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RESUMO 

Os ecossistemas naturais apresentam integração harmoniosa entre a cobertura vegetal e os 

atributos do solo. Esse estado de harmonia pode ser quebrado por diversos fatores e impactos 

ambientais, como os decorrentes do rompimento da barragem de Fundão da Samarco em 2015. 

Quase cinco anos depois, extensas áreas atingidas pelo rejeito encontram-se em processo de 

recuperação, na fase de restauro florestal executada pela Fundação Renova. Diversos métodos 

de restauro vêm sendo testados em resposta aos diferentes tipos de impactos gerados, resultando 

em variados níveis de sucesso de estabelecimento da cobertura vegetal florestal. Em algumas 

áreas, indivíduos de espécies arbóreas nativas das florestas estacionais locais parecem ter se 

estabelecido com sucesso sobre o rejeito manejado, não apresentando sintomas de deficiência 

nutricional ou anomalias na arquitetura aérea, formando fragmentos de comunidades que 

começam a trilhar trajetória para a restauração de processos ecossistêmicos desejáveis. Por 

outro lado, observações em campo revelaram que há ainda incertezas quanto à restauração 

ecológica sobre o rejeito derivado da barragem de Fundão, pois muitos desses indivíduos vem 

expondo sistemas radiculares pouco desenvolvidos. O presente trabalho teve como objetivo 

avaliar atributos físicos e químicos dos substratos contendo rejeito em áreas piloto de restauro 

florestal e seus efeitos sobre a arquitetura das raízes e altura do caule de espécies arbóreas. 

Testou-se a hipótese de que os manejos realizados na camada superior do substrato com rejeito 

(0-60cm), em especial as fertilizações, a gradagem e subsolagem, melhoraram as condições de 

crescimento vegetal dessa camada, permitindo o crescimento da parte aérea e de raízes 

superficiais dos indivíduos plantados, mas que, ao contrário, a camada imediatamente a seguir 

(com profundidade superior a 60 cm), sem manejo, ofereceu severas limitações físicas à 

penetração e ao crescimento do sistema radicular, o que acabou afetando a estabilidade dos 

indivíduos no terreno. Para tal, foram avaliados os parâmetros de fertilidade, compactação, 

densidade, permeabilidade e granulometria dos substratos e dados biológicos das raízes e parte 

aérea das espécies Croton urucurana, Solanum granulosoleprosum e Inga vera em duas áreas 

experimentais de restauração florestal implantadas em tecnosolo de rejeito em fevereiro de 

2017, no Município de Mariana, MG. Os solos foram enquadrados e classificados desde Franco-

Arenoso à Argiloso, com densidade variável, porém elevada - com média de 1,43 g/cm³ no 

Topo (0-60cm) e 1,56 g/cm³ no Fundo (>60cm). De forma geral, o fundo se apresenta mais 
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compactado, mais denso e mais permeável que o topo, além de mais heterogêneo. Os valores 

de compactação são considerados impeditivos para o crescimento de raízes. Os resultados das 

análises químicas de rotina do solo/rejeito das parcelas amostradas refletem características de 

solos pouco férteis com valores médios de saturação por bases (V%) de 49% (distróficos) e 

soma de bases (SB) de 1,36 cmolc/dm³. O topo apresentou maior fertilidade, indicando que as 

adubações de superfície têm resultado em condições nutricionais que favorecem o crescimento 

das plantas. Os resultados das investigações aqui apresentadas indicam que o desenvolvimento 

do sistema radicular das plantas avaliadas - em comprimento e arquitetura- pode ter sido 

modificado e prejudicado pelo grau de compactação do solo/rejeito. As plantas apresentaram 

raízes pivotantes pouco desenvolvidas e investimento em raízes laterais superficiais e 

protuberantes. Quanto maior a compactação do substrato no fundo, menor foi o 

desenvolvimento da raiz pivotante das espécies Inga vera e Croton urucurana, já para Solanum 

granulosoleprosum essa relação não foi significativa. Porém, faz-se necessário um 

aprofundamento dos estudos sobre impactos aos sistemas radiculares, bem como constante 

monitoramento do estabelecimento dos indivíduos arbóreos nessas áreas. 

Palavras-chave: Restauro florestal, Rompimento da Barragem de Fundão; Substratos com 

rejeito de mineração; Sistema radicular. 
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ABSTRACT 

Natural ecosystems have a harmonious integration between vegetation cover and soil attributes. 

This state of harmony can be broken by several factors and environmental impacts, such as 

those resulting from the rupture of the Samarco Fundão dam in 2015. Almost five years later, 

extensive areas affected by the tailings are in the process of recovery, in the restoration phase. 

carried out by the Renova Foundation. Several restoration methods have been tested in response 

to the different types of impacts generated, resulting in varying levels of success in establishing 

forest vegetation cover. In some areas, individuals of native tree species from the local seasonal 

forests seem to have successfully established themselves over the managed waste, with no 

symptoms of nutritional deficiency or anomalies in the aerial architecture, forming fragments 

of communities that begin to tread a path for the restoration of processes desirable ecosystems. 

On the other hand, field observations revealed that there are still uncertainties regarding the 

ecological restoration of the tailings derived from the Fundão dam, as many of these individuals 

have been exposing underdeveloped root systems. The present work aimed to evaluate physical 

and chemical attributes of substrates containing tailings in pilot areas of forest restoration and 

their effects on the architecture of roots and stem height of tree species. The hypothesis was 

tested that the management carried out in the upper layer of the substrate with tailings (0-60cm), 

especially fertilization, harrowing and subsoiling, improved the conditions of plant growth of 

this layer, allowing the growth of the aerial part and superficial roots of the planted individuals, 

but that, on the contrary, the layer immediately below (with depth greater than 60 cm), without 

management, offered severe physical limitations to the penetration and growth of the root 

system, which ended up affecting the stability of the individuals in the ground. For that, the 

parameters of fertility, compaction, density, permeability and granulometry of the substrates 

and biological data of the roots and aerial part of the species Croton urucurana, Solanum 

granulosoleprosum and Inga vera were evaluated in two experimental areas of forest restoration 

implanted in tailings technosols in February 2017, in the Municipality of Mariana, MG. The 

soils were framed and classified from sandy-loam to clayey, with variable but high density - 

with an average of 1.43 g / cm³ at the top (0-60cm) and 1.56 g / cm³ at the bottom (> 60cm). In 

general, the bottom is more compacted, denser and more permeable than the top, in addition to 

being more heterogeneous. The compaction values are considered to prevent root growth. The 
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results of the routine chemical analyzes of the soil / tailings of the sampled plots reflect 

characteristics of poorly fertile soils with mean values of base saturation (V%) of 49% 

(dystrophic) and sum of bases (SB) of 1.36 cmolc / dm³. The top showed greater fertility, 

indicating that surface fertilization has resulted in nutritional conditions that favor plant growth. 

The results of the investigations presented here indicate that the development of the root system 

of the evaluated plants - in length and architecture - may have been modified and hindered by 

the degree of soil compaction / tailings. The plants presented poorly developed pivoting roots 

and investment in superficial and protruding lateral roots. The greater the compaction of the 

substrate at the bottom, the lower the development of the pivoting root of the species Inga vera 

and Croton urucurana, whereas for Solanum granulosoleprosum this relationship was not 

significant. However, it is necessary to deepen studies on impacts on root systems, as well as 

constant monitoring of the establishment of arboreal individuals in these areas. 

 

Keywords: Forest restoration, Fundão dam rupture; Mining tailings substrates; Root system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em 05 de novembro de 2015 ocorreu o rompimento da barragem de rejeitos de Fundão de 

propriedade da Samarco Mineração S.A. O evento liberou um volume estimado em cerca de 32 

Mm³ (milhões de metros cúbicos) de rejeitos e água, que representava aproximadamente 58% 

de um total de 55 Mm³ de materiais contidos na barragem de Fundão. Em junho de 2016, o 

volume de material liberado foi revisado para 43,8 Mm³, considerando os carreamentos 

adicionais que ocorreram posteriormente (SAMARCO, 2016).  

Durante o evento, o material liberado fluiu através do curso do córrego Santarém, atingindo na 

sequência o rio Gualaxo do Norte, rio do Carmo e rio Doce. Solos, vegetação, fragmentos de 

rocha, madeira, entulho de casas destruídas, utensílios domésticos e resíduos foram arrastados 

ao longo do caminho de escoamento, resultando em uma mistura de rejeitos, solos e detritos 

vegetais e antrópicos que foram depositados ao longo das planícies de inundação, das margens 

e calhas dos cursos d’água e seus tributários (afluentes).  

O fluxo de rejeitos resultante do rompimento da barragem de Fundão seguiu por cursos d’água 

de menor porte até o rio Doce, com impactos até a zona costeira, percorrendo um trecho de 

cerca de 640 km. No trecho entre Fundão e a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, até 2005 

chamada Usina Hidrelétrica Candonga, área de estudo do presente projeto, o fluxo de detritos 

percorreu cerca de 117 km de extensão, considerando apenas o deslocamento montante-jusante, 

ou 126 km se acrescentados os trechos de remanso (SAMARCO, 2016). 

O Rio Gualaxo do Norte (FIG. 01) merece destaque pois foi atingido em maior extensão 

comparado aos demais cursos d’água. Além disso, por estar mais próximo de Fundão, a 

magnitude do impacto do fluxo de detritos foi maior no rio Gualaxo do Norte do que nos rios 

Carmo e Doce. O córrego Santarém, mais próximo à Barragem de Fundão, foi o mais impactado 

em termos de volume de rejeito depositado e a intervenção realizada pela mineradora foi a 

construção dos diques S3 e S4 com objetivo de conter o carreamento de rejeitos.  

Logo após o rompimento da barragem, a Samarco e várias outras instituições e voluntários 

iniciaram o atendimento emergencial, com foco nas pessoas atingidas, realizando resgates e 

alojando as pessoas em hotéis, pousadas e casas na região de Mariana, MG. No período 

seguinte, o esforço foi para a limpeza de alguns locais e casas, como na cidade de Barra Longa. 
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Em março de 2016 foi assinado o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) 

entre a Samarco, seus acionistas e entidades governamentais nos âmbitos federal e estadual de 

Minas Gerais e Espírito Santo. O TTAC estabeleceu as bases para criação de uma fundação 

privada, sem fins lucrativos, com objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas 

pelos programas socioambientais e socioeconômicos, visando tornar mais eficiente a reparação 

e compensação em decorrência do evento. 

Nesse contexto, o programa geral de recuperação ambiental e compensação pelos danos 

causados pelo rompimento da barragem de Fundão foi transferido da Samarco para a Fundação 

Renova. Todas as ações necessárias para o processo de reparação e compensação, 

socioeconômica e ambiental estão descritas no âmbito do TTAC e é esse documento o maior 

norteador da atuação da Fundação Renova e da fiscalização dos órgãos ligados à sua 

governança. 

Dentre as obrigações descritas no TTAC, relacionadas à recuperação ambiental, destacam-se as 

cláusulas 158, 159 e 160 que determinam:  

CLÁUSULA 158: Caberá à FUNDAÇÃO efetuar a revegetação inicial, 

emergencial e temporária, por gramíneas e leguminosas, visando a diminuição 

da erosão laminar e eólica, com extensão total de 800 ha (oitocentos hectares) 

e conclusão até o último dia útil de junho de 2016, de acordo com o programa 

aprovado pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS. 

CLÁUSULA 159: Deverá, também, recuperar 2.000 ha (dois mil hectares) na 

ÁREA AMBIENTAL 1 nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce 

e Santa Cruz do Escalvado, de acordo com o programa aprovado pelos 

ÓRGÃOS AMBIENTAIS. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A implantação das ações referidas no caput se dará 

em um prazo de 4 (quatro) anos, a contar da assinatura deste Acordo, com 6 

(seis) anos complementares de manutenção, conforme cronograma a ser 

estabelecido no respectivo programa. 

CLÁUSULA 160: Deverá ser feita pela FUNDAÇÃO a regularização de 

calhas e margens e controle de processos erosivos nos Rios Gualaxo do Norte, 

Carmo e Doce no trecho a montante da UHE Risoleta Neves, a ser aprovado 

pelos ÓRGÃOS AMBIENTAIS, com conclusão até o último dia útil de 

dezembro de 2017 (UNIÃO et al., 2016). 

Os trabalhos de recuperação ambiental das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de 

rejeitos de Fundão tiveram início em fevereiro de 2016 com a revegetação emergencial com 

gramíneas e leguminosas, conforme Cláusula 158 já descrita. Essa ação inicial teve o objetivo 

de formar uma camada vegetal sobre o rejeito exposto, de modo a minimizar erosão laminar e 
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eólica e consequentemente reduzir o aporte de sedimentos para os cursos d’água. A revegetação 

emergencial foi finalizada em julho de 2016 (GOLDER, 2017). 

A segunda fase de recuperação ambiental, mais planejada e estruturante, contou com obras de 

estabilização dos cursos d’água, regularização de calhas e margens, revegetação e controle de 

processos erosivos através de técnicas de bioengenharia, em atendimento à Cláusula 160 do 

TTAC. Essa fase aconteceu no período entre outubro de 2016 e dezembro de 2017 (GOLDER, 

2018). 

Apesar de ser qualificado como projeto de recuperação ambiental, o trabalho realizado no 

tocante à Cláusula 160, não tem a pretensão de ser completo ou suficiente para restituir o 

ecossistema ou as populações silvestres degradadas a uma condição não degradada, mesmo que 

diferente de sua condição original, conforme conceito de recuperação ambiental definido pelo 

Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2000). Diante disso, faz-se necessária outras fases de 

recuperação ambiental, como o restauro florestal. 

O restauro florestal, fase final do processo de recuperação ambiental realizado pela Fundação 

Renova, teve início no período chuvoso de 2016/2017 em uma área experimental e trata-se do 

objeto de estudo do presente projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 

Figura 1: Visão geral da localização do Rio Gualaxo do Norte no Alto Rio Doce e uso da terra nessa região (OLIVEIRA e HERMETO, 2020). 
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1.1 Ações Emergenciais de Recuperação ambiental 

Com base na avaliação dos impactos ambientais decorrentes do rompimento da Barragem de 

Fundão e na caracterização do rejeito e solo, algumas ações iniciais de recuperação ambiental 

dos rios principais e seus afluentes foram executadas, contemplando revegetação emergencial 

com mix de gramíneas e leguminosas e obras de bioengenharia (GOLDER, 2018). 

Os rejeitos e sedimentos depositados nas calhas e margens dos rios e tributários ficaram 

expostos, sendo continuamente erodidos e carreados para os cursos d’água, contribuindo para 

o aumento de turbidez. Logo, as intervenções realizadas foram no sentido de remover o material 

das calhas dos tributários de modo a evitar o seu carreamento, além da revegetação de todas as 

áreas onde houve deposição de rejeitos, utilizando espécies de gramíneas e leguminosas a fim 

de possibilitar a estabilização in situ. 

Considerando que a avaliação dos impactos ambientais demonstraram que a remoção de rejeitos 

do leito do canal dos rios e margens não é uma solução sustentável, concluiu-se que a melhor 

estratégia para a regularização das calhas e margens dos trechos impactados consistia em 

proteger as seções existentes contra processos erosivos, preferencialmente com materiais 

naturais, de modo a permitir o reestabelecimento da vegetação e integração futura com o 

ambiente do entorno. Diante disso, técnicas de bioengenharia, conjugando materiais inertes 

com elementos vivos, foram priorizadas em detrimento às soluções de engenharia pesada, como 

o revestimento com rochas (GOLDER, 2017). 

Bioengenharia é definida como a combinação de conceitos biológicos, mecânicos e ecológicos 

para controlar a erosão e estabilizar o solo através do uso de vegetação ou uma combinação dos 

mesmos e materiais de construção (USACE, 1998). 

Assim, o projeto de recuperação ambiental dos rios e tributários envolveu basicamente: a 

revegetação, a reconstrução de uma seção de escoamento superficial adequada, a proteção de 

margens para evitar novos aportes de sedimentos e rejeitos aos cursos de água, com objetivo de 

alcançar a estabilização física do rejeito no ambiente para possibilitar etapas futuras da 

recuperação do ecossistema, como o restauro florestal propriamente dito (GOLDER, 2017). 

