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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DOS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE 

ÁREAS DEGRADADAS E DE INDICADORES DE AVALIAÇÃO: ESTUDO DE 

CASO EXTRAÇÃO DE AREIA DA REGIÃO DO BAIXO ITAJAÍ-AÇU - SC. 

 

RESUMO 

 

O Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) é um documento exigido pelos 

órgãos ambientais competentes aos empreendedores, especialmente no que concerne aos 

procedimentos relativos ao licenciamento e à reparação de danos ambientais, causados 

por atividades de impacto ambiental e entre elas, a mineração. Porém, a efetividade da 

aplicação destes PRADs é questionada, bem como seus indicadores de avaliação. Sendo 

assim, objetivou-se analisar a efetividade dos PRADs e dos indicadores de avaliação por 

meio da aplicação de indicadores de desenvolvimento vegetal e da qualidade do solo em 

três áreas exploradas pela mineração de areia, visualmente diferenciadas pela densidade 

vegetal no Baixo Itajaí-Açu - SC. Houve uma quarta área em remanescente de Mata 

Atlântica utilizada como referência. Quanto aos indicadores de desenvolvimento da 

vegetação foi verificada a densidade vegetal das espécies arbóreas plantadas e em 

regeneração; riqueza de espécies arbóreas e altura das espécies arbóreas. Como métodos 

de indicadores de qualidade do solo foram utilizados parâmetros físicos e químicos, a 

Hidrólise de Diacetato de Fluoresceína – FDA, para determinar a atividade 

microbiológica e a cromatografia para analisar a composição e interação abiótica e 

biótica do solo. As saídas de campo foram trimestrais no período de agosto de 2014 a 

2016. Ainda foram aplicadas entrevistas com atores envolvidos com fins de 

complementar as informações obtidas em campo. Foi possível considerar pelos 

parâmetros físicos e químicos que o solo da área com maior densidade vegetal é o 

menos favorável à manutenção das plantas sobre ele, porém o solo da área com 

desenvolvimento vegetal mediano e da área com pouco desenvolvimento vegetal estão 

mais favoráveis nesse quesito. Foi possível considerar ainda, que a Hidrólise de 

Diacetado de Fluoresceína dos solos revelou uma evolução no incremento na atividade 

enzimática em todas as áreas, porém em menores valores no solo da área de menor 

densidade vegetal, subsequente pela área com média densidade vegetal e com maior 

incremento na área de maior densidade vegetal, seguindo esses mesmos parâmetros para 

a biomassa e cromatografia. Neste caso, com pouca evolução na área de menor 

densidade vegetal, evolução gradativa e expressiva na área de média densidade vegetal. 

O solo da área com maior densidade vegetal teve menor evolução no decorrer do tempo; 

suas características permaneceram mais estáveis. De modo geral relacionando todos os 

indicadores aplicados, verificou que a área com média densidade vegetal está em 

processo de recuperação mais acelerado das três áreas. Foi verificado que os PRADs 

não estão sendo totalmente efetivos, ou seja, não estão atingindo todos seus objetivos à 

contento, apenas parcialmente, necessitando de mais envolvimento dos mineradores e 

maior fiscalização pelos órgãos competentes. Os indicadores aplicados foram 

considerados adequados ao monitoramento para os PRADs. Este resultado pode 

contribuir na aplicabilidade dos PRADs, bem como dos indicadores, servindo 

de modelo para futuras atividades que necessitarem de avaliação na recuperação, assim 

como para tomadores de decisões que poderão aprimorar os processos de 

monitoramento e fiscalização. 
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ABSTRACT 

 

The Degraded Area Recovery Project (PRAD) is a document required of businesses by 

the competent environmental authorities, especially in procedures related to the 

licensing and repair of environmental damage caused by activities that cause 

environmental impacts, such as mining. However, the effectiveness of the application of 

these PRADs, and of their evaluation indicators, is questioned. The objective of this 

study was to analyze the effectiveness of the PRADs and the evaluation indicators 

through the application of indicators of plant development and soil quality in three areas 

of the Baixo Itajaí-Açu region of Santa Catarina explored by sand mining. The areas 

were visually differentiated by the plant density. A fourth area of remnant Atlantic 

Forest was used as reference. In terms of the vegetation development indicators, the 

density of tree species planted and regenerated was determined, based on the abundance 

of tree species, and their heights. As methods of soil quality indicators, physical and 

chemical parameters and Fluorescein Diacetate Hydrolysis (FDