição de Topsoil. Os números são das espécies na tabela 7. 

Espécies
1 - Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC.

2 - Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi

3 - Pleroma heteromalla D. Don (D.Don)

4 - Rhynchospora sp.

5 - Croton erythroxyloides Baill.

6 - Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob.

7 - Poaceae 5
8 - Jacquemontia linarioides Meisn.

9 - Stachytarpheta glabra Cham.

10 - Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish

Tabela 7 – Lista das espécies representadas nos perfis acima 
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Espécies FA DENSTOT DA DoA FR DR DoR IVI Forma de vida

jan/16

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. 100 9130000 130428,6 11,4 10,1 45,0 73,1 42,8 Ter

Pleroma heteromalla D. Don (D.Don) 85,7 3470000 49571,4 1,6 8,7 17,1 10,2 12,0 Fan 

Croton erythroxyloides Baill. 68,6 920000 13142,9 0,4 6,9 4,5 2,8 4,7 Fan 

Poaceae 1 51,4 510000 7285,7 0,1 5,2 2,5 0,8 2,8 Hem 

Rhynchospora sp. 51,4 560000 8000 0,0 5,2 2,8 0,3 2,7 Hem 

Borreria sp.2 35,7 360000 5142,9 0,4 3,6 1,8 2,6 2,7 Fan 

mai/16

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. 100 9340000 133428,6 35,1 8,0 29,8 35,3 24,4 Ter*

Pleroma heteromalla D. Don (D.Don) 97,1 11100000 158571,4 21,8 7,8 35,4 21,9 21,7 Fan

Croton erythroxyloides Baill. 80,0 1160000 16571,4 10,4 6,4 3,7 10,5 6,9 Fan

Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi 38,6 390000 5571,4 10,6 3,1 1,2 10,7 5,0 Hem

Poaceae 1 64,3 670000 9571,4 6,2 5,2 2,1 6,2 4,5 Hem

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob. 42,9 450000 6428,6 7,4 3,4 1,4 7,5 4,1 Fan

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish 55,7 680000 9714,3 4,4 4,5 2,2 4,4 3,7 Fan

nov/16

Pleroma heteromalla D. Don (D.Don) 100 13340000 190571,4 43,5 7,7 50,1 22,7 26,8 Fan

Croton erythroxyloides Baill. 80,0 1250000 17857,1 14,4 6,2 4,7 7,6 6,1 Fan

Hyptis homalophylla Pohl ex Benth. 57,1 680000 9714,3 10,6 4,4 2,6 5,5 4,2 Cam

Rhynchospora sp 67,1 990000 14142,9 5,8 5,2 3,7 3,1 4,0 Hem

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob. 42,9 510000 7285,7 12,1 3,3 1,9 6,3 3,8 Fan

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish 57,1 770000 11000,0 5,5 4,4 2,9 2,9 3,4 Fan

Poaceae 1 65,7 750000 10714,3 3,7 5,1 2,8 2,0 3,3 Hem

Stachytarpheta glabra Cham. 45,7 430000 6142,9 8,7 3,5 1,6 4,6 3,2 Fan

Jacquemontia linarioides Meisn. 32,9 320000 4571,4 10,7 2,5 1,2 5,6 3,1 Hem

Baccharis reticularia DC. 35,7 380000 5428,6 9,1 2,8 1,4 4,7 3,0 Fan

Lychnophora pinaster Mart. 45,7 480000 6857,1 5,5 3,5 1,8 2,9 2,7 Fan
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Borreria sp. 2 35,7 490000 7000,0 3,4 2,8 1,8 1,8 2,1 Cam

Poaceae 2 25,7 520000 7428,6 3,8 2,0 2,0 2,0 2,0 Hem

Poaceae 3 38,6 380000 5428,6 1,3 3,0 1,4 0,7 1,7 Fan

jan/17

Pleroma heteromalla D. Don (D.Don) 100,0 13750000 196428,6 60,3 8,0 50,4 29,0 29,1 Fan

Croton erythroxyloides Baill. 77,1 1210000 17285,7 17,4 6,2 4,4 8,4 6,3 Fan

Hyptis homalophylla Pohl ex Benth. 58,6 670000 9571,4 11,5 4,7 2,5 5,5 4,2 Cam

Rhynchospora sp. 65,7 980000 14000,0 6,4 5,3 3,6 3,1 4,0 Hem

Jacquemontia linarioides Meisn. 32,9 330000 4714,3 13,9 2,6 1,2 6,7 3,5 Hem

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob. 38,6 450000 6428,6 10,6 3,1 1,6 5,1 3,3 Fan