A estabilização física do rejeito com vistas à recuperação ambiental é uma abordagem 

necessária diante do cenário do impacto e foi realizada com uso de materiais naturais, que se 
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integram à paisagem com o tempo (por exemplo o uso da madeira, biomantas, estacas vivas e 

o enrocamento com rochas). 

Após as obras de revegetação emergencial e estabilização dos rejeitos, teve início o restauro 

florestal das áreas impactadas, inicialmente com um experimento piloto de restauro 

denominado “Plantio Piloto” implantado em fevereiro de 2017 e o restauro florestal das demais 

áreas em março de 2018. 

A fase de monitoramento e manutenção das intervenções representa a etapa final do processo 

de recuperação e as primeiras avaliações realizadas nos plantios indicaram altas taxas de 

sobrevivência das espécies arbóreas com sucesso sobre o rejeito manejado, não apresentando 

sintomas de deficiência nutricional ou anomalias na arquitetura aérea, formando fragmentos de 

comunidades que começam a trilhar trajetória para a restauração de processos ecossistêmicos 

desejáveis.  

Porém, cerca de dois anos após os primeiros plantios, foram observadas em campo quedas de 

indivíduos arbóreos e outras espécies de consumo animal como a cana, com caules bem 

desenvolvidos e sem nenhum sintoma visível de deficiência nutricional ou contaminação 

elementar. Em alguns casos, o sistema radicular foi exposto, revelando-se pequeno, com baixa 

ramificação, e curta raiz pivotante. Tais ocorrências levantaram a questão se esses(as) 

indivíduos/espécies, ao atingir estágios de desenvolvimento mais tardios e consequentemente 

maior porte, passam a apresentar problemas com suas estabilidades nos ambientes. Para tal, a 

avaliação do sistema radicular delas é imprescindível, assim como dos parâmetros químicos e 

físicos do substrato que podem determinar seu crescimento assim como o da parte aérea, e 

refere-se ao principal objetivo do presente projeto. 

O questionamento acerca do desenvolvimento do sistema radicular dessas espécies vem da 

ausência de referências ou conhecimentos do cenário totalmente novo imposto a partir do 

rompimento da barragem de Fundão. Isso porque o grande volume de rejeitos de mineração 

provenientes da barragem foi depositado ao longo das calhas e margens dos rios e áreas 

impactadas, transformando o substrato desses locais. A partir de vários estudos e diagnósticos 

a Fundação Renova, os órgãos ambientais competentes (IBAMA, FEAM, IEF, IGAM) e os 

órgãos que deliberam no referido processo de reparação (Câmeras Técnicas e COMITÊ 

INTERFEDERATIVO), chegaram à conclusão de que a remoção do rejeito seria inviável, 

quase na totalidade dessas áreas. 
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Dessa forma, o substrato sobre o qual a restauração florestal deve ser executada foi 

transformado. O solo natural da região, após o rompimento, transformou-se em um substrato 

formado por uma mistura de rejeitos, solos e detritos vegetais e antrópicos e diversos outros 

elementos que foram carreados durante o escoamento da pluma de rejeitos, sendo denominados 

Tecnossolos.  

Diante desse novo cenário faz-se necessário avaliar se as alterações nos atributos do solo 

apresentam, de alguma maneira, restrições ao desenvolvimento do sistema radicular das 

espécies plantadas nesses ambientes e, consequentemente, tornam os indivíduos arbóreos mais 

susceptíveis aos fatores ambientais que geram estresse sobre a estabilidade da planta no solo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar e identificar quais fatores físicos e químicos são determinantes para o estabelecimento 

e arquitetura das raízes de espécies florestais arbóreas em substratos contendo rejeito 

proveniente da Barragem de Fundão, Mariana, MG. Além de propor estratégias de atuação para 

o sucesso do restauro florestal em áreas com características semelhantes. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Investigar as alterações dos atributos do solo após a deposição de rejeitos; 

• Analisar a arquitetura do sistema radicular das plantas cultivadas em substratos 

contendo rejeito; 

• Relacionar possíveis impeditivos ao desenvolvimento radicular e parte aérea das 

espécies arbóreas aos atributos físicos e químicos estudados no solo;  

• Verificar se as diferentes espécies respondem de forma distinta às alterações dos 

atributos do solo; 

• Averiguar a existência de outros fatores procedimentais que podem ter refletido no 

sucesso do restauro florestal realizado na área do Plantio Piloto.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As primeiras avaliações dos plantios realizados em substratos contendo rejeito de minério de 

ferro indicaram altas taxas de sobrevivência das espécies arbóreas plantadas tanto no projeto de 

plantio piloto quanto nas ações de restauro florestal realizadas pela Fundação Renova. Além 

disso, estudos apontam a resiliência das áreas atingidas pelo rejeito, com capacidade de 

promover o retorno do processo de sucessão em poucos anos (PILOCELLI, 2020). 

Apesar do satisfatório desenvolvimento da parte aérea das espécies arbóreas, apontado no 

monitoramento das áreas em processo de restauração, devido ao porte das mesmas e para sua 

sustentação é necessário um sistema radicular também bem sucedido. Em ambientes de 

estrutura florestal, como florestas tropicais úmidas e em solos profundos a razão raiz/parte aérea 

é quase 1/1. Por outro lado, solos rasos como os de campos rupestres podem impor fortes limites 

ao crescimento do sistema radicular (NEGREIROS et al., 2009). Assim, as raízes podem 

apresentar menor desenvolvimento, gerando instabilidade a eventos estocásticos ou distúrbios 

naturais como ventos fortes e enchentes, podendo causar a desestabilização e queda das árvores.  

As novas condições químicas impostas pela deposição de rejeitos e detritos deve ser investigada 

a fim de diagnosticar o solo e definir as tratativas necessárias para correção dos possíveis 

impeditivos impostos. Dentre as alterações químicas apontadas no tecnosolo de rejeito estão as 

alterações do pH do solo, passando a ser mais básico após a deposição. Porém, a própria 

vegetação, micorrizas e raízes irão acidificar o solo ao longo do tempo (PILOCELLI, 2020). 

Além disso, outro fator relevante é a baixa concentração de matéria orgânica (MO) desses solos 

recém-formados (ANDRADE et al., 2018). 

De acordo com Martins (2016), além da restauração ambiental de uma área, a avaliação e o 

monitoramento desta também é fundamental para indicar se o projeto de restauração necessita 

de interferência ou redirecionamento, além de ser possível determinar se a floresta restaurada 

já é autossustentável. 

Assim, o conhecimento do comportamento do sistema radicular das espécies em 

desenvolvimento no tecnosolo faz-se necessário no intuito de enriquecer as estratégias de 

reabilitação das áreas atingidas pelo rejeito. Onde a seleção de espécies com sistema radicular 

capaz de suportar condições adversas do meio, cumprindo seus papéis funcionais, poderá 

auxiliar no sucesso do processo de recuperação em curso. O conhecimento sobre o 

funcionamento do sistema radicular auxilia também no manejo das florestas plantadas. 
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3.1 Sistema Radicular 

Os sistemas de raízes das árvores são às vezes negligenciados nos monitoramentos de atividades 

de restauração florestal. Atenção é dada a parte aérea da planta, mas raramente os esforços se 

concentram nos estudos da porção abaixo do solo. No entanto, está provado que um sistema 

radicular saudável é crítico para o vigor geral de uma planta (THE BRITTON FUND, 2013). 

Segundo Freitas (2008), a dinâmica que ocorre na rizosfera é sensível às variações edáficas e 

climáticas, sendo que esse comportamento varia ainda em função das espécies, da idade do 

plantio, competição entre indivíduos e entre espécies, recursos disponíveis, manejo realizado 

no sistema, profundidade de avaliação, entre outros fatores. 

O sistema radicular das plantas, além de promover a ancoragem da árvore, tem estreita interação 

com o solo, absorve água e nutrientes essenciais ao crescimento vegetal, auxilia na retenção do 

solo contra a ação da erosão, aumenta a capacidade de infiltração de água no solo, fornece 

exsudado para os microrganismos e participa ativamente dos processos pedogenéticos 

(ANDRADE, 1997). 

Algumas raízes também desenvolvem associações simbióticas com microrganismos do solo 

como fungos e bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico que, ao liberarem nitrogênio e 

diversas outras substâncias que favorecem o desenvolvimento e crescimento das plantas, 

colaboram para a descompactação e melhoria da qualidade do solo (TEIXEIRA et al., 2013; 

LIMA FILHO, 2014). 

Para se adaptar as condições impostas pelo ambiente, as plantas podem desenvolver 

mecanismos adaptativos para se instalarem e sobreviverem conforme as condições e oferta de 

atributos ambientais do ecossistema. Plantas submetidas a ambientes de déficit hídrico, por 

exemplo, apresentam acentuado crescimento das raízes (DEMATTÊ, 1981).  

Porém, embora as árvores tenham a capacidade de regenerar raízes, se as condições do solo não 

forem favoráveis ao crescimento das raízes, uma árvore será incapaz de funcionar 

adequadamente e decairá lentamente e morrerá. As árvores podem manter seu dossel com 

relativamente poucas raízes, de modo que o sistema de raízes de uma árvore pode estar em 

declínio por meses ou anos antes de realmente morrer (THE BRITTON FUND, 2013). 
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Diante desse fato, destaca-se a importância de se avaliar o desenvolvimento do sistema radicular 

das plantas em trabalhos de monitoramento dos plantios de restauração florestal, não levando 

em consideração somente os parâmetros de parte aérea dos indivíduos arbóreos.  

O sistema radicular das plantas varia de acordo com seu grupo taxonômico e cada raiz tem seu 

papel no sistema, havendo inclusive raízes adaptadas para exercer diferentes funções 

específicas ou compartilhadas com outros órgãos da planta, como folhas, caules, flores, 

sementes e frutos. 

As raízes finas têm curto período de vida, geralmente menos que um ano, e são as principais 

responsáveis pela absorção de água e nutrientes pelas plantas (RYLTER, 1997). As raízes finas 

são mais abundantes no horizonte orgânico do solo e podem se estender bem além da borda do 

dossel da árvore. Essas raízes absorvem água e nutrientes, que a árvore converte em energia 

que resulta em crescimento.  

A maior parte das raízes finas de uma árvore concentra-se na camada da superfície orgânica do 

solo no ecossistema florestal e é considerada como uma estratégia para adquirir nutrientes em 

solos inférteis, nos quais há limitação desses compostos. Esse fato é muito importante em 

floresta tropical, onde a maioria dos solos são altamente intemperizados, e a camada de raízes, 

frequentemente, desenvolve-se dentro da camada orgânica para captura de nutrientes 

produzidos pela decomposição da matéria orgânica (LACLAU et al., 2004). 

As raízes pivotantes ou axiais são caracterizadas por uma raiz principal maior, de onde partem 

raízes laterais. Elas têm como função armazenar carboidratos não utilizados, também produzem 

hormônios que regulam o dossel das árvores, além de proporcionar sustentação e estabilidade 

da árvore. Plantas com grandes massas de parte aérea geralmente tem um sistema de raiz 

pivotante, consistindo em uma raiz vertical principal que permite a planta ser mais alta dando 

acesso às condições mais favoráveis de luz e até de dispersão de pólen e sementes (RYLTER, 

1997).   

De acordo com Demattê (1981), o sistema radicular das plantas reage aos diferentes fatores 

ambientais, sejam eles edáficos, climáticos, de estresse ou estímulos. Os fatores edáficos estão 

relacionados aos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Estes precisam ser estudados 

e conhecidos para que as correções possam ser aplicadas ao solo para obtenção do sucesso no 

desenvolvimento das plantas. 
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Em geral, um dos maiores impactos na saúde das raízes das árvores é a compactação do solo, 

que pode causar o crescimento atrofiado ou impedir que ocorra qualquer crescimento. O 

estresse baseado na compactação pode levar ainda a infestações de insetos ou infecções por 

doenças que contribuem para a morte das árvores (THE BRITTON FUND, 2013). 

Como as condições físicas de um substrato estão diretamente relacionadas à resistência 

mecânica que uma matriz pode impor ao crescimento radicular (CLARK et al., 2003), a 

compactação pode ser um fator limitante adicional para o crescimento das plantas. 

Andrade et al. (2018) observaram que a textura do rejeito limitava o avanço das raízes do arroz. 

No entanto, em outros estudos, a redução no comprimento das raízes das espécies cultivadas 

nos rejeitos foi pouco significativa, como apresentado por Vieira et al. (2019) em estudos sobre  

germinação e crescimento inicial de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica.    

Ainda segundo Andrade et al. (2018) as mudanças induzidas em plantas de arroz que crescem 

em diferentes concentrações de rejeitos foram devidas a deficiência nutricional e não pela 

toxicidade de metais. Dessa forma, os principais fatores de restrição química impostas pelo 

rejeito estão relacionados à falta de matéria orgânica e não à fatores de toxicidade do substrato.  

Além de afetar a produção total de biomassa, a condição nutricional interfere na partição da 

biomassa entre os órgãos da planta. Esse fato foi evidenciado no estudo de Vieira et al. (2019) 

que verificaram que todas as espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica estudadas alocaram 

maior biomassa às raízes quando cultivadas em rejeitos sem fertilização e na parte aérea quando 

cultivada em rejeitos fertilizados.  

Extremos na umidade do solo também não são favoráveis para o crescimento das raízes das 

árvores. Manter a umidade do solo em um nível ótimo para a espécie é fundamental para sua 

saúde. Ao mesmo tempo, garantir que a drenagem é adequada e que as raízes não estão "se 

afogando" em água parada. Condições extremamente secas ou úmidas podem predispor as 

árvores a doenças de podridão radicular (THE BRITTON FUND, 2013).  

Diante do exposto percebe-se que as plantas e seus sistemas de raízes podem se comportar de 

diferentes formas de acordo com os atributos do solo. Assim, faz-se necessário investigar quais 

fatores são mais atuantes nos diferentes ambientes e espécies, de acordo com suas 

especificidades. 
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3.2 Caracterização do substrato com rejeito 

Nos projetos de restauração florestal o solo tem papel fundamental, pois ele é a base para o 

desenvolvimento das plantas, fornecendo suporte químico, físico e biológico para o seu 

crescimento. Atua como um compartimento de onde são retirados os nutrientes necessários à 

sobrevivência das comunidades vegetais, bem como tem papel fundamental para a regulação 

da distribuição, armazenamento, escoamento e infiltração da água da chuva e de irrigação, 

exercendo ação filtrante e protetora (LARSON e PIERCE, 1994). 

Com o rompimento da Barragem de Fundão o rejeito armazenado nessa estrutura extravasou e 

atingiu diversas áreas, dentre as quais calhas e margens de rios e afluentes, áreas de floresta e 

APP’s, áreas agrícolas, urbanas etc. Segundo estudos da Fundação Renova as áreas atingidas 

totalizam 664ha de APP’s e fragmentos florestais, 594ha de áreas agrícolas, 713ha de ambientes 

aquáticos (rios, lagos e reservatórios) e outros 264ha de áreas urbanas e estradas onde houve 

deposição de rejeitos. 

A caracterização do rejeito foi realizada pela Golder (2016) a partir de amostras coletadas na 

Barragem de Germano, devido à restrição de acesso à barragem de Fundão por razões de 

segurança, e o material foi classificado como Resíduos não-perigosos inertes (Classe II-B) de 

acordo com a norma ABNT NBR 10.004/2004. As principais fases minerais nos rejeitos são 

sílica (SiO2) e hematita (Fe2O3). As concentrações médias de sílica e hematita nas amostras de 

rejeitos são respectivamente 60% e 36% em peso. Além disso, o material apresenta outros 

metais-traço como Manganês (Mn), Alumínio (Al), Molibdênio (Mo), Chumbo (Pb), Arsênio 

(As), Zinco (Zn) Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Bário (Ba) e Níquel (Ni), elementos 

esses naturais do solo da região (GOLDER, 2016).  

Desde o rompimento da barragem de Fundão vários estudos foram realizados para avaliação 

físico-química e biológica desse substrato formado. Schaefer (2015) apresenta resultados do 

acompanhamento contínuo e monitoramento de propriedades físicas, químicas, estruturais e 

biológicas dos Tecnossolos de rejeito da barragem de Fundão, realizados desde os primeiros 

dias após o rompimento, concluindo que o contexto de recuperação ambiental in situ dos 

rejeitos depositados, no trecho ribeirinho entre Bento Rodrigues e Candonga, revela-se bastante 

favorável e positivo. 

De acordo com Schaefer (2019), as análises físico-químicas desses estudos não mostram 

elementos de toxidade problemática, enquanto os teores de carbono orgânico, CTC (Capacidade 
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de Troca Catiônica), fósforo, fertilidade geral e microbiota revelam um quadro de crescente 

melhoria em relação ao cenário pré-desastre. Os Tecnossolos do rejeito, que possuíam 

limitações iniciais de ordem física bem mais acentuadas do que as químicas, mostram excelente 

recuperação produtiva com a prática do manejo adequado, como calagem e adubação mais 

intensivos. Em qualquer caso, adições de fontes de matéria orgânica aceleram muito o processo 

de recuperação, favorecendo a microbiota do solo. 

Estudos revelam a evolução do substrato que recobre as áreas afetadas, assim como a dinâmica 

que atua no sentido contrário da sua homogeneização, constituindo manchas de substrato com 

propriedades particulares. Esta dinâmica é afetada pelo intemperismo, que por sua vez reflete 

particularidades do micro-relevo. Além das áreas em que o escoamento superficial tem mais 

energia, resultando na formação de ravinas, também há áreas de escoamento suave onde a 

erosão é seletiva, fomentando o surgimento de uma camada arenosa (aparentemente mais hostil 

à germinação, mas não às mudas). Há ainda localidades onde sedimentos finos são depositados 

(GOLDER, 2017). 

Durante o escoamento do rejeito ao longo do seu percurso, vários tipos de solos foram 

revolvidos, carreados e misturados ao substrato que foi se depositando ao longo das calhas e 

margens dos rios afetados. Assim, percebe-se uma grande heterogeneidade no tecnosolo 

formado. Uma fina camada de material consolidado, denominada de lag layer, foi formada com 

a lavagem do topo da camada de rejeitos inconsolidados, após 4 períodos de cheias, e apresenta 

indicações de ter alcançado uma estabilidade granulométrica e de espessura, passando a 

funcionar como camada protetora contra a remobilização da camada de rejeitos inconsolidados 

subjacentes (SCHAEFER, 2019). 

Além desses fatores, a camada de rejeito tem sido também modificada tanto pelas atividades 

dos proprietários das áreas quanto pelas intervenções de engenharia, como obras de controle de 

erosão, reativação de acessos e sistemas de drenagem e reconformação das unidades de relevo 

afetadas. 

De modo geral, as áreas estudadas apresentam solo com baixa fertilidade, como mostram os 

resultados obtidos por Segura et al. (2016), demonstrando que os rejeitos de mineração são 

quimicamente mais pobres e, portanto, menos férteis que o solo da região. 

Um fator importante da composição dos solos é a serapilheira, que contribui com o aporte de 

matéria orgânica para o solo e mantem a microfauna local, sendo uma fonte de carbono para a 
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comunidade microbiana subjacente. Os nutrientes minerais são liberados lentamente a partir 

das atividades microbianas para o solo e raízes das árvores (PILOCELLI, 2020).  

Sabe-se que ao ser depositado nas planícies de inundação, a mistura de rejeito de mineração e 

outros elementos carreados, formou um tecnosolo totalmente descoberto, ou seja, sem qualquer 

serapilheira ou vegetação cobrindo o solo. Porém, estudos recentes revelam um elevado aporte 

de serapilheira acumulada na área impactada pelo rejeito da Barragem de Fundão, 

demonstrando o avanço da regeneração florestal nessas áreas, com maior contribuição de 

espécies pioneiras arbóreas, arbustivas e ervas ruderais. Com o avanço do processo sucessional, 

a incorporação de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes se tornarão cada vez mais 

eficientes, contribuindo para formação de um Tecnosolo mais estruturado e fértil (PILOCELLI, 

2020). 

O carbono adicionado da serapilheira causa a formação de microagregados nos solos, 

diminuindo assim a compactação. Além disso, essa cobertura resulta em benefícios bem 

conhecidos, como redução da temperatura do solo, redução da evaporação da água e 

impedimentos ao crescimento de ervas daninhas devido ao sombreamento gerado 

(PILOCELLI, 2020). 

Entre as principais questões a serem tratadas no âmbito da recuperação das planícies fluviais 

afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão estão as incertezas relacionadas às potenciais 

limitações impostas pelo rejeito ali depositado frente ao desenvolvimento da vegetação. 

Estudos realizados na área atingida indicaram que os rejeitos não afetam a germinação das 

sementes, mas interferem negativamente no crescimento das plantas. O crescimento reduzido 

foi resultado de limitações nutricionais devido à baixa disponibilidade e quantidade de 

nutrientes, baixo conteúdo de matéria orgânica e baixa capacidade de troca catiônica dos 

rejeitos. Essa conclusão foi apoiada ainda mais pela aplicação da fertilização, que reverteu o 

efeito deletério do rejeito sobre o crescimento das plantas, garantindo níveis fisiológicos de 

ferro e nutrientes na parte aérea (VIEIRA et al., 2019). 

Diante disso, o conhecimento das características físicas e químicas dos solos/rejeitos 

depositados nas planícies de inundação auxilia no entendimento do desenvolvimento da 

vegetação, em especial no comportamento do sistema radicular, além de fornecer subsídios para 

interpretar outros atributos do solo, como os microbiológicos. 
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3.3 Histórico de manejos e experimentação de restauro florestal na área de estudo. 

Em fevereiro de 2016, foi entregue aos órgãos ambientais o Plano de recuperação ambiental 

para o Rompimento da Barragem de Fundão (GOLDER, 2016). Este documento apresentava 

as abordagens indicadas para realizar o levantamento dos impactos ambientais ocasionados, 

assim como as ações propostas para lidar com a recuperação das áreas afetadas.  

As primeiras etapas de recuperação ambiental implementadas foram a revegetação emergencial 

seguida das obras de estabilização dos rejeitos e, posteriormente, teve início o restauro florestal 

das áreas impactadas, inicialmente em uma área experimental de restauro denominado “Plantio 

Piloto” implantado em fevereiro de 2017, e o restauro florestal das demais áreas em março de 

2018. 

O estado de Minas Gerais possui destaque na flora nacional por apresentar o maior número de 

espécies de angiospermas dentre os estados brasileiros (11.239), sendo que 20% destas são 

plantas endêmicas. Parte dessa representatividade está relacionada às suas diferentes formas de 

relevo, somadas às especificidades de solo e clima, que propiciam paisagens variadas, recoberta 

por vegetação característica e adaptadas a cada um dos inúmeros ambientes particulares 

inseridos em três biomas, o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga (MARTINS, 2000). A maior 

parte da bacia do Rio Doce, atingida pelo rejeito, está localizada dentro do Bioma Mata 

Atlântica (IBAMA, 2015), que possui altos índices de biodiversidade e endemismo, sendo 

considerada um hotspot de biodiversidade para conservação (MYERS et al., 2000). 

Embora seja necessário um mínimo de critério e orientação na restauração ecológica, a 

diversidade de ecossistemas originais e de variáveis que caracterizam essas áreas, como tipo de 

solo, estado de degradação, matriz vegetacional do seu entorno, condição socioeconômica 

regional, entre outras, dificultam a formação de uma única técnica universal ou mesmo de um 

grupo restrito de técnicas de restauração. Diante disso, para recuperação das áreas atingidas, foi 

necessário abordar algumas das possíveis técnicas de restauração que visam o retorno da 

sustentabilidade dos ecossistemas por meio de uma diversidade mínima de espécies 

(MARTINS et al., 2015). 

Assim, a restauração florestal consiste na criação de condições e processos ecológicos para a 

formação de um ecossistema florestal com alta diversidade regional. Para isso, torna-se 

necessário o uso de espécies vegetais nativas de determinada área, bacia hidrográfica e bioma. 

Pode ser realizada de diferentes formas e com a utilização de variadas técnicas, que podem 



33 
 

 
 

também ser utilizadas de maneira exclusiva, ou em conjunto, dependendo das condições 

ambientais do local, tipo de distúrbio, bem como da intensidade do mesmo e condições da 

paisagem na qual a área está estabelecida (MARTINS, 2014). 

Frente às incertezas técnicas e riscos condicionados pela deposição de uma mistura de rejeitos 

de minério de ferro, solo e detritos vegetais ao longo das calhas e margens de cursos de água, 

foi proposta a implementação de tecnologias de recuperação em uma abordagem de Gestão 

Adaptativa.  

No processo de recuperação ambiental, a Gestão Adaptativa significa que a tecnologia é 

implementada em fases, começando pela otimização dos esforços em uma porção menor da 

área, seguida de sua aplicação ao restante da área em tratamento. Essa fase de testes é necessária 

para melhor calibrar os esforços ao contexto local, visando aumento da eficiência e redução de 

custos operacionais. A experiência obtida em uma etapa anterior é usada para otimizar as etapas 

seguintes do programa de recuperação (GOLDER, 2017). 

Diante da necessidade de se desenhar a melhor metodologia para a restauração florestal de áreas 

com deposição de rejeitos a Samarco realizou, em agosto de 2016, um workshop reunindo 

pesquisadores de notável saber em restauração ecológica e profissionais com notável 

experiência prática na restauração de Mata Atlântica e recuperação do solo.  

Ao longo do workshop, o grupo de trabalho confirmou a ausência de especificações técnicas 

para revegetação sob as condições edáficas verificadas nas planícies de inundação e demais 

terrenos que margeiam os cursos de água afetados pelo rompimento da Barragem de Fundão. 

Durante o evento foram delimitadas as metodologias e experimentos a serem implementados 

na área teste, onde seria possível aplicar diferentes técnicas de manejo e avaliar seu 

desenvolvimento, permitindo definir a abordagem mais adequada para o contexto em foco, 

otimizando o empenho de tempo e recursos na restauração florestal (GOLDER, 2017). 

O método de restauro florestal proposto e testado refere-se ao modelo escalonado, que consiste 

em duas etapas fundamentais: o recobrimento e o enriquecimento. Na etapa de recobrimento 

são introduzidas as espécies de ocorrência local que se destaquem pelo rápido crescimento, 

formação de copas amplas e densas (RODRIGUES, 2015). O sombreamento da área pelas 

espécies de recobrimento propicia vantagem competitiva às demais espécies florestais, que 

então podem ser introduzidas na etapa do plantio de enriquecimento. Essa fase visa a 
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recuperação de interações ecológicas, que por sua vez permitem o resgate da sucessão ecológica 

e da dinâmica própria de uma floresta tropical. 

O recobrimento diminui a erosão laminar, sombreia os indivíduos regenerantes e promove 

microclima adequado para o estabelecimento de espécies mais especializadas nas condições 

ambientais típicas de uma floresta tropical. Além disso, permite melhorar as características do 

substrato, com a colonização por micro e mesofauna edáficas, aumento de matéria orgânica e o 

início da formação de serapilheira (RODRIGUES, 2015). 

Até a fase de avaliação da presente pesquisa haviam sido realizados somente os plantios de 

recobrimento e manutenções. O recobrimento inicial por arbóreas nativas foi acompanhado por 

adubação verde, utilizando-se mix apropriado para o manejo de plantio de árvores, o que exclui 

trepadeiras e ervas escandentes. 

O esquema de plantio da etapa de recobrimento, com espécies do grupo de recobrimento e 

adubação verde e em seguida o esquema da etapa 2, com espécies dos grupos de recobrimento 

e de diversidade são mostrados na FIG. 2. 

  

Figura 2: Esquema de Plantio de recobrimento e diversidade, GOLDER, 2017. 

 

Para avaliação da melhor forma de se implantar a fase de recobrimento, o delineamento 

experimental enfocou duas variáveis: o preparo do solo e a estratégia de recobrimento: 

1. Preparo do solo: 

a. Apenas homogeneização e subsolagem; 

b. Homogeneização e subsolagem acompanhada de gessagem, calagem e adubação. 
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2. Estratégia de repovoamento: 

a. Plantio de mudas de arbóreas nativas; 

b. Semeadura de arbóreas nativas; 

c. Regeneração natural. 

Na época de implantação do plantio piloto, observou-se que na área afetada a situação mais 

comum era uma cobertura relativamente homogênea de rejeito, com espessura variável entre as 

planícies (entre 30 e 150cm), recobrindo solo ácido e compactado. Com isto seria importante a 

utilização da homogeneização para misturar o solo remanescente (quando disponível), e 

subsolar para favorecer a interface entre o solo enterrado e a cobertura de rejeito.  

Ao se variar a utilização de fertilizantes, buscou-se avaliar se as adversidades físicas do rejeito 

(interação com a água e compactação) se sobressaem em relação às adversidades químicas 

(baixa concentração de nutrientes). 

No total foram implantadas 75 parcelas das 78 planejadas inicialmente, sendo 26 parcelas de 

plantio de mudas. Nessas foram utilizadas 660 mudas de cada uma das 10 espécies apresentadas 

na TAB. 1 e FIG. 3 a seguir: 

Tabela 1: Espécies das mudas adquiridas para a fase de recobrimento (GOLDER, 2017). 

 



36 
 

 
 

 

Figura 3: Mudas utilizadas nos plantios em 2017 (GOLDER, 2017). 

A Trema micantra foi usada apenas na semeadura, não houve plantio de mudas dessa espécie. 

Após liberação dos proprietários para implantação dos testes, essas áreas foram cercadas, 

capinadas e desobstruídas para preparo mecanizado do solo.  

Para tratamento do solo foi utilizado o calcário dolomítico calcinado (CaCO3.MgCO3) na 

dosagem de 100 Kg/ha e o gesso agrícola (CaSO4 .2H2O) na dosagem de 350 Kg/ha que foram 

distribuídos a lanço somente nas unidades (parcelas) em que era prevista a correção e adubação. 

Já o revolvimento do substrato ocorreu em toda a área experimental com o uso de arado, visando 

a mistura das camadas superiores do substrato até 40cm de profundidade, incorporando a 

vegetação herbácea e insumos. Na ocasião, a maior parte da área apresentava solo 

predominantemente exposto, com cobertura vegetal esparsa e baixa (<50cm de altura). 

Foi feita a subsolagem com 60 centímetros de profundidade nas linhas de plantio das espécies 

de recobrimento. Sempre que possível o subsolador florestal foi utilizado em nível, formando 

linhas com espaçamento de 3 m. Nas parcelas em que havia previsão de correção e adubação 

foi utilizado superfosfato simples ou super simples na dosagem de 150 Kg/ha (P2O5.Ca), 

depositado no sulco do subsolador. 

Os objetivos da homogeneização do substrato com arado e subsolador foram, além de 

descompactar o solo, misturar o solo remanescente (quando disponível) com o rejeito da 

superfície, para favorecer a interface entre o solo enterrado e a cobertura de rejeito. 

Na FIG. 4 são apresentadas as etapas de calagem, gessagem e homogeneização realizadas  na 

Área Amostral 1 (A) e a utilização do Subsolador florestal para descompactação em 

profundidade e distribuição de fosfato (B). 
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Figura 4: Etapas da homogeneização do solo nas parcelas de plantio de mudas, Área Amostral 1, janeiro 

de 2017 (GOLDER, 2017). 

Quando possível, a semeadura e o plantio das mudas ocorreram diretamente sobre as linhas 

preparadas, utilizando-se “chuchos” para abertura de orifícios no solo descompactado. Porém, 

foi necessária a abertura de covas e covetas quando havia grande resistência à penetração. As 

covas foram escavadas com profundidade de 20 cm e menor diâmetro possível, distanciadas 

em 2m. Já as covetas foram preparadas com uma profundidade média de 5 cm e o espaçamento 

de 25 cm ao longo das linhas de plantio, bem como nas entrelinhas. Nas parcelas designadas 

para a regeneração natural não ocorreu abertura de covas ou covetas, uma vez que não ocorreu 

plantio nestas áreas. As demais parcelas foram preparadas para semeadura de adubação verde 

e plantio de mudas, ou semeadura de adubação verde e de arbóreas nativas. 

A retirada total da muda dos tubetes foi realizada preservando-se o torrão, para evitar danos no 

sistema radicular. As mudas foram fixadas compactando-se com o pé o solo ao redor da muda. 