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish 58,6 820000 11714,3 4,3 4,7 3,0 2,1 3,3 Fan

Stachytarpheta glabra Cham. 44,3 430000 6142,9 9,5 3,5 1,6 4,6 3,2 Fan

Baccharis reticularia DC. 35,7 400000 5714,3 9,3 2,9 1,5 4,5 2,9 Fan

Lychnophora pinaster Mart. 47,1 490000 7000,0 6,4 3,8 1,8 3,1 2,9 Fan

Borreria sp. 2 42,9 620000 8857,1 5,2 3,4 2,3 2,5 2,7 Cam

Poaceae 1 47,1 530000 7571,4 1,9 3,8 1,9 0,9 2,2 Hem

Poaceae 2 25,7 510000 7285,7 3,1 2,1 1,9 1,5 1,8 Hem

36



J a n - 1 6 M a y - 1 6 N o v - 1 6 J a n - 1 7
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2028

3136

2665 2729

Figura 9 – Abundância (número de indivíduos) de plantas vasculares em um campo ferruginoso degradado, situado
em Ouro Preto, MG, ao longo de 14 meses após a deposição de Topsoil.
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Figura 10 – Riqueza de espécies (número) de plantas vasculares em um campo ferruginoso degradado, situado em
Ouro Preto, MG, ao longo de 14 meses após a deposição de Topsoil.

Tempo
(meses)

após
deposição
de Topsoil S H' j

4 90 2,38 0,53

9 105 2,39 0,51

13 107 2,57 0,55

16 103 2,55 0,55

Tabela  9  –  Número  de  espécies  vasculares  (S),  Índice  de  diversidade  de  Shannon-Wiener  (H’)  e
Equabilidade de Pielou (J’) em uma comunidade de campo ferruginoso localizada em Ouro Preto, MG, ao
longo do tempo após a deposição de Topsoil.
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Figura 11 – Espectros florístico e da vegetação das formas de vida em um campo ferruginoso degradado, situado em
Ouro Preto, MG, ao longo de 14 meses após a deposição de Topsoil.

3.4 Discussão 

 
A adição  de  Topsoil proporcionou  a  revegetação  de  uma área  extremamente

degradada pela mineração, inicialmente com solo nu, em um período curto de tempo. A
revegetação da área ocorre rapidamente, em poucos meses, após a deposição do Topsoil.
Ao longo de um ano e 5 meses pode-se evidenciar estágios sucessionais diferentes. 

Em apenas quatro meses após a deposição do  Topsoil foram inventariadas 90
espécies e 18 famílias. Borreria capitata, dominou ecologicamente o Topsoil, chegando
a apresentar cerca de 13 indivíduos por m² e VI de quase 43% do total. A vegetação, foi
dominada inicialmente por terófitas,  que se comportaram como espécies  pioneiras  e
substituídas gradativamente por fanerófitas.   Borreria capitata,  uma espécie  terofíta,
mostrou-se  importante  no  início  do  processo  de  revegetação,  apresentando  alta
frequência e grande biomassa em comparação com as demais plantas da comunidade.

38



Esta planta caracterizou-se por seu rápido estabelecimento e ciclo de vida dentro da
estação favorável chuvosa, atuando como espécie facilitadora para as demais espécies,
em espécial Pleroma heteromalla e Croton erythroxyloides, ver mais adiante. O índice
de diversidade foi alto para a comunidade estabelecida em um curto período tempo (4
meses) após a deposição do Topsoil, 2,38 nats/ind e equabilidade de 0,53. O valor de
equabilidade  mostra  a  dominância de  B. capitata na  comunidade.  Esses  valores,  no
entanto, refletem a alta capacidade de regeneração e recrutamento do banco de sementes
proveniente do Topsoil e o aporte de propágulos oriundos das áreas do entorno.