As espécies utilizadas foram alternadas ao longo das linhas, em um espaçamento 3x2m, 

buscando-se um maior distanciamento entre mudas de uma mesma espécie. Cabe ressaltar que 

neste plantio não foi utilizada a Aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolius), que por 

recomendação da Fundação Renova foi utilizada apenas no replantio. 

Com isto foram utilizadas proporções semelhantes das espécies: Capixingui (Croton 

floribundus), Sangra d'água (Croton urucurana), Ingá-banana (Inga vera), Sena-aleluia/piteira 

(Senna pendula), Pau-cigarra (Senna multijuga) Pata-de-vaca (Bauhinia forficata), Mutamba 

(Guazuma ulmifolia), Algodoeiro (Heliocarpus popayanensis) e Fumo-bravo (Solanum 

granulosoleprosum) (GOLDER, 2017). 

O plantio de mudas ocorreu após dias chuvosos, em fevereiro de 2017. Verificou-se a 

necessidade da utilização de tutores, devido à predominância de mudas com altura superior a 

(A) (B) 



38 
 

 
 

1m. Padronizou-se a utilização de tutores de 1,8m. A adubação verde foi realizada entre e nas 

linhas de plantio de mudas de arbóreas. 

  

Figura 5: Abertura de covetas (A) e instalação de tutores (B) nas áreas de plantio de mudas, Área 

Amostral 2, fevereiro de 2017 (GOLDER, 2017). 

 

  

Figura 6: Semeadura da adubação verde entre e nas linhas de plantio de mudas de arbóreas, na Área 

Amostral 2, fevereiro de 2017 (GOLDER, 2017). 

Ao longo dos primeiros dois meses de pós-plantio as mudas mortas foram repostas. Considerou-

se que essa mortalidade inicial estava condicionada a históricos particulares de pré-plantio e 

plantio, desta forma não poderia ser atribuída aos tratamentos. Não foi observada mortalidade 

diferenciada entre os dois tratamentos de solo (com ou sem adubação/gessagem/calagem), uma 

vez que a mortalidade se concentrou em poucas parcelas que incluíam os dois tratamentos 

(GOLDER, 2017). 

Os replantios utilizaram a espécie aroeira / pimenta-rosa (Schinus terebinthifolius). As outras 

espécies foram utilizadas apenas para intercalar a posição das aroeiras, quando mudas vizinhas 

eram encontradas mortas. 

(A) (B) 
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Foi utilizado o sulfato de amônio na dosagem de 100 kg/ha  [(NH4) SO4] para adubação de 

cobertura. O sulfato de amônio foi aplicado manualmente, nas primeiras horas do dia, apenas 

nas parcelas indicadas para correção/adubação. Nas áreas com muda, a dose foi depositada em 

círculo interno à coroa. Foi realizado o coroamento de mudas após o replantio, adotando-se o 

raio mínimo de 30 cm (GOLDER, 2017). 

  

Figura 7: Distribuição de sulfato de amônio ao redor de muda (A) e Mudas coroadas na Área Amostral 

1 (B) em março de 2017 (GOLDER, 2017). 

Devido à impossibilidade de conclusão do plantio em dezembro de 2016, foi recomendada a 

irrigação das mudas do plantio experimental, quando necessária. A fim de se evitar danos às 

mudas e plântulas, remoção do solo, surgimento de focos erosivos e remoção dos insumos 

aplicados, a irrigação foi feita manualmente com o uso de regadores nas parcelas do plantio de 

muda. A irrigação foi realizada em área total 1 vez ao dia (no início da manhã ou final da tarde) 

na razão de 10,0 L/por muda. 

Após um ano de implantação do experimento foram feitas algumas avaliações das áreas. Cada 

espécie das mudas adquiridas representava incialmente 10% dos lotes, porém verificou-se nas 

subparcelas que a abundância relativa da Pata-de-vaca (Bauhinia forficata) e da Aroeira-

pimenteira (Schinus terebinthifolius) era inferior, cada qual correspondendo a 4% das 

observações (GOLDER, 2017). 

A menor abundância da aroeira se explica pelo fato de esta espécie só ter sido utilizada no 

replantio, enquanto a da pata-de-vaca provavelmente resulta de maior mortalidade, seja no 

viveiro de espera ou em campo. Em contrapartida, verificou-se abundância elevada de 

Capixingui (Croton floribundus) e Sena-aleluia/piteira (Senna pendula), cada qual contribuindo 

com cerca de 12% dos indivíduos, e de Ingá-banana (Inga vera) com cerca de 16%. Os dados 

(A) (B) 
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sugerem a mortalidade reduzida de mudas de capixingui, aleluia e ingá-banana pós-plantio 

(GOLDER, 2017). 

  

Figura 8: Avaliações iniciais da área experimental após um ano de implantação (GOLDER, 2017). 

A FIG.9 a seguir representa o somatório organizado do número de indivíduos contabilizados 

por espécie que foram observados nas parcelas em que ocorreu o plantio de mudas na etapa de 

recobrimento do plantio piloto (GOLDER, 2017).  

 

Figura 9: Somatório do número de indivíduos por espécie observados nas parcelas em que ocorreu o 

plantio de mudas na etapa de recobrimento do plantio piloto (GOLDER, 2017). 

A mortalidade observada não é notavelmente maior do que a esperada em um plantio feito em 

condições triviais, como por exemplo plantios de arbóreas em pasto degradado. Um dos fatores 

favoráveis ao caso em questão é a rara ocorrência de formigas cortadeiras, facilitando o 

controle. 

Foi realizada em julho de 2018 a primeira campanha de monitoramento do plantio piloto. Em 

relação à mortalidade, houve nas métricas “Falhas” e “Mortas” uma inversão de padrão entre 
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os tratamentos MS (plantio de mudas, sem adubação) e MA (plantio de mudas, com adubação). 

As “Falhas” revelam perdas de mudas ocorridas há mais tempo, após a etapa de reposição, de 

forma que sequer foram encontrados indícios da muda em seu local de plantio. Já as “Mortas” 

denotam mortalidade recente, visto que ainda estão visíveis vestígios da muda. No caso, a 

frequência de “Falhas” foi menor no tratamento MA, porém este apresentou também maior 

frequência de “Mortas”. Estes dados parecem indicar que, no plantio de mudas com adubação, 

a susceptibilidade a perdas é maior ao final do período seco - momento em que foram colhidos 

os dados do monitoramento – ainda que marginalmente (GOLDER, 2018). 

 

Figura 10: Médias e erros padrão a intervalos de confiança de 95% para as métricas “falhas” e “mortas” 

nos tratamentos MA e MS (GOLDER, 2018). 

O tratamento com adubação apresentou resultados ligeiramente superiores quanto à riqueza de 

espécies e frequência de mudas em boa saúde, bem como menor frequência de danos 

fitossanitários, sugerindo que a adubação resultou em benefícios, ainda que marginalmente, ao 

desenvolvimento das mudas (GOLDER, 2018). 

As espécies Croton urucurana, Heliocarpus popayanensis, Croton floribundus, Solanum 

granulosoleprosum, Inga Vera e Senna pendula destacam-se no crescimento tanto na condição 

adubada quanto na não adubada (GOLDER, 2018). 

Uma das conclusões do Plantio Piloto foi que o plantio de mudas se destaca claramente como 

intervenção de maior relevância na facilitação da recuperação florestal, em detrimento à 

semeadura. Porém, a baixa taxa de germinação das sementes nas parcelas pode estar relacionada 

ao plantio tardio, realizado no término do período chuvoso. 

A interpretação dos resultados dos testes deve considerar os detalhes de implantação. Assim, 

vale ressaltar que a metodologia de restauração florestal utilizada no Plantio Piloto se difere da 
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metodologia utilizada pela Fundação Renova nas demais áreas em recuperação ambiental, onde 

adota-se o coveamento (40cm x 40cm x 40cm), utilização de hidrogel, peculiaridades 

relacionadas a adubação, espaçamento, espécies utilizadas, monitoramento e manutenção das 

áreas.  

Após a execução das obras, iniciou-se a fase de monitoramento e manutenção das intervenções. 

As primeiras avaliações dos plantios indicaram altas taxas de sobrevivência das espécies 

arbóreas plantadas tanto no projeto de Plantio Piloto quanto nas ações de restauro florestal 

realizadas pela Fundação Renova.  

As parcelas experimentais do Plantio Piloto permanecem em contínuo monitoramento e 

avaliação e ainda outros projetos de universidades parceiras da Fundação Renova têm sido 

implementados nessas áreas de estudo. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

4.1 Materiais e Métodos  

Para coleta dos dados amostrais foram utilizados diversos equipamentos, materiais e 

ferramentas, destacando-se o penetrômetro, anéis volumétricos (ou Anel de Kopecky), trenas, 

ferramentas para abertura das trincheiras em campo, além de diversos materiais para coleta das 

amostras de solo (sacos plásticos ziplock, fitas adesivas, canetas marca texto). 

Para cálculo da permeabilidade foram utilizados recipientes com capacidade de dois litros com 

água que era despejada no solo em orifícios de volume conhecido e calculado o tempo de 

infiltração com cronômetro. 

No laboratório, para cálculos de densidade, utilizou-se estufa para secagem das amostras e 

balança. 

A área de plantio estudada nesse projeto recebeu técnicas de preparo de solo, incluindo a 

homogeneização do substrato com arado (até 40 cm de profundidade) e subsolagem (até 60 cm 

de profundidade), incorporando a vegetação herbácea e insumos, além do tratamento com 

calcário dolomítico calcinado e gesso agrícola, que foram distribuídos a lanço somente nas 

parcelas em que era prevista a correção e adubação.  

Nas linhas de plantio, formadas pelo subsolador, com espaçamento de 2x3 m, foi aplicado o 

superfosfato simples para as parcelas em que havia previsão de correção e adubação. Nesses 

sulcos foram feitos os plantios das mudas, sem coveamentos adicionais, sempre que possível. 

Após os plantios foi realizada a adubação de cobertura com utilização de sulfato de amônio na 

dosagem de 100 kg/ha.   

O plantio de mudas ocorreu após dias chuvosos, em fevereiro de 2017. As mudas apresentavam 

alturas superiores a 1m, assim houve a necessidade de instalação de tutores de 1,8m. A 

adubação verde foi realizada entre e nas linhas de plantio de mudas de arbóreas. 

Análises Estatísticas 

Para avaliar a correlação entre os parâmetros do solo e as variáveis profundidade, 

distanciamento do rio e unidade amostral foi utilizado o teste Two-way ANOVA, considerando 

significância até 10 %. 
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Nas análises de fertilidade os testes de Levene e Teste-T foram realizados para as duas 

propriedades juntas (área amostral 1 e 2), comparando as médias do topo (1) e fundo (2). 

Basicamente o teste T é um teste paramétrico para comparar médias de duas amostras e o teste 

de Levene é para testar variância, avalia o pressuposto de variâncias homogêneas 

(homocedasticidade) (ZAR, 2010). Primeiramente foi verificada a significância através do teste 

de Levene e quando significativo (variâncias diferentes) foi realizado o Teste-T para o segundo 

valor de significância [Sig. (2-tailed) Equal variances not assumed].  Quando não significativo 

(variâncias não diferentes) foi utilizado o primeiro valor de significância do Teste-T [Sig. (2-

tailed) Equal variances assumed]. 

Para avaliação das relações entre os parâmetros do solo e as variáveis biológicas das plantas 

foram realizadas regressões. A análise de regressão gera uma equação para descrever a relação 

estatística entre uma ou mais variáveis preditoras e a variável resposta (ZAR, 2010). Para tal, 

avaliou-se as relações entre as variáveis compactação, permeabilidade e densidade do solo, 

além dos resultados químicos dos substratos com as variáveis de altura dos indivíduos arbóreos, 

diâmetro médio, profundidade da raiz pivotante e razão raiz/ parte aérea. 

4.2 Procedimentos Experimentais / Metodologia 

4.2.1 Caracterização da área de estudo 

As áreas de estudo do projeto estão situadas no distrito de Paracatu de Baixo, município de 

Mariana, Minas Gerais. A localização das áreas experimentais é apresentada na TAB.2 e na 

FIG.11 são apresentados registros fotográficos destas propriedades em novembro de 2015, 

pouco depois do rompimento da Barragem de Fundão. De acordo com os estudos de Manejo 

de Rejeitos, realizados pela Fundação Renova, a deposição de rejeitos nesses locais variou entre 

1 a 2 metros de profundidade. 

Tabela 2: Áreas de estudo do projeto. 

Área 

Experimental 
Município/Localidade 

Coordenadas geográficas 

(UTM SIRGAS 2000 – Zona 23S) 

Leste Norte 

1 (JT) Mariana-MG/Paracatu de baixo 688000 7757000 

2 (MM) Mariana-MG/Paracatu de baixo 686800 7754350 
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Figura 11: Propriedades rurais atingidas pelo rejeito e áreas amostrais do projeto (foto de novembro de 

2015). (A) Rio Gualaxo do Norte, Área Amostral 1 localizada na margem direita. (B) área da Fazenda 

Gualaxo, Área Amostral 2. As parcelas experimentais estão apontadas pelas setas em amarelo 

(modificado de GOLDER, 2017). 

A Bacia do Rio Gualaxo do Norte, atingida pelo rejeito da Barragem de Fundão, está inserida 

na região do Alto Rio Doce.  

O relevo ondulado é a paisagem predominante na Bacia do Gualaxo (RODRIGUES, 2012), 

constituído de solos antigos e profundos, de textura argilosa, apresentando diversas formações 

geológicas típicas do Quadrilátero Ferrífero (COSTA, 2001), nome dado à região localizada no 

centro-sul do estado de Minas Gerais, reconhecida por ser a maior produtora nacional de 

minério de ferro. Os solos predominantes na região são Latossolos, Argissolos, Cambissolos e 

Neossolos Flúvicos (EMBRAPA, 2018).  

As atividades econômicas historicamente desenvolvidas na região, de agropecuárias a 

minerárias, não adotaram a lógica de práticas sustentáveis, causando impactos extensos e 

duradouros na paisagem, como desmatamento da mata original, introdução de gramíneas, má 

gestão que levou à degradação dos solos, poluição e assoreamento de cursos d’água (MAY et 

al., 2019). Ademais, as pastagens, a maioria em áreas declivosas, apresentam alto grau de 

compactação e degradação, além de baixa resiliência ecológica, resultando em queda na 

produtividade, assim como na redução da capacidade de infiltração de águas pluviais. 

(A) (B) 
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Além de todo o cenário histórico de degradação, a Bacia do Rio Doce sofreu os impactos 

decorrentes da deposição de rejeitos de mineração em consequência ao rompimento da 

Barragem de Fundão. 

Segundo o levantamento fitossociológico realizado em trechos dos municípios de Mariana, 

Barra Longa, Ponte Nova, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, desenvolvido pela empresa 

Econservation, essas áreas apresentam apenas o bioma Mata Atlântica, que ocupa cerca de 41% 

da área territorial do estado de Minas Gerais segundo Drummond et al. (2005). 

Assim, a área de estudo está totalmente inserida no bioma Mata Atlântica, apresentando 

vegetação do tipo floresta estacional semidecidual (IBGE, 1983; IBGE, 2012; VELOSO et al., 

1991). 

Considerando a Resolução CONAMA Nº 392 de 25 de junho de 2007, as áreas de estudo foram 

classificadas como formações florestais com vegetação secundária em estágio inicial e médio 

de regeneração (ECONSERVATION, 2017). 

As áreas de estudo do presente projeto, localizadas no distrito de Paracatu de Baixo, Município 

de Mariana, se enquadram na classificação de floresta estacional semidecidual em estágio 

inicial de regeneração, tendo em vista sua fitofisionomia de porte baixo com estratificação 

pouco evidenciada e predomínio de espécies pioneiras com pequena amplitude diamétrica. O 

epifitismo é pouco pronunciado nestes pontos e a camada de serapilheira é fina e esparsa, sendo 

que em alguns locais o solo é coberto por gramíneas exóticas oriundas de pastagens do entorno 

(ECONSERVATION, 2017). 

A altitude média local é de 712 m, com o ponto mais alto no Pico do Itacolomi, com 1772 m 

(SOUZA et al., 2005). Segundo a classificação de Köppen o clima da região é dividido em três 

tipos: Cwb- clima tropical de altitude com chuvas de verão e verões frescos, Cwa- clima tropical 

de altitude com chuvas de verão e verões quentes, e, Aw - clima quente com chuvas de verão 

(PEEL et al., 2007).  Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são os de maiores precipitações, 

o índice médio pluviométrico anual é de 1.800 mm (BALTAZAR E RAPOSO, 1993). 
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Mapa 1: Uso e Ocupação do solo na Area_Amostral_1. 
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Mapa 2: Uso e Ocupação do solo na Area_Amostral_2.
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4.2.2 Desenho amostral e coleta de dados 

Como descrito anteriormente no subitem 3.3 da Revisão bibliográfica o projeto do Plantio 

Piloto testou parcelas com diferentes métodos de restauração florestal, havendo parcelas com 

plantio de mudas, outras com semeadura e ainda outras parcelas controle sem adoção de 

nenhuma intervenção de plantio para avaliação da regeneração natural. O presente projeto de 

pesquisa se restringiu em avaliar as parcelas onde houve plantios de mudas. 

Do total de 26 parcelas de plantio de mudas na área experimental do Plantio Piloto de restauro, 

ocupando cerca de 5 hectares em 02 propriedades rurais, 10 parcelas distribuídas nas duas 

propriedades (Mapas 3 e 4) foram selecionadas para a realização desse estudo. Cada parcela 

apresenta dimensão de 30 x 20 metros, localizadas nas margens do rio Gualaxo do Norte por se 

tratarem de APP’s (Áreas de Preservação Permanentes) das propriedades rurais.  

A seleção dessa área foi baseada no maior tempo decorrido do plantio (desde fevereiro de 2017). 

As coletas das amostras foram realizadas em agosto de 2019, momento no qual as mudas já se 

encontravam com mais de 2 anos de plantio. As demais áreas onde o restauro florestal foi 

executado eram bastante recentes (março de 2018) no momento da coleta de amostras e as 

mudas estariam em estágios iniciais de desenvolvimento, dificultando as avaliações.  

Em todas as parcelas do estudo foram coletadas amostras de solo para verificação de possível 

efeito da distância da margem do rio e da profundidade sobre parâmetros físicos e químicos do 

substrato. As coletas de dados de planta ocorreram nas extremidades internas e externas das 

parcelas a fim de se avaliar diferentes comportamentos em relação à proximidade do rio. Duas 

camadas (profundidades) foram consideradas: topo (0 -40 cm) e fundo (cerca de 60 - 100 cm) 

do substrato. A profundidade do topo foi determinada em função do manejo realizado antes do 

plantio, cuja superfície do substrato (0-40 cm) sofreu gradagem e incorporação da vegetação e 

nas linhas de plantio houve subsolagem do substrato até 60 cm de profundidade.  

As amostras de solo com numeração final 1 são aquelas mais próximas à borda externa das 

parcelas (aprox. 30m do rio), as finalizando com 2 são do meio da parcela (aprox. 15m do rio) 

e já as finalizadas em 3 são as amostras mais próximas ao rio (aprox. 2m do rio). 

As amostras de planta cuja nomenclatura finaliza com a numeração 1 e 2 são aquelas mais 

próximas à borda externa das parcelas, já as finalizadas em 3 e 4 são as amostras mais próximas 

ao rio. Em algumas parcelas não havia indivíduos arbóreos (tão pouco das espécies desejadas) 
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exatamente nessas localidades (parcelas com baixo desenvolvimento das arbóreas), então a 

coleta foi realizada nos locais de existência de tais indivíduos. 

Os Mapas 3 e 4 a seguir apresentam a localização dos pontos de coleta das amostras de planta 

e solo nas áreas amostrais 01 e 02, respectivamente. 
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Mapa 3: Localização dos pontos de coleta das amostras de planta e solo_ Área amostral 01. 
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Mapa 4: Localização dos pontos de coleta das amostras de planta e solo_ Área amostral 02.
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Espécies vegetais estudadas 

Com base na lista de espécies plantadas nas parcelas do Plantio Piloto e adotando-se a premissa 

de coleta de uma espécie mais adaptada à ambientes mais úmidos e outra espécie menos 

tolerante a esses ambientes, Inga vera Wild. e Solanum granulosoleprosum Dunal. foram 

incialmente e respectivamente escolhidas para a coleta de dados da parte aérea e do sistema 

radicular. Planejou-se coletar dados de dois indivíduos de cada espécie por parcela, porém,  

devido à ausência de indivíduos dessas espécies em algumas parcelas,  Croton urucurana Baill. 

foi também incluído no estudo.    

Inga vera, cujo nome comum é ingá-banana ou ingá do brejo, pertence à Família Fabaceae. É 

uma espécie nativa, pioneira, de crescimento rápido, de médio porte, com copa frondosa e 

irregular. Encontrada em planícies aluviais, em solos úmidos ou pantanosos, o ingá-banana é 

amplamente distribuído no Brasil. Árvore utilizada na arborização urbana e possui potencial 

paisagístico. O uso na restauração de áreas degradadas é importante por ser fixadora de 

nitrogênio, garantir sombreamento em todas as estações do ano e por ser uma espécie com 

dispersão zoocórica, os frutos são comestíveis e consumidos por animais, principalmente 

pássaros e mamíferos. Suas flores são melíferas. Possui utilidade para a caixotaria e construção 

civil e os frutos são comestíveis pelo homem (GOLDER, 2017). 

    

Figura 12: Indivíduo da espécie Inga vera (GOLDER, 2017). 

Solanum granulosoleprosum, também chamado na região de fumo-bravo pertence à Família 

Solanaceae. Trata-se de uma espécie nativa, pioneira, de pequeno a médio porte e de 

crescimento rápido. Espécie de distribuição ampla, ocorrendo no Centro-Oeste, Nordeste, 
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Sudeste e Sul brasileiro, principalmente em Florestas Ombrófilas Mistas e Densa, Estacionais 

Semideciduais e Deciduais. É comum em bordas de matas e matas ciliares, muitas vezes em 

ambientes alterados. É utilizada em projetos de restauração. Suas flores são polinizadas por 

abelhas e a dispersão é zoocórica. Há indicações de uso medicinal desta espécie (GOLDER, 

2017). 

 

Figura 13: Indivíduo da espécie Solanum granulosoleprosum (GOLDER, 2017). 

Já Croton urucurana ou sangra d’água pertence à Família Euphorbiaceae. É uma árvore de 

pequeno a médio porte, apresenta aspecto peculiar com as folhas velhas vermelhas ou 

alaranjadas. Espécie pioneira com desenvolvimento rápido, polinizada por abelhas, sendo 

bastante utilizada em reflorestamentos de áreas encharcadas permanentemente ou com 

inundação temporária, mas vai bem em solos secos também. A sangra d’água é uma espécie 

comum na região afetada pelo rompimento da barragem, ocorrendo especialmente nas margens 

de cursos d'agua ou nas bordas de fragmentos florestais e em capoeiras. Tem potencial 

madeireiro na produção de carrocerias, dormentes, esteios, obras hidráulicas, canoa, carpintaria 

e marcenaria, além de produtos não madeireiros, sendo uma espécie apícola, de uso medicinal, 

ornamental (GOLDER, 2017). 
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Figura 14: Indivíduo da espécie Croton urucurana (GOLDER, 2017). 

 

Coleta de dados de plantas 

Os dados de plantas foram coletados em parcelas de plantio de mudas na área do Plantio Piloto 

na Área Amostral 1 (JT) e Área Amostral 2 (MM). Para cada área amostral foram definidas 5 

parcelas, e em cada parcela foram coletadas 4 amostras de plantas, totalizando 40 indivíduos 

arbóreos avaliados. Os parâmetros das amostras de plantas avaliados foram altura do caule, 

profundidade da raiz pivotante, arquitetura do sistema radicular, razão parte aérea/ raiz. Para 

visualizar o sistema radicular, trincheiras com cerca de 100 cm de profundidade e cerca de 60 

cm de largura foram abertas.  

Parâmetros do substrato 

Para caracterização do substrato foram coletados os dados de compactação, permeabilidade 

(taxa de infiltração de água) e densidade. Amostras compostas de solo foram coletadas para 

classificação textural e análises físico-químicas. Os parâmetros foram coletados considerando 

as seguintes variáveis:  

Profundidade: “Topo” coletas realizadas na superfície do solo, cuja profundidade é até 40cm 

e “Fundo” coletas realizadas nas regiões mais profundas, com cerca de 60 a 80cm de 

profundidade.  

Distanciamento do Rio: As amostras de solo com numeração final 1 são aquelas mais 

próximas à borda externa das parcelas (aprox. 30m do rio), as finalizando com 2 são do meio 
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da parcela (aprox. 15m do rio), e já as finalizadas em 3 são as amostras mais próximas ao rio 

(aprox. 2m do rio). 

Compactação 

A compactação do solo pode ser entendida como um aumento da densidade do solo quando ele 

é comprimido. Em outras palavras, o solo se torna mais denso, reduzindo os espaços existentes 

entre suas partículas, assim cada litro de solo pesa mais quando os poros são comprimidos. Para 

medir a resistência a penetração superficial do solo, foram realizadas medições in situ com uso 

de penetrômetro analógico de mão (EMBRAPA, 1997). Ao empurrar o cone metálico do 

penetrômetro sobre a superfície desejada, são gerados valores em quilo por área, sendo 

necessário a conversão para kPa, através da seguinte fórmula: 

F = (m/r².pi).0,0098 

Onde: F é a força em kPa; m é massa (kg); r é o raio da superfície de penetração, em metros. 

Dessa forma, é possível medir o grau de resistência do solo à penetração das raízes. Para cada 

indivíduo arbóreo avaliado foram feitas 6 medições com penetrômetro por área de interesse e 

calculada a média desses pontos. Em seguida a tabela de conversão foi utilizada para gerar os 

resultados da compactação do solo nessa região.   

Permeabilidade (taxa de infiltração de água) 

A permeabilidade é a propriedade que representa uma maior ou menor dificuldade com que a 

percolação da água ocorre através do substrato. Para cálculo da taxa de infiltração da água, 

furos de 10 cm de diâmetro por 20 cm de profundidade foram abertos com trado manual em 

cada parcela. Foram abertos um furo na camada superficial e outro no fundo (60 a 80 cm). Dois 

litros com água foram despejados em cada furo e anotado o tempo de infiltração. A vazão (Q) 

foi calculada em L/min (EMBRAPA, 1997).   

Densidade aparente (DsA) 

A superfície das áreas amostradas em campo teve a serapilheira e/ou pedregulhos removidos e, 

posteriormente, foi devidamente coletado o solo com o uso de um anel volumétrico (ou Anel 

de Kopecky) com volume conhecido. Com o auxílio de um canivete ou espátula, o solo 

excedente às extremidades do anel foi removido, ficando totalmente contido e restrito ao 

cilindro. Esse solo foi armazenado em sacos ziplock e encaminhados à UFOP. No laboratório, 

conforme procedimento da EMBRAPA, 1997, realizou-se a secagem das amostras em estufa a 
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90° por 48 horas. Após esse procedimento, as amostras foram pesadas e calculou-se a DsA a 

partir da seguinte equação:  

D = P/V    

Onde: D é a Densidade aparente; P é o peso da amostra seca; e, V é o volume do anel    

Densidade real (ou densidade de partículas) 

Consiste na densidade dos grãos do solo. Sua obtenção se deu conforme procedimentos da 

EMBRAPA (1997) através do uso de balão volumétrico (de 50 ml) e álcool etílico. O cálculo 

para densidade das partículas é: 

D= A/(50-B) 

Onde: D (g/cm³) é a densidade de partículas; A é o peso da amostra seca a 105ºC e B é o volume 

de álcool gasto. 

A FIG. 15 apresenta as coletas de informações dos parâmetros físicos do solo: Compactação 

com penetrômetro (A), Permeabilidade de acordo com a vazão de infiltração da água no solo 

(B) e Densidade com anéis volumétricos (C).  

   

Figura 15: Coletas de parâmetros físicos do solo, sendo (A) Compactação com penetrômetro, (B) 

Permeabilidade de acordo com a vazão de infiltração da água no solo e (C) medida da Densidade com 

anéis volumétricos.  (foto: A. Dias, 2019). 

 

 

(A) (B) (C) 
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Fertilidade e granulometria 

Foram coletadas duas amostras compostas de substrato para análise de fertilidade em cada 

parcela, sendo uma amostra da superfície (topo) e uma aproximadamente a 60 cm de 

profundidade (fundo), totalizando 20 amostras.  

As análises químicas consistiram na quantificação de determinados elementos químicos 

presentes em cada parcela amostrada com o objetivo de analisar sua fertilidade. Foram 

realizadas análises de rotina as quais expressam os teores de Ca, Mg, K, Fe, P, Al, S, B, Cu, 

Mn, Zn, pH (em água) além do teor de matéria orgânica (MO) e fósforo remanescente (P-rem).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De modo geral, os resultados indicam que o desenvolvimento do sistema radicular das espécies 

avaliadas pode ter sido limitado em especial pelo grau de compactação do solo/rejeito, mesmo 

diante de um bom desenvolvimento da parte aérea. Relações sugerem que o manejo realizado 

na camada superficial homogeneizou essa camada e melhorou as condições de crescimento em 

relação à camada imediatamente inferior. As condições, entretanto, permanecem limitantes para 

o crescimento radicular. As fertilizações favoreceram o crescimento da parte aérea que, 

entretanto, também parecem responder às limitações impostas pela camada do fundo.  As 

plantas apresentaram raízes pivotantes pouco desenvolvidas e investimento em raízes laterais 

superficiais e protuberantes. Quanto maior a compactação do substrato no fundo, menor foi o 

desenvolvimento da raiz pivotante das espécies Inga vera e Croton urucurana, já para Solanum 

granulosoleprosum essa relação não foi significativa. As seções a seguir apresentam os 

resultados principais e a discussão separados em tópicos.  

5.1 Arquitetura das plantas 

O maior comprimento de raiz pivotante encontrado foi de 90 cm em um indivíduo da espécie 

Inga vera de 5 metros de altura (Amostra JT 1,3), sendo que em algumas parcelas havia 

indivíduos com cerca de 8 metros de altura. A média de comprimento da raiz pivotante principal 

dos indivíduos de Inga vera foi de 0,46 m e altura média de 3,85 m, enquanto Solanum 

granulosoleprosum apresentou 0,38 m de raiz pivotante e altura média de 3,80 m. Já os 

indivíduos de Croton urucurana alcançaram uma média de 0,41 m de raiz pivotante e 2,3 m de 

altura.  

Segundo Lorenzi (2002), Croton urucurana apresenta rápido desenvolvimento no campo após 

o plantio, atingindo 4 m de altura aos 2 anos. Em estudos desenvolvidos por Marcuzzo (2013), 

a fim de se identificar espécies nativas potenciais para restauração de áreas degradadas, foram 

plantadas mudas de Inga vera com 22 cm de altura e após 24 meses do plantio obtiveram 

medidas da altura desses indivíduos de 0,9 m. O referido autor conclui que Inga vera apresenta 

elevado crescimento em altura e diâmetro, sendo essas características adequadas para espécies 

a serem utilizadas no grupo de recobrimento. Gonçalves (2002) relata que Inga vera (ingá-

banana) apresenta maior diâmetro do coleto, sugerindo a formação de um sistema radicular 

mais amplo, capaz de explorar os recursos do solo. Já Solanum granulosoleprosum, de acordo 

com Davide (2000), é uma espécie que apresenta altura média de plantas de 3,80 m aos 18 

meses quando plantada em solos de boa fertilidade. Ferreira (2007) observou que a altura média 
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das plantas de fumo-bravo foi de 3,30 m aos 24 meses após o plantio em áreas anteriormente 

ocupadas por eucalipto. 

Ao avaliar o efeito do controle de gramíneas no crescimento de espécies arbóreas em 

fragmentos florestais NETO et al. (2010) observaram que a espécie Croton urucurana 

apresentou, em algumas plantas, predisposição ao tombamento. Fato esse atribuído a 

predominância de raízes superficiais, baixa densidade da madeira e arquitetura foliar com 

expansão lateral maior que as outras 3 espécies avaliadas, ficando dessa maneira mais sujeita 

ao efeito dos ventos. Como espécie adaptada às margens de rio, Croton urucurana apresenta 

tendências de possuir predominância de raízes superficiais (NETO Apud ASSAD-LUDWIGS 

et al., 1989). 