Quatorze meses após a deposição do Topsoil, no início da estação da seca, foram
encontrados 3136 indivíduos (aproximadamente 45 ind/m²), pertencentes a 105 espécies
e 22 famílias. O índice de diversidade foi de 2,39 nats/ind e a equabilidade 0,53. Nota-
se uma significativa queda no VI de  Borreria capitata, apesar de ainda ser a espécie
com maior  importância  e  ainda  dominante.  Isso  se  deve  ao  fato  dessa  espécie  ser
terófita, anual, cujos indivíduos completaram seus ciclos, reduzindo a população nas
parcelas experimentais. P. heteromalla foi a segunda espécie com maior VI obtendo um
valor  bem  próximo  de  B. capitata,  e  aumentou  significativamente  sua  frequência,
chegando  a  98%.  Pleroma  heteromalla (tem  como  sinônimo  famoso  Tibouchina
heteromalla)  revela-se  também  como  uma  das  espécies  pioneiras,  no  processo  de
sucessão dos campos ferruginosos. Esta espécie é uma fanerófita comum em todos os
campos  rupestres  da  região  do Quadrilátero  Ferrífero  (Jacobi  et  al.,  2008;  Jimenez,
2016; Messias et al., 2011). 

Em apenas  quatorze  meses  após a  deposição do  Topsoil nota-se um elevado
aumento na riqueza de espécies, e a ocorrência de espécies fanerofíticas comuns aos
campos  ferruginosos  Croton  erythroxyloides,  Eremanthus  erythropappus  (Jimenez,
2016; Messias, 2011) e Ageratum fastigiatum (Almeida et al., 2004; Del-Vechio-Vieira
et  al.,  2008),  assim  como  de  hemicriptófitas  como  Poaceae  1  e  Axonopus  pressus
(Messias,  2011;  Santos,  2010).  Destaca-se  também  o  aumento  da  importância  de
espécies fanerófitas, revelando uma maior similaridade com espectro florístico com os
campos ferruginosos prístinos (Messias et al., 2011). 

Cerca de um ano após o início do experimento, no início da estação chuvosa, é
observada  uma alteração  significativa  na  comunidade  estabelecida  na  localidade  de
deposição  do  Topsoil.  A riqueza  de  espécies  atingiu  seu  valor  máximo,  com  107
espécies e 27 famílias e uma ligeira equalização na distribuição das abundâncias das
espécies. A espécie com maior VI passou a ser P. heteromalla, quatro vezes maior que o
da  segunda  espécie  C.  erythroxyloides,  ocorrendo  em  todas  as  parcelas  (FA=100).
Destacam-se  também  pelo  valor  de  importância,  espécies  típicas  de  campos
ferruginosos  como  Hyptis  homalophylla,  Ageratum  fastigiatum,  Eremanthus
erythropappus, Stachytarpheta glabra, Jacquemontia linarioides, Baccharis reticularia
e Lychnophora pinaster (Jacobi et al., 2008; Jimenez, 2016; Messias et al., 2011). Esta
úlitma espécie é endêmica do Quadrilátero Ferrífero.  Axonopus pressus não continuou
entre essas principais espécies, mostrando uma queda na importância das Poáceas na
comunidade. O índice de diversidade também aumentou, passando para 2,57 nats/ind e
a equabilidade foi de 0,55, mostrando que ainda houve a dominância ecológica de uma
ou  poucas  espécies.  No  caso,  P.  heteromalla,  será  discutido  logo  abaixo,  C.
erythroxyloides e Cyperus sp.2, todas com alta frequência nas parcelas. 

Dezessete meses após a deposição do Topsoil, durante a estação chuvosa, foram
inventariadas 103 espécies de 27 famílias, sendo P. heteromalla a espécie com maior VI
(30%),  atribuído  tanto  a  sua  maior  dominância  (cobertura)  como  sua  frequência,
presente  em 100% das  parcelas.  Santos  (2010)  também cita  P. heteromalla como a
espécie de maior VI em uma área de reabilitação de campo ferruginoso do QF com o
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uso  de  Topsoil.  As  outras  espécies  de  maior  VI  são  todas  típicas  de  campos
ferruginosos,  Croton  erythroxyloides,  Hyptis  homalophylla,  Ageratum  fastigiatum,
Eremanthus  erythropappus,  Stachytarpheta  glabra,  Baccharis  reticularia e
Lychnophora pinaster. O índice de diversidade foi de 2,55 nats/ind, e a equabilidade
0,55 explicada pela clara dominância ecológica de P. heteromalla.  Houve uma redução
na importância das gramíneas, sendo que nenhuma Poaceae está entre as espécies mais
importantes,  e  um baixo  número  de  espécies  invasoras.  As  espécies  invasoras  não
obtiveram grande importância na comunidade após o estabelecimento e crescimento das
plantas típicas de campo ferruginoso. O estabelecimento de espécies típicas dos campos
rupestres,  oriundas  do  banco  de  sementes,  atuaram  como  um  filtro  ambiental,
selecionando as espécies no processo de sucessão ecológica, adaptadas às condições do
meio (Weiher and Keddy, 1995). 