Além de Croton urucurana,  Inga vera também é uma espécie adaptada aos ambientes mais 

úmidos, já Solanum granulosoleprosum é mais sensível a esses ambientes. 

Em estudos desenvolvidos por BEULTER e CENTURION (2004) com a soja, cultivada em 

solos com diferentes graus de compactação, observou-se que o aumento da compactação elevou 

a densidade radicular e a massa de matéria seca das raízes na camada mais superficial e menos 

compacta do solo (primeiros 5 cm), e causou decréscimo linear nas camadas mais compactadas 

e profundas do solo (acima de 15 cm). Além disso, esse estudo apontou que a partir do 

decréscimo de 18% da densidade radicular, na resistência do solo à penetração de 0,85 MPa, 

ocorreu redução na produtividade de grãos da soja. A compactação do solo promoveu ainda 

modificações na distribuição do sistema radicular de soja. 

Bowen H. D. (2006) aponta que, solos franco-arenosos, com densidades maiores que 1,85 

kg.dm-3 são considerados críticos para o desenvolvimento da raiz, levando a perdas de 

produtividade. Já Reichert et al. (2003) defende que o valor crítico de densidade em solos 

argilosos é de 1,25 kg.dm-3 e o nível crítico de compactação para raízes de plantas é apontado 

por Greacen e Sands (1980) em 2,5 MPa. 

As espécies estudadas no presente projeto apresentaram maior desenvolvimento de raízes 

laterais ao invés de um crescimento vertical. Além disso, observou-se maior produção de raízes 

laterais protuberantes em relação às de diâmetro menor. Esse comportamento pode refletir em 

estratégia dos indivíduos para compensar a redução do desenvolvimento radicular na camada 

de solo mais compactada e profunda, criando maior superfície de fixação, de sustentação, e 

também concentrando raízes na camada com maior disponibilidade de nutrientes. 



61 
 

 
 

A maior concentração das raízes nas regiões mais superficiais do solo está relacionada à 

concentração de matéria orgânica, pois, apesar dos substratos serem pouco férteis, a matéria 

orgânica proveniente da revegetação e adubações realizadas nessas áreas concentraram-se nas 

camadas mais superficiais do solo.  

De acordo com VIEIRA et al. (2019) o crescimento reduzido das plantas estudadas em áreas 

com rejeito foi resultado de limitações nutricionais devido à baixa disponibilidade e quantidade 

de nutrientes, baixo conteúdo de matéria orgânica e baixa capacidade de troca catiônica dos 

substratos. Essa conclusão foi apoiada ainda mais pela aplicação da fertilização, que reverteu o 

efeito deletério do rejeito sobre o crescimento das plantas, garantindo níveis fisiológicos de 

ferro e nutrientes na parte aérea. 

A TAB.3 apresenta os valores médios de altura do caule, profundidade da raiz pivotante e razão 

parte aérea/ raiz dos indivíduos das espécies Inga vera, Solanum granulosoleprosum e Croton 

urucurana estudados após dois anos do plantio nas parcelas do Plantio Piloto em Paracatu, 

Mariana.  

Tabela 3: Valores médios de altura do caule, profundidade da raiz pivotante, razão parte aérea/ raiz nos 

indivíduos das espécies Inga vera, Solanum granulosoleprosum e Croton urucurana. 

Espécie 
Altura do caule 

(metros) 
Profundidade da raiz 

pivotante (metros) 
Razão Parte 
aérea/ raiz 

Croton urucurana 2,30 0,41 5,94 

Inga vera 3,85 0,47 8,78 

Solanum 
granulosoleprosum 

3,83 0,39 16,12 

 

A FIG. 16 a seguir mostra uma das amostras coletadas referente a espécie Inga vera, Amostra 

JT 1,1. O indivíduo alcançou 2m de altura (A), 40cm de raiz pivotante (B) e muitas raízes 

laterais, superficiais e protuberantes (C). 
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Figura 16: Coleta de parâmetros biológicos de Inga vera, sendo (A) visualização da parte aérea, (B) 

visualização da raiz pivotante com 40 cm de profundidade e (C) detalhe de raízes laterais superficiais 

(foto: A. Dias, 2019). 

Já a FIG. 17 apresenta os resultados dos parâmetros biológicos verificados para uma amostra 

da espécie Solanum granulosoleprosum, Amostra MM 5,4, apresentando 4m de altura (A), 

10cm de raiz pivotante apodrecida (B), apenas uma raiz lateral mais protuberante e poucas 

raízes finas (C). 

   

Figura 17: Coleta de parâmetros biológicos de Solanum granulosoleprosum, sendo (A) visualização da 

parte aérea, (B) visualização da raiz pivotante com 10 cm de profundidade, apodrecida e (C) detalhe da 

raiz lateral mais protuberante e poucas raízes finas (foto: A. Dias, 2019). 

Os parâmetros biológicos da espécie Croton urucurana, Amostra JT 4,5, estão apresentados na 

FIG. 18, onde (A) mostra a altura alcançada pelo indivíduo, chegando a 4,5m, cerca de 80cm 

de raiz pivotante fina (B), muitas raízes laterais protuberantes que curvam-se lateralmente na 

(A) (B) (C) 

(A) (B) (C) 
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profundidade de 20 cm, onde ocorre mudança aparente da composição do solo de argiloso para 

tecnossolo de rejeito (C). 

   

Figura 18: Coleta de parâmetros biológicos do Croton urucurana, sendo (A) visualização da parte aérea, 

(B) visualização da raiz pivotante com 80cm de profundidade, fina e (C) detalhes das raízes laterais 

(foto: A. Dias, 2019).  

 

5.2 Parâmetros físicos do substrato 

O conhecimento das características físicas dos solos/rejeitos depositados nas planícies de 

inundação auxilia no entendimento do desenvolvimento da vegetação, em especial no 

comportamento do sistema radicular, além de fornecer subsídios para interpretar outros 

atributos do solo, como os químicos e microbiológicos.  

Dados de compactação, permeabilidade e densidade do solo foram coletados para cada 

indivíduo arbóreo avaliado nos locais 1, 2 e 3 das parcelas, referentes ao distanciamento do rio 

(1: aprox. 30m do rio, 2: aprox. 15m do rio e 3: aprox. 2m do rio) e nas posições Fundo (F) e 

Topo (T). No total foram amostrados 60 pontos, incluindo amostras de solo para classificação 

textural, conforme valores médios apresentados na TAB.4 a seguir.  

Com base nos resultados da análise granulométrica observou-se uma alta amplitude textural 

entre as amostras dos solos coletados os quais foram enquadrados e classificados desde Franco-

Arenoso à Argiloso. Com exceção das amostras P3-1-T, P3-2-T, P4-1-T e P5-1-T que 

apresentaram teores mais elevados de argila, a textura do solo das parcelas amostrais é 

(A) (B) (C) 
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constituída em sua maioria por areia fina e silte, frações estas que correspondem em média a 

75% da granulometria de todas as amostras analisadas. As amostras com maiores teores de 

argila encontram-se em áreas mais superficiais do substrato e devem estar relacionadas a 

atividades de mistura de materiais de empréstimo de encostas adjacentes durante as obras de 

recuperação. 

A proporção de areia total variou de 198 a 839 g kg-1, sendo que a maioria dos pontos 

apresentaram maiores quantidades de areia fina do que areia grossa. Em relação aos teores de 

argila, a amplitude encontrada foi de 54 a 492 g kg-1, sendo que os solos que apresentaram os 

maiores teores de argila foram amostrados na Área Amostral 1. Já para os teores de silte, houve 

grande variação entre os solos, com uma amplitude entre de 93 a 486 g kg-1, sendo que os solos 

que obtiveram maiores teores de silte foram as amostras P3-3-F e P4-1-F. 

Os teores de areia e argila em um determinado solo podem influenciar sua compactação, 

porosidade e drenagem, consequentemente influenciando o crescimento e o desenvolvimento 

das raízes. Considerando que a parte reativa do solo se concentra nas frações pequenas (argila 

e partículas menores), é de se esperar que o solo/rejeito possa contribuir de maneira pouco 

significativa na adsorção de cátions e ânions fundamentais ao crescimento da vegetação. Em 

estudos realizados por Vieira et al. (2019) em substratos contendo rejeitos da barragem de 

Fundão em Mariana MG, os resultados apontaram que a capacidade de troca catiônica dos 

rejeitos foi duas vezes menor e a concentração de matéria orgânica foi 18 vezes menor que no 

solo natural. 

Solos com maior teor de areia, como é o caso das amostras P2-3-F, MM5-2-F e MM3-3-F, 

possuem partículas mais grosseiras com superfície específica baixa, apresentando menor 

capacidade de retenção de água e reduzida atividade química, ou seja, menor quantidade e 

disponibilidade de nutrientes para as plantas. Já os solos dos pontos P3-2-T e P5-1-T, que 

possuem maior quantidade de argila, possuem maior capacidade de adsorção de água e 

nutrientes, devido à grande área superficial das partículas de argila, que permitem o lento 

movimento da água e do ar e aumento da atividade química deste solo. Tal fato pôde ser 

observado quando avaliados os resultados de matéria orgânica. As parcela P5-1-T e P3-T foram 

as que atingiram as maiores concentrações de MO, sendo respectivamente 1,46 e 0,80 dag/kg, 

ambas amostras referentes a porção mais superficial do solo e com maiores teores de argila. 
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Neste sentido, é importante que trabalhos voltados ao conhecimento das características do 

solo subjacente (como textura e densidade) sejam realizados visando compreender melhor o 

comportamento da dinâmica da água neste sistema e que entraves o sistema radicular das 

espécies introduzidas irá enfrentar durante o seu desenvolvimento. 

De acordo com Schaefer et al. (2016), ao longo do trecho afetado pelo rompimento da barragem 

de Fundão, o solo/rejeito possui densidade variável, porém elevada - com média de 1,41 g/cm³ 

em superfície e 1,54 g/cm³ em subsuperfície. Essa consideração foi corroborada pelo presente 

projeto, cujos resultados da densidade variaram entre 0,99 g/cm³ e 2,17 g/cm³. Sendo a média 

de densidade no Topo de 1,43 g/cm³ e no Fundo, mais denso, alcançando os valores médios de 

1,56 g/cm³. 

Os resultados de compactação do substrato no presente estudo variaram entre 0,10 e 5.64 

MPa, havendo pontos considerados como impenetráveis nas regiões mais profundas do 

substrato. A média de compactação para amostras do Fundo foi de 4.13 MPa, enquanto no 

Topo foi de 3.00 MPa, mostrando que o Fundo se apresentou mais compacto de maneira geral 

que o Topo. Substratos compactados podem afetar o crescimento radicular e a aeração deste 

tecido (WANG et al., 2008; CHAPMAN et al., 2012). 

Campos e Alves (2006) estudando vegetação nativa de Cerrado, em áreas com degradação e 

regeneração avançadas após o plantio, obtiveram valores menores de resistência à penetração 

na vegetação nativa (0,72 MPa), seguidos da área em regeneração (2,38 MPa) e valores 

superiores na área em degradação avançada (5,92 MPa). 

De acordo com MARSCHNER (1995), altos graus de compactação em ambientes com solo 

seco resultam em maior resistência física ao crescimento das raízes e decréscimo no potencial 

de absorção de água e, em solo úmido, gera falta de oxigênio, além de elevadas concentrações 

de etileno na zona radicular. 

Os resultados da permeabilidade do solo apontaram que o fundo é mais permeável que o topo 

na maioria das amostras avaliadas, sendo que o Fundo apresentou uma vazão média de 0,116 

L/min enquanto o Topo foi de 0,042 L/min.  A permeabilidade pode estar relacionada a 

diversos atributos físicos do solo que influenciam nos valores do seu coeficiente. Em estudos 

realizados por Sampaio et al. (2006), os atributos físicos do solo que apresentaram maior 

correlação com a permeabilidade foram a porosidade do solo, a resistência à penetração 

(compactação) e a densidade. Quanto maior a porosidade do solo espera-se encontrar maior 
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permeabilidade, em contrapartida, quanto maiores os valores de compactação e densidade 

menor a permeabilidade do solo.  

Os resultados dos atributos físicos do solo estão apresentados na TAB.4 a seguir: 
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Tabela 4: Valores médios das frações granulométricas, de permeabilidade, densidade aparente e compactação das duas camadas do substrato avaliado e nos 

locais de distanciamento do rio.  

Amostra Local 

Areia 

Grossa 

kg/kg 

Areia  

Fina 

kg/kg 

Silte 

kg/kg 

Argila 

kg/kg 

Permeabilidade  

Vazão (Q) L/min 

Densidade aparente 

(Kg/dm³) 

Compactação 

(Kpa) 

Área Amostral 2 (Fundo) 1 0,225 0,426 0,202 0,146 0,064 1,572 4671,800 

Área Amostral 2 (Fundo) 2 0,140 0,525 0,218 0,116 0,144 1,501 1704,162 

Área Amostral 2 (Fundo) 3 0,127 0,487 0,251 0,135 0,273 1,266 6642,136 

Área Amostral 2 (Topo) 1 0,177 0,372 0,304 0,147 0,039 1,383 2693,979 

Área Amostral 2 (Topo) 2 0,158 0,395 0,289 0,158 0,048 1,499 3981,267 

Área Amostral 2 (Topo) 3 0,157 0,427 0,246 0,171 0,059 1,501 2905,184 

Área Amostral 1 (Fundo) 1 0,080 0,358 0,386 0,176 0,011 1,600 3683,199 

Área Amostral 1 (Fundo) 2 0,107 0,391 0,360 0,142 0,031 1,718 4964,519 

Área Amostral 1 (Fundo) 3 0,130 0,427 0,254 0,188 0,106 1,413 3124,176 

Área Amostral 1 (Topo) 1 0,173 0,234 0,185 0,408 0,022 1,351 2930,420 

Área Amostral 1 (Topo) 2 0,167 0,276 0,268 0,288 0,013 1,440 2805,971 

Área Amostral 1 (Topo) 3 0,139 0,480 0,211 0,169 0,072 1,430 2687,971 
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5.3 Resultados dos parâmetros químicos do substrato 

O conhecimento das características químicas do solo/rejeito é de fundamental importância para 

o desenvolvimento das plantas, sejam elas culturas agrícolas ou plantios de reflorestamento. A 

avaliação dos atributos químicos do solo fornece subsídios importantes para a tomada de 

decisão sobre medidas de manejo, gerando conhecimento e contribuindo para o sucesso dos 

programas de restauração socioeconômica e ambiental das áreas impactadas. 

De maneira geral, os resultados das análises químicas de rotina do solo/rejeito das parcelas 

amostradas refletem características de solos pouco férteis com valores médios de saturação por 

bases (V%) de 49% (distróficos) e soma de bases (SB) de 1,36 cmolc/dm³. 

A média dos valores de pH em água foi de 5,74, valor de pH considerado na literatura como 

ótimo para o desenvolvimento da maioria das culturas agrícolas e florestais. Entretanto, há que 

se considerar que estes valores estão mais relacionados à utilização de hidróxido de sódio no 

processo de beneficiamento do minério (SCHAEFER et al., 2016) do que à presença de bases 

(Ca, Mg, K), visto que os teores médios de Ca2+, Mg2+ e K+ foram baixos, da ordem de 1,08, 

0,20 e 0,07 cmolc/dm³, respectivamente. 

Os resultados dos atributos químicos do solo são apresentados na TAB.5. 
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Tabela 5: Valores médios dos parâmetros químicos do solo avaliados. 