Nota-se,  nesse último período avaliado,  o  predomínio de fanerófitas entre  as
principais espécies de maior valor de importância, além de hemicriptófitas e caméfitas
(Jacobi et al., 2008, 2007; Messias et al., 2011; Mourão and Stehmann, 2007). Apesar
do pouco  tempo  de  deposição  do  topsoil,  vemos  como os  espectros  florístico  e  de
cobertura,  são  muito  semelhantes  aos  encontrados  em  áreas  naturais  de  campo
ferruginosos  (Messias  et  al.,  2011).  Como  esperado,  terófitos  tiveram  baixa
porcentagem no espectro, pois esse tipo de planta é mais comum em ambientes onde as
condições de crescimento são tão baixas que é pouco provável a sobrevivência da planta
até o segundo ano (Bazzaz and Morse, 1991), sendo essa forma de vida dominante nos
ambientes mais frios e secos do mundo (Harrison et al., 2010). Apesar de ter sido a
forma de vida predominante no início da sucessão. 

Conceição e Pirani (2016) descrevem, em campo rupestre no Parque Nacional da
Chapada Diamantina, um modelo de sucessão ecológica semelhante ao encontrado neste
estudo. Eles apontam que Rubiaceae, Cyperaceae e Bromeliaceae indicam tendências de
sucessão em áreas de vegetação contínua, como observado no topsoil. Borreria capitata
(Rubiaceae) predominou no processo de sucessão inicial,  além da alta frequência de
Poaceae  1  e  Rhynchospora  sp.  (Cyperaceae),  sendo substituídas  posteriormente  por
eucotiledôneas. Porém não se verificou o mesmo quanto a forma de vida. Os autores
descrevem  que  hemicriptófitas  são  as  primeiras  espécies  seguidas  por  fanerófitas,
caméfitas e criptófitas, enquanto no  topsoil a espécie principal foi uma terófita. Isso
pode ser explicado pelas diferenças entre os ambientes, o tipo de impacto, e ao fato de
os organismos regirem de diferentes modos ao ambiente físico (Peet, 1992), pois em
cada local há diferenças na composição das espécies e nas características funcionais.
Resultando em diferenças na sucessão.
 Podemos ver ao longo do tempo, como se estruturou e comportou a comunidade
de espécies vasculares estabelecidas nas áreas de deposição do Topsoil, provenientes do
banco de sementes e propágulos do entorno. Apesar da pequena área estudada e do curto
espaço de tempo, observou-se uma elevada riqueza e abundância de espécies de plantas
vasculares, quando comparamos com estudos de flora de campos ferruginosos no QF.
Os resultados  encontrados nesse  estudo mostraram que o método testado superou a
eficiência os dois estudos de restauração de áreas degradadas desenvolvidos por Santos
(2010) onde, no primeiro estudo, foram relatados após 4 anos de adição de uma camada
de 40 cm de espessura de Topsoil, 376 indivíduos de 19 espécies e 11 famílias. Assim
como no presente estudo, não foi utilizada nenhuma outra técnica de manejo,  como
estaquia, replantio de mudas, entre outras. As espécies com maior valor de VI, nesse
estudo foram S. glabra e P. heteromala (34,31% e 33,47%, respectivamente), devido as
altas  frequências  e  valores  altos  de  dominância.  A  terceira  espécie,  foi  C.
erythroxyloides  valor  de  importância  quase  4  vezes  menor  que  estas  duas  espécies
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(9,11%). Ficando evidente a dominância ecológica dessas espécies. Sendo os valores
dessas  três  espécies  juntas  responsáveis  por  76,89  %  do  valor  de  importância  da
vegetação sobre esse topsoil. Comparando-se também o número de indivíduos, Santos
encontrou mais de 2353 indivíduos a menos, numa área 30 m² maior que a do presente
estudo.  No segundo estudo,  Santos  encontrou após  12  meses  em  topsoil de  campo
ferruginoso, 1089 indivíduos de 20 espécies e 11 famílias. A espécie de maior VI foi
Sebastiania glandulosa (VI= 36,92), três vezes a mais que a segunda espécie, S. glabra,
e  quatro  vezes  maior  que  a  terceira  espécie  Chaptalia  integerrima.  O  valor  de
diversidade encontrado foi 1,91 nats/ind e equabilidade de 0,55. 

A dominância de  Borreria capitata,  terófita relatada como invasora (Lorenzi,
1991), no processo inicial de sucessão na comunidade após a deposição do Topsoil, não
impediu o êxito do processo de sucessão observado ao longo de um ano. Provavelmente
por não serem competitivas o suficiente quando comparadas ao repertório de espécies
nativas  presentes  no banco de sementes  do  Topsoil utilizado.  Porém, atuando como
facilitadoras para as outras espécies.

Os  resultados  alcançados  evidenciam que  o  uso  de  Topsoil mostra-se  muito
eficiente para a restauração de áreas degradadas pela mineração de alumínio, permitindo
o aproveitamento do banco de sementes e favorecendo a regeneração natural (Rezende
et al., 2013). Além disso, esta técnica apresenta vantagens econômicas no processo de
revegetação,  reduzindo  os  custos  de  aquisição  de  mudas  e  sementes,  além  de
intervenções  físicas  e  químicas  do  substrato.  E  ainda,  como  principal  vantagem,  a
comunidade restabelecida apresenta maior diversidade e similaridade florística com os
ambientes  naturais,  contribuindo  com o  processo  de  conservação  da  biodiversidade
(Conceição and Pirani, 2016). 

Todos  estes  fatores  demonstram a  grande utilidade  do  uso  do  Topsoil como
técnica de restauração ecológica de campos ferruginosos degradados pela mineração. E
ainda,  da  grande  necessidade  de  compreensão  do  funcionamento  dos  ecossistemas
ferruginosos para o aprimoramento de programas de recuperação de áreas degradadas.
O sucesso da prática de recuperação de sistemas ferruginosos degradados com o uso de
Topsoil evidencia a importância do seu uso para garantia de recuperação e conservação
da grande diversidade biológica dos campos ferruginosos. 
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4. Conclusões

 O topsoil proveniente de áreas de campos ferruginosos pode ser armazenado por
até  três  meses,  antes  de ser  utilizado em programas  de restauração de  áreas
degradadas.

 A serapilheira em quantidades semelhantes a deposição em condições naturais
para áreas de cangas regionais, não alterou a riqueza de espécies e a cobertura
vegetal.
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Apêndice I

Especies Familia Forma de vida

Oxypetalum appendiculatum Mart. Apocynaceae Cam

Achyrocline albicans Griseb. Asteraceae Cam

Conyza bonariensis (L.) Cronquist Asteraceae Cam

Emilia fosbergii Nicolson Asteraceae Cam

Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC. Asteraceae Cam

Melampodium divaricatum (Rich. ex Pers.) DC. Asteraceae Cam

Mikania sp.1 Asteraceae Cam

Mikania sp.2 Asteraceae Cam

Senecio adamantinus Bong. Asteraceae Cam

Taraxacum officinale G. H. Weber ex Wiggers Asteraceae Cam

Asteraceae 2 Asteraceae Fan

Asteraceae 3 Asteraceae Fan

Asteraceae 4 Asteraceae Fan

Asteraceae 5 Asteraceae Fan

Astereaceae 6 Asteraceae Fan

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Asteraceae Fan

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob. Asteraceae Fan

Baccharis crispa Spreng. Asteraceae Fan

Baccharis pingraea DC. Asteraceae Fan

Baccharis platypoda DC. Asteraceae Fan

Baccharis punctulata DC. Asteraceae Fan

Baccharis reticularia DC. Asteraceae Fan

Baccharis sp.1 Asteraceae Fan

Chromolaena squalida (DC.) R.M.King & H.Rob. Asteraceae Fan

Conyza sp. Asteraceae Fan

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish Asteraceae Fan

Eremanthus incanus (Less.) Less. Asteraceae Fan

Hololepis pedunculata (DC. ex Pers.) DC. Asteraceae Fan

Lychnophora pinaster Mart. Asteraceae Fan

Senecio pohlii Sch.Bip. ex Baker Asteraceae Fan

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega & Dematteis Asteraceae Fan