Parâmetro 

Amostra 

Área 

Amostral 2 

Fundo 

Área 

Amostral 2 

Topo 

Área Amostral 

1 Fundo 

Área 

Amostral 1 

Topo 

pH H2O 5,772 5,896 6,122 5,198 

P (mg/dm3) 2,04 2,52 3,2 1,76 

K (mg/dm3) 24 48 10,8 29,2 

Ca2+ (cmol/dm3) 0,86 1,494 0,964 1,018 

Mg2+ (cmol/dm3) 0,148 0,412 0,07 0,186 

Al3+ Alumínio trocável 

(cmol/dm3) 
0,08 0,04 0,058 0,176 

H + Al (cmol/dm3) 1,44 1,28 1,08 2,42 

SB (cmol/dm3) 1,072 2,028 1,064 1,278 

T (cmol/dm3) 1,152 2,068 1,122 1,454 

T (cmol/dm3) 2,512 3,308 2,144 3,698 

V (%) 43,88 61,3 55,02 35,82 

M (%) 8,92 2,08 7,08 13,3 

MO (dag/kg) 0,24 0,904 0,186 0,932 

P-Rem (mg/L) 31,3 35,74 27,82 24,96 

S (mg/dm3) 11,84 9,06 10,2 21,42 

B (mg/dm3) 0,13 0,182 0,156 0,198 

Cu (mg/dm3) 1,114 1,012 0,79 0,662 

Mn (mg/dm3) 71,62 101,06 62,52 56,08 

Fe (mg/dm3) 94,58 103,34 80,26 56,82 

Zn (mg/dm3) 1,7 1,69 1,286 1,154 
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5.4 Análises estatísticas dos dados 

Foram encontradas diferenças significativas dos parâmetros físicos e químicos do solo entre o 

topo e o fundo, e até mesmo entre as distâncias do rio.  Os dados sugerem que o manejo realizado 

na superfície do solo, antecedendo os plantios das mudas, de fato homogeneizou essa camada, 

modificando seu comportamento em relação ao fundo, que é bem mais heterogêneo.  

Para avaliar a correlação entre os parâmetros do solo e as variáveis profundidade, 

distanciamento do rio e unidade amostral foi utilizado o teste Two-way ANOVA, considerando 

significância até 10%.  

Avaliação da compactação 

Os resultados sugerem diferença significativa (10%) entre a compactação do topo e do fundo 

considerando-se os dados gerais e por área amostral. O substrato do fundo apresentou-se mais 

heterogêneo que o topo, especialmente na Área Amostral 2 (MM). 

O GRAF. 1 apresenta a relação da compactação do solo com a profundidade (topo e fundo), 

evidenciando que o solo mais profundo se apresenta mais heterogêneo que o topo, 

especialmente na Área Amostral 2 (MM). 

Gráfico 1: Relação entre compactação do solo com a profundidade do substrato (topo e fundo). 

Propriedade

posição

MMJT

TFTF

10000

8000

6000

4000

2000

0

C
o

m
p

a
c
ta

ç
ã

o

Boxplot of Compactação

 

Quando comparada em relação ao distanciamento do rio, a análise da compactação do solo não 

apresentou diferenças significativas. Ainda assim, a Área Amostral 2 (MM) apresentou maior 

heterogeneidade no substrato de maneira geral. 

[K
p

a
] 



71 
 

 
 

O GRAF. 2 mostra a relação entre a compactação do solo com o distanciamento do rio, não 

apresentando diferenças significativas. A área Amostral 2 (MM) apresentou maior 

heterogeneidade no substrato de maneira geral. 

Gráfico 2: Relação entre a compactação do solo e o distanciamento do rio. 

 

Analisou-se o comportamento da compactação do substrato em relação à profundidade da 

amostra (fundo e topo) e o distanciamento do rio. Os resultados indicam que a compactação 

difere significativamente (10%) entre topo e fundo quando comparada nos três locais (1, 2 e 3) 

na Área Amostral 2 (MM), porém, na Área Amostral 01 (JT) não houve diferença significativa 

da compactação entre topo e fundo quando comparada nos três locais (1, 2 e 3). O fundo 

novamente apresentou-se mais heterogêneo que o topo em ambas propriedades rurais.  

No GRAF. 3 é mostrado que não há diferença significativa na compactação do substrato em 

relação à profundidade da amostra (fundo e topo) e o distanciamento do rio na Área Amostral 

1 (JT). 
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Gráfico 3: Relação entre a compactação do substrato com a profundidade da amostra e distanciamento 

do rio. 

 

A seguir, no GRAF. 4, fica evidenciado que houve diferença significativa na compactação do 

substrato em relação à profundidade da amostra (fundo e topo) e o distanciamento do rio na 

Área Amostral 2 (MM). 

Gráfico 4: Relação entre a compactação do substrato com a profundidade da amostra e distanciamento 

do rio_ Área Amostral 2. 

 

De forma geral, o fundo se apresenta mais compactado que o topo e ainda mais heterogêneo. 

Na Área Amostral 2 (MM) as variações foram maiores e houve significância da interação. Esses 

resultados sugerem que o manejo realizado no solo antes do plantio das mudas tornou o topo do 

substrato mais homogeneizado em ambas as propriedades rurais. 
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Avaliação da permeabilidade 

Os resultados apontaram uma diferença significativa (5%) entre a permeabilidade do topo e do 

fundo, e entre as duas propriedades rurais, considerando-se todos os dados. A permeabilidade 

difere significativamente (10%) entre topo e fundo também quando comparada em relação ao 

distanciamento do rio (locais 1, 2 e 3) nas duas propriedades. O fundo se apresentou mais 

heterogêneo que o topo, especialmente na propriedade MM. O maior valor de permeabilidade 

foi encontrado no fundo, Área Amostral 2 (MM). 

O GRAF. 5 apresenta a avaliação da permeabilidade em relação a profundidade da amostra, 

onde houve diferença significativa (5%) entre a permeabilidade do topo e do fundo, e entre as 

duas propriedades, considerando-se todos os dados. 

Gráfico 5: Avaliação da permeabilidade em relação a profundidade da amostra. 

 

A avaliação da permeabilidade em relação ao distanciamento do rio também indicou diferença 

significativa (5%) nos locais (1, 2 e 3), e entre as duas propriedades, considerando-se todos os 

dados. Sendo que a permeabilidade aumenta em direção à margem do rio. Os maiores valores 

de permeabilidade foram encontrados na Área Amostral 2 (MM), além da maior 

heterogeneidade dos resultados. 

No GRAF. 6 é mostrada a avaliação da permeabilidade em relação ao distanciamento do rio, 

onde houve diferença significativa (5%) entre a permeabilidade do topo e do fundo, e entre as 

duas propriedades, considerando-se todos os dados. 
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Gráfico 6: Avaliação da permeabilidade em relação ao distanciamento do rio. 

 

Na Área Amostral 2 (MM) foi encontrada diferença significativa (5%) entre a permeabilidade 

no fundo e no topo. A permeabilidade tende a aumentar em direção à margem do rio no fundo, 

que apresenta maior heterogeneidade. 

O GRAF. 7 mostra a avaliação da permeabilidade na Área Amostral 2 (MM) em relação à 

profundidade da amostra e distanciamento do rio, evidenciando diferença significativa (5%) 

entre a permeabilidade no fundo e no topo. A permeabilidade tende a aumentar em direção à 

margem do rio no fundo, que apresenta maior heterogeneidade. 

Gráfico 7: Avaliação da permeabilidade na Área Amostral 2 em relação à profundidade da amostra e 

distanciamento do rio. 

 

Propriedade

Local

MMJT

321321

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

P
e

rm
e

a
b

ili
d

a
d

e

Boxplot of Permeabilidade

posição

Local

TF

321321

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

P
e

rm
e

a
b

ili
d

a
d

e

Boxplot of Permeabilidade

[L
/m

in
] 

[L
/m

in
] 



75 
 

 
 

Já na Área Amostral 1, propriedade JT, não há diferença entre a permeabilidade no fundo e no 

topo, mas há diferença significativa (5%) entre os locais 1, 2 e 3. A permeabilidade aumenta em 

direção à margem do rio no fundo e no topo, conforme apresentado no GRAF. 8 a seguir.  

Gráfico 8: Avaliação da permeabilidade na Área Amostral 1 em relação à profundidade da amostra e 

distanciamento do rio. 

 

Com base nos resultados apresentados, percebe-se que há interação entre área amostral e topo 

e fundo. A permeabilidade é maior na MM que JT. O fundo é mais permeável que o topo (efeito 

maior da posição na MM) e mais heterogêneo de maneira geral. A permeabilidade aumenta em 

direção à margem do rio (efeito maior da distância do rio em JT). Vários fatores influenciam a 

infiltração de água no solo, incluindo o tipo de solo, que tem relação direta com a porosidade e 

o tamanho das partículas (SOUZA e ALVES, 2003). 

Os resultados apontam uma relação inversa entre compactação e permeabilidade. Sendo o fundo 

mais compacto e mais permeável, o que pode ser explicado pela textura do solo nesses locais 

(argiloso na superfície e arenoso nas camadas mais profundas). A compactação e a 

permeabilidade são maiores na área amostral 2_ MM. A resistência à penetração, a arquitetura 

radicular e a absorção de água estão intimamente relacionadas e determinam o potencial de 

acesso à água pelas plantas (COLOMBI et al., 2017; COLOMBI et al., 2018).  

Solos encharcados podem ocasionar a baixa oxigenação das raízes, favorecendo plantas 

adaptadas a essas condições. Segundo Taylor e Brar (1991), em solos compactados ocorre 

alteração da estrutura e, consequentemente, decréscimo da porosidade, da macroporosidade, da 

disponibilidade de água e nutrientes e da difusão de gases no solo, cujas relações com o 

desenvolvimento das raízes são fundamentais. 
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O manejo realizado na superfície do solo (topo) homogeneizou de maneira geral o material nas 

duas propriedades, mas tornando o material menos permeável. Nas margens do rio há maior 

permeabilidade, especialmente no fundo, provavelmente pelo efeito do rio. 

Avaliação da densidade 

Foi encontrada uma diferença significativa (5%) entre a densidade do topo e do fundo, mas não 

entre as duas propriedades rurais, considerando-se todos os dados. As regiões mais profundas 

são mais densas que a superfície do substrato. 

O GRAF. 9 apresenta a avaliação da densidade em relação à profundidade da amostra nas duas 

propriedades rurais. Foi encontrada uma diferença significativa (5%) entre a densidade do topo 

e do fundo, mas não entre as duas propriedades rurais, considerando-se todos os dados.  

Gráfico 9: Avaliação da densidade em relação à profundidade da amostra nas duas propriedades rurais. 

 

Não foram encontradas diferenças significativas entre a densidade em relação ao distanciamento 

do rio (locais 1, 2 e 3) considerando-se todos os dados, conforme apresentado no GRAF. 10. 
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Gráfico 10: Avaliação da densidade do substrato em relação ao distanciamento do rio. 

 

Também não foram encontradas diferentes significativas entre topo e fundo quando comparada 

nos três locais (1, 2 e 3) na propriedade MM. Apesar disso, o fundo se apresenta mais 

heterogêneo que o topo. A posição 2 trata-se da mais homogênea, resultado semelhante ao da 

compactação (GRAF. 11). 

Gráfico 11: Avaliação da densidade do substrato do topo e fundo em relação ao distanciamento do rio 

na Área Amostral 2. 

 

Já na Área Amostral 1 (JT) houve indicação de diferença significativa da densidade entre topo 

e fundo quando comparada ao distanciamento do rio. O fundo se apresenta mais heterogêneo e 

denso que o topo, conforme mostra o GRAF. 12. 
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Gráfico 12: Avaliação da densidade do substrato do topo e fundo em relação ao distanciamento do rio 

na Área Amostral 1. 
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De forma geral, a densidade não difere entre as áreas amostrais. O fundo é mais denso que o 

topo, especialmente na Área Amostral 1 e mais heterogêneo de maneira geral. Não há efeito da 

distância do rio nos valores de densidade.  

A densidade se comporta de maneira mais semelhante à compactação. O fundo é mais denso e 

mais compacto, porém mais permeável. Indicação de que o manejo realizado no topo tenha 

homogeneizado de maneira geral o material nas duas propriedades, mas tornado o material 

menos denso, menos compacto e menos permeável. 

O fato de os valores de compactação seguirem um padrão semelhante ao da densidade do solo 

era esperado, uma vez que a resistência à penetração e densidade aparente são correlacionadas 

(SMITH et al., 1997; MORAES et al., 2017). 

Após as análises de correlação foram feitas as regressões. Os resultados demonstraram que a 

densidade e compactação se comportam de maneira semelhante no geral e dentro de cada 

propriedade (relação linear positiva significativa). Não há relação da permeabilidade com a 

densidade ou compactação e a permeabilidade é negativamente relacionada com a fração argila 

e com a fração silte, e positivamente relacionada com a fração areia fina. A compactação é 

negativamente relacionada com fração areia fina e a densidade é positivamente relacionada com 

a fração silte. 

O GRAF. 13 mostra a relação linear positiva e significativa entre densidade e compactação 

quando considerados todos os dados juntos. A relação explica apenas 27,3%. 
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Gráfico 13: Mostrando a relação linear positiva e significativa entre densidade e compactação. 

 

Há relação linear positiva e significativa entre permeabilidade e densidade com a concentração 

de argila quando considerados todos os dados juntos. Porém, não foi encontrada relação entre a 

compactação e a concentração de argila do substrato. 

No GRAF. 14 fica evidenciada a relação linear positiva e significativa entre permeabilidade e 

argila quando considerados todos os dados juntos (relação explica apenas 5,1%). 

Gráfico 14: Mostra a relação linear positiva e significativa entre permeabilidade e argila. 

 

1000080006000400020000

2,2

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

Compactação

D
e

n
s
id

a
d

e

Scatterplot of Densidade vs Compactação

0,50,40,30,20,10,0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Argila

P
e

rm
e

a
b

ili
d

a
d

e

Scatterplot of Permeabilidade vs Argila

[(
K

g
/d

m
³]

 

[Kpa] 

[%] 

[L
/m

in
] 



80 
 

 
 

O GRAF. 15 mostra a relação linear significativa e negativa entre densidade e argila quando 

considerados todos os dados juntos. Explica apenas 15,6%. 

Gráfico 15: Mostrando relação linear significativa e negativa entre densidade e argila. 

 

Não foram encontradas relações significativas entre os valores de permeabilidade e a 

concentração de areia grossa no substrato. Porém, há relação linear significativa positiva entre 

permeabilidade e areia fina e relação negativa entre permeabilidade e silte quando considerados 

todos os dados juntos. No GRAF. 16 fica evidenciado que há relação linear significativa e 

positiva entre permeabilidade e areia fina quando considerados todos os dados juntos. 

Gráfico 16: Relação linear significativa e positiva entre permeabilidade e areia fina. 
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O GRAF. 17 mostra a relação linear significativa e negativa entre permeabilidade e silte quando 

considerados todos os dados juntos (explica apenas 8,2%). 

Gráfico 17: Relação linear significativa e negativa entre permeabilidade e silte. 

 

Em relação à densidade foi encontrada relação linear significativa e positiva com a concentração 

de silte do substrato, conforme mostra o GRAF. 18 a seguir. 

Gráfico 18: Relação linear significativa e positiva entre densidade e silte. 

 

As análises de compactação não indicaram relação com a concentração de argila do substrato, 

porém, houve relação linear significativa e negativa entre compactação e areia fina quando 

considerados todos os dados juntos (GRAF. 19). 
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Gráfico 19: Relação linear significativa e negativa entre compactação e areia fina. 

 

Estudos desenvolvidos por Tirado R. e Slater B. K. (2010) sobre reflexos da compactação do 

solo no desenvolvimento de espécies arbóreas tropicais indicaram diferentes respostas das 

espécies estudadas para diferentes níveis de compactação com relação aos parâmetros de altura 

da planta, diâmetro dos ramos e peso seco da parte aérea, porém, quando plantadas em solos 

com a densidade aparente maior (densidade aparente de 1,4 g/cm3) as raízes das espécies 

estudadas se apresentaram mais finas, mais escassas e mais curtas. Os resultados sugerem que 

as espécies arbóreas testadas apresentam diferentes graus de tolerância às condições de 

compactação do solo. 

Pan e Bassuk (1985) verificaram que a compactação do solo limita o crescimento, o diâmetro 

da parte aérea e a massa seca da parte aérea. Isso ocorre devido à redução no crescimento das 

raízes em volumes limitados de solo, reduzindo a capacidade de retenção de água. A redução 

do diâmetro da parte aérea pode ser ainda uma resposta combinada à impedância mecânica e a 

uma alteração na produção de hormônios sintetizadores de raízes, como giberelinas e citocinas. 

A compactação do solo influencia sua resistência, aeração e fluxo de água que, 

consequentemente, refletem diferenças no crescimento e na distribuição das raízes das plantas. 