Vernonanthura sp. Asteraceae Fan

Asteraceae 1 Asteraceae Fan

Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight Asteraceae Ter

Tagetes minuta L. Asteraceae Ter

Clethra scabra Pers. Clethraceae Fan

Tradescantia sp. Commelinaceae Hem

Jacquemontia linarioides Meisn. Convolvulaceae Hem

Cunoniaceae  Cunoniaceae -
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Rhynchospora tenuis Link Cyperaceae Criptófita

Cyperaceae 1 Cyperaceae Hem

Cyperaceae 2 Cyperaceae Hem

Cyperus odoratus L. Cyperaceae Hem

Cyperus sp. Cyperaceae Hem

Rhynchospora sp. Cyperaceae Hem

Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Dennstaedtiaceae -

Astraea lobata  (L.) Klotzsch Euphorbiaceae Fan

Croton erythroxyloides Baill. Euphorbiaceae Fan

Microstachys daphnoides (Mart. & Zucc.) Müll.Arg Euphorbiaceae Fan

Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham. Fabaceae Cam

Galactia martii DC. Fabaceae Hem

Crotalaria sp. Fabaceae Ter

Goyazia rupicola Taub. Gesneriaceae Hem

Paliavana sericiflora Benth. Gesneriaceae Fan

Planta indeterminada 1 Indeterminado -

Planta indeterminada 2 Indeterminado -

Planta indeterminada 3 Indeterminado -

Planta indeterminada 4 Indeterminado -

Planta indeterminada 5 Indeterminado -

Planta indeterminada 6 Indeterminado -

Planta indeterminada 7 Indeterminado -

Planta indeterminada 8 Indeterminado Hem

Lamiaceae Lamiaceae Cam

Hyptis homalophylla Pohl ex Benth. Lamiaceae Cam

Sida glaziovii K.Schum. Malvaceae Cam

Sida rhombifolia L. Malvaceae Cam

Urena lobata L. Malvaceae Fan

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC. Melastomataceae Cam

Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC. Melastomataceae Fan

Melastomataceae 1 Melastomataceae Fan

Melastomataceae 2 Melastomataceae Fan

Microlicia crenulata (DC.) Mart. Melastomataceae Fan

Pleroma heteromalla D. Don (D.Don) Melastomataceae Fan

Myrtaceae Myrtaceae Cam

Sauvagesia sp. 1 Ochnaceae Cam

Sauvagesia sp. 2 Ochnaceae Cam

Sauvagesia sp. 3 Ochnaceae Cam

Orchidaceae 1 Orchidaceae Criptófita

Orchidaceae 2 Orchidaceae Criptófita

Phyllanthus klotzschianus Müll.Arg. Phyllanthaceae Cam

Phyllanthus rosellus (Müll.Arg.) Müll.Arg. Phyllanthaceae Fan

Phytolacca thyrsiflora Fenzl. ex J.A.Schmidt Phytolaccaceae Fan

Microtea paniculata Moq. Phytolaccaceae Ter

Axonopus pressus (Nees ex Steud.) Parodi Poaceae Hem

Eragrostis solida Nee Poaceae Hem
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Poaceae 1 Poaceae Hem

Poaceae 2 Poaceae Hem

Poaceae 3 Poaceae Hem

Poaceae 4 Poaceae Hem

Poaceae 5 Poaceae Hem

Schizachyrium sp. Poaceae Hem

Asemeia violacea (Aubl.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott Polygalacea Cam

Polygala sp. Polygalaceae Cam

Polygala paniculata L. Polygalaceae Ter

Borreria sp. 1 Rubiaceae Cam

Borreria sp. 2 Rubiaceae Cam

Borreria sp. 3 Rubiaceae Cam

Borreria sp. 4 Rubiaceae Cam

Borreria verticillata (L.) G.Mey. Rubiaceae Cam

Coccocypselum condalia Pers. Rubiaceae Cam

Psyllocarpus laricoides Mart. ex Mart. & Zucc. Rubiaceae Cam

Rubiaceae 1 Rubiaceae Cam

Rubiaceae 2  Rubiaceae Cam

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. Rubiaceae Ter

Solanum americanum Mill. Solanaceae Fan

Vellozia compacta Mart. ex Schult. & Schult.f. Velloziaceae Fan

Stachytarpheta glabra Cham. Verbenaceae Fan

Apêndice II
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Imagens topsoil 4 meses após a sua deposição
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Imagens topsoil 16 meses após a sua deposição.
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Topsoil ao fim do experimento, 17 meses após sua deposição. 
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