As raízes em solos compactados tendem a ser mais espessas (aumentam o diâmetro). Smith et 

al. (2001) encontraram uma redução de 60% no crescimento radicular de algumas espécies 

cultivadas em solo compactado a uma densidade aparente de 1,4 g cm3 ou superior. 

As raízes também podem mudar sua arquitetura em resposta a condições do solo como estresse 
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mecânico. Estudos revelam que Arabidopsis thaliana plantadas em solos compactos induziram 

a geração de raízes laterais, permitindo que as raízes manobrem em torno dos obstáculos 

(TRACY et al., 2011).  

Análise de fertilidade 

Nas análises de fertilidade os testes de Levene e Teste-T foram realizados para as duas 

propriedades juntas (área amostral 1 e 2), comparando as médias do topo (1) e fundo (2). Os 

resultados mostraram que quimicamente o topo e o fundo se diferem de maneira geral (dados 

das duas propriedades juntas), sendo o topo muito mais fértil. Possuindo significativamente 

mais K, Ca, Mg, e por isso mesmo, maior SB (soma de bases), maior CTC (capacidade de troca 

catiônica) e de t (troca catiônica efetiva). O maior conteúdo de argilas pode favorecer também 

a CTC. O topo também apresentou maior concentração de matéria orgânica e menor pH. 

Isso indica que as fertilizações de superfície (topo) têm resultado em condições nutricionais que 

favorecem o crescimento das plantas. Ou seja, isso pode explicar o crescimento da parte aérea, 

que está suprida de nutrientes captados pelas raízes de absorção que normalmente se distribui 

nos primeiros 20 a 40 cm de solo.  

As condições físicas impostas pela camada inferior do solo (fundo) parecem impedir o 

crescimento de raízes de sustentação da planta, criando o paradoxo: a parte aérea das plantas 

crescem devido ao manejo realizado no topo, que alterou propriedades físicas e químicas, 

tornando a camada superficial mais fértil e capaz de sustentar o crescimento aéreo, sem sintomas 

de deficiência, enquanto as condições do fundo impedem o desenvolvimento do sistema 

radicular. Assim, a desproporção resultante pode gerar instabilidade das árvores e favorecer as 

quedas. 

Analisando-se o topo e o fundo de cada propriedade separadamente, foram encontrados os 

seguintes resultados: Na propriedade JT (área amostral 1) o topo possui valores 

significativamente maiores que o fundo para os seguintes parâmetros: diâmetro médio, areia 

grossa, argila, permeabilidade, K, Mg, H+Al, t, T, MO, S. Já na propriedade MM (área amostral 

2) o topo possui valores significativamente maiores que o fundo para os seguintes parâmetros: 

Mn, K, Ca, Mg, t, T, MO e SB. 

Atributos químicos do solo influenciam diretamente no desenvolvimento das raízes da planta. 

O sistema radicular pode ser afetado de forma diferenciada pelos nutrientes. A concentração de 

nitrogênio no solo, por exemplo, promove o aumento da absorção nas raízes; o fósforo e o 
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potássio, o crescimento de raízes de segunda ordem; e o cálcio, o vigor e o aumento da 

sobrevivência das raízes (KOLESNIKOV, 1971). 

Análises dos parâmetros do solo com variáveis biológicas das plantas 

Para avaliação das relações entre os parâmetros do solo e as variáveis biológicas das plantas 

foram realizadas regressões. Para tal, avaliou-se as relações entre as variáveis compactação, 

permeabilidade e densidade do solo, além dos resultados químicos dos substratos com as 

variáveis de altura dos indivíduos arbóreos, diâmetro médio, profundidade da raiz pivotante e 

razão raiz/ parte aérea. Os resultados apontaram respostas diferentes para cada espécie estudada. 

As variáveis químicas e físicas não mostraram diferenças significativas para os parâmetros: 

bifurcação da raiz pivotante; término da raiz pivotante e raízes laterais. 

A compactação do solo é um dos principais fatores que afetam a produtividade florestal, 

portanto, pesquisas são necessárias para identificar espécies capazes de quebrar camadas 

compactadas (ARAÚJO, 2018).  

Quando avaliado o grau de compactação do solo na superfície (Topo) em relação à altura dos 

indivíduos os resultados mostraram que Inga vera (Planta 1) e Solanum granulosoleprosum 

(Planta 2) apresentam menor desenvolvimento em altura à medida que a compactação do solo 

aumenta, já Croton urucurana (Planta 3) não apresentou relação entre as variáveis analisadas, 

GRAF. 20. 

Gráfico 20: Análise de regressão entre as variáveis altura e compactação do solo no Topo. 
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Já a avaliação da variável compactação nas regiões mais profundas do substrato (Fundo) 

refletem em diferentes respostas para cada espécie em relação à altura dos indivíduos (GRAF. 

21). O Ingá e a Sangra D’água apresentam menores alturas à medida que a compactação do solo 

aumenta no fundo, já o fumo-bravo mantém o crescimento em altura mesmo em maiores 

compactações do solo em profundidade.  

Gráfico 21: Análise de regressão entre as variáveis altura e compactação do solo no Fundo. 
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A compactação no Fundo também apresentou relação significativa com a profundidade da raiz 

pivotante. No GRAF. 22 é possível perceber que quanto maior a compactação do substrato no 

fundo, menor é o desenvolvimento da raiz pivotante para as espécies Inga vera e Croton 

urucurana, porém, Solanum granulosoleprosum não apresentou relação entre o 

desenvolvimento da raiz pivotante com o aumento da compactação no fundo. 
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Gráfico 22: Avalição das variáveis compactação do substrato no Fundo e comprimento da raiz 

pivotante. 
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Pereira Junior et al. (2012), avaliando o crescimento aéreo e radicular de Moringa oleifera em 

solo compactado, observou que, embora tenha ocorrido uma diminuição das variáveis com o 

aumento da compactação do solo, tal redução não afetou crescimento significativo da parte 

aérea e da raiz. Já Silva et al. (2012), estudando o efeito da compactação do solo no 

desenvolvimento aéreo e radicular de Crambe abyssinica e Jatropha curcas, descobriram que 

a primeira espécie é sensível ao aumento da compactação do solo, que modifica sua distribuição 

de raízes dentro e abaixo da camada de solo compactado, mas não encontraram mudanças 

significativas em plantas de Jatropha curcas. 

De maneira geral, considera-se de 2,0 a 2,5 MPa a faixa crítica de resistência do solo com 

redução importante no crescimento radicular de espécies de cobertura (Taylor, 1991). 

Campos e Alves (2006) estudando vegetação nativa de Cerrado, em áreas com degradação e 

regeneração avançadas após o plantio, obtiveram valores menores de resistência à penetração 

na vegetação nativa (0,72 MPa), seguidos da área em regeneração (2,38 MPa) e valores 

superiores na área em degradação avançada (5,92 MPa). 

As diferentes espécies avaliadas também apresentaram respostas distintas entre as variáveis 

densidade no topo e altura do indivíduo. O GRAF. 23 mostra que somente a Sangra D’água 

respondeu significamente à densidade do solo no topo, apresentando crescimento da parte aérea 

mesmo com o aumento da densidade. Já para o Ingá e o Fumo-bravo não houve diferenças 

significativas. 
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Gráfico 23: Avalição entre as variáveis densidade do substrato no topo e a altura dos indivíduos. 
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Quando avaliada a densidade do fundo do substrato Inga vera apresentou redução da altura à 

medida que a densidade aumentou (GRAF. 24). A Sangra D’água e o Fumo-bravo apresentaram 

crescimento em altura mesmo com o aumento da densidade. 

Gráfico 24: Avalição entre as variáveis densidade do substrato no fundo e a altura dos indivíduos. 
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A maior densidade do solo no Topo e no Fundo ocasionou redução no desenvolvimento da raiz 

pivotante das espécies Inga vera e Solanum granulosoleprosum. O efeito da densidade do solo 

aparentemente não refletiu no desenvolvimento da raiz pivotante de Croton urucurana (GRAF. 

25 e 26). 
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Gráfico 25: Avalição entre as variáveis densidade do substrato no topo e o desenvolvimento da raiz 

pivotante. 
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Gráfico 26: Avalição entre as variáveis densidade do substrato no fundo e o desenvolvimento da raiz 

pivotante. 
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Araújo et al., (2018) em um estudo para avaliação do crescimento inicial aéreo e radicular de 

Tabebuia caraiba em solos com diferentes níveis de compactação concluiu que o impedimento 

físico em subsuperfície não alterou o crescimento aéreo das mudas, porém, a compactação 

alterou o crescimento do sistema radicular de forma mais significativa em densidades de solo 

maiores de 1,60 kg.dm-3. Nessas condições as plantas apresentaram um acúmulo e o dobramento 

das raízes na camada superior do solo, menos compacta. Esse comportamento pode prejudicar 

[(
K

g
/d

m
³]

 
[(

K
g

/d
m

³]
 

[m] 

[m] 



89 
 

 
 

os indivíduos arbóreos em períodos de seca, quando a água geralmente encontra-se disponível 

nas camadas mais profundas do solo. 

Esse comportamento também foi observado no presente estudo, onde as plantas avaliadas, 

apesar de apresentarem características distintas quanto ao desenvolvimento radicular, 

concentraram suas raízes na camada mais superficial do solo, entre 0 a 40 cm, região menos 

compacta e mais fértil. 

Os principais efeitos da compactação são a redução da porosidade e o aumento da densidade do 

solo. Os macroporos presentes nos substratos permitem o movimento da água e do ar e são as 

principais rotas de desenvolvimento das raízes. Eles são naturalmente as estruturas mais 

afetadas pela compactação, podendo inibir o desenvolvimento radicular de plantas quando 

deformadas ou mal estruturadas além de ocasionar a redução da concentração de oxigênio 

disponível nesses solos (ARAÚJO et al., 2018). 

De acordo com Marschner (1995), o acúmulo de fitotoxinas e etileno em solos úmidos, 

combinados com a deficiência de oxigênio, inibem expansão do sistema radicular. Segundo o 

mesmo autor, a compactação é um problema ainda mais relevante do que a disponibilidade de 

nutrientes no solo, uma vez que a compactação reduz consideravelmente as respostas da planta 

a doses crescentes de fósforo e afeta a eficiência da fertilização com fosfato e potássio. A 

redução do desenvolvimento das raízes também pode estar associada ao acúmulo de dióxido de 

carbono e baixa difusão de oxigênio devido à compactação. Quando a disponibilidade do 

oxigênio no solo encontra-se em níveis baixos, é possível que haja uma diminuição da pressão 

de turgescência das células radiculares ou uma maior resistência da parede celular ao 

alongamento. 

Importante considerar que outros fatores inerentes à área de implantação do projeto piloto e à 

metodologia adotada no restauro florestal também podem ter contribuído para um menor 

desenvolvimento dos indivíduos arbóreos avaliados, por exemplo o plantio tardio das mudas, 

que aconteceu no término do período chuvoso de 2016/2017. Além disso, manutenções 

programadas nessas áreas podem ter sido deficientes, com insatisfatória adubação de cobertura, 

irrigação e controle de formigas. Fato que pôde ser comprovado na avaliação da parcela MM4 

na área amostral 2, onde toda a parcela encontrava-se infestada de formigas cortadeiras.  

Um fato de extrema relevância ao desenvolvimento dos indivíduos, registrado nas áreas 

amostrais, foi a constante invasão das parcelas por gado, causando danos aos cercamentos, aos 
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indivíduos arbóreos e causando a compactação do solo nessas regiões. O impacto dessa 

intervenção pode ser corroborado com base na avaliação do desenvolvimento dos indivíduos 

nas parcelas mais isoladas e de difícil acesso do gado (parcelas MM1 e MM2). Percebeu-se 

claramente que essas parcelas apresentavam indivíduos relativamente mais saudáveis e 

desenvolvidos quando comparados com aquelas parcelas mais afetadas pelo gado. 

As áreas de plantio avaliadas nesse projeto referem-se às APPs (Áreas de Preservação 

Permanentes) das propriedades rurais, cujo uso anterior ao rompimento da Barragem de Fundão 

era a pecuária extensiva. A predominância da braquiária nessas áreas mostra-se ainda como 

importante desafio ao processo de restauração florestal, com impactos diretos da competição 

dessa gramínea exótica com as mudas de espécies arbóreas nativas. Além disso, os solos dessas 

regiões possivelmente já apresentavam graus elevados de compactação devido ao pisoteamento 

do gado. 

 

  



91 
 

 
 

6 CONCLUSÕES 

De modo geral, os resultados das investigações aqui apresentadas indicam que a arquitetura do 

sistema radicular das plantas avaliadas sofreu impactos decorrentes do grau de compactação do 

solo/rejeito, tanto em superfície como em subsuperfície, considerando-se a metodologia de 

restauração florestal utilizada.  

A maior compactação do substrato em profundidades acima de 50 cm mostrou-se como fator 

de maior impacto ao desenvolvimento das raízes pivotantes, em  detrimento aos demais 

atributos do solo avaliados. Quanto maior a compactação do substrato no fundo, menor foi o 

desenvolvimento da raiz pivotante das espécies Inga vera e Croton urucurana, já para Solanum 

granulosoleprosum essa relação não foi significativa, mostrando que cada espécie responde de 

forma diferenciada aos fatores ambientais e edáficos. Assim, apesar de geralmente se 

recomendar alta diversidade em projetos convencionais de restauração, no caso estudado deve 

ser feito um teste com várias espécies e uma seleção das mais tolerantes. 

As plantas avaliadas, apesar de apresentarem características distintas quanto ao 

desenvolvimento radicular, concentraram suas raízes na camada mais superficial do solo, entre 

0 a 40 cm, região menos compacta e mais fértil, e investiram na produção de raízes laterais 

protuberantes em relação às de diâmetro menor. Essa resposta pode tratar-se de uma estratégia 

das plantas para compensar o menor comprimento das raízes pivotantes. Porém, faz-se 

necessário um aprofundamento dos estudos sobre impactos aos sistemas radiculares, bem como 

constante monitoramento da estabilidade dos indivíduos arbóreos nessas áreas. 

A revegetação emergencial e obras de bioengenharia realizadas pela Fundação Renova nas 

etapas anteriores de recuperação ambiental proporcionaram aporte de matéria orgânica para as 

camadas mais superficiais do solo. Nessas regiões foi possível identificar o desenvolvimento 

das raízes de absorção de água e nutrientes que devem ser as responsáveis pelo positivo 

desenvolvimento da parte aérea dos indivíduos. 

Embora os resultados ora apresentados sejam ainda incipientes, entende-se que o 

monitoramento dos critérios aqui exercitados - em conjunto com os procedimentos adotados 

para o monitoramento dos demais indicadores da recuperação ambiental - permitirão detectar 

padrões espaciais e temporais referentes ao desenvolvimento radicular, subsidiando o manejo 

adaptativo dos esforços de recuperação. 
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O monitoramento das características físicas e químicas do solo/rejeito ao longo do tempo 

também auxiliará na compreensão das transformações deste material oriundas de outros 

processos, como o incremento de matéria orgânica, a atividade da pedofauna, a seleção de 

partículas pelo escoamento superficial, dentre outros; transformações estas com reflexos diretos 

nas alterações dos atributos do substrato. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia utilizada no plantio das áreas avaliadas no presente projeto (Plantio Piloto) se 

difere da metodologia utilizada nas demais áreas em restauração florestal pela Fundação 

Renova, o que deve acarretar resultados diferentes da investigação aqui realizada. Assim, faz-

se necessários estudos específicos e mais aprofundados sobre o desenvolvimento das raízes de 

espécies plantadas no tecnosolo de rejeito frente as diferentes técnicas adotadas. O 

conhecimento do comportamento do sistema radicular de medidas biológicas pode aperfeiçoar 

estratégias de reabilitação de áreas degradadas. 

Existem muitos estudos sobre os impactos da compactação do solo no sistema radicular de 

espécies comerciais, porém, pouco se sabe sobre os efeitos desses fatores físicos no 

desenvolvimento das raízes de espécies vegetais nativas. Diante disso, considera-se que a 

avaliação do sistema radicular de forma mais aprofundada é necessária e, aliada aos outros 

indicadores do programa de monitoramento, constitui ferramenta essencial para nortear as ações 

de recuperação e garantir o sucesso das atividades de restauração florestal em andamento nessas 

áreas. 
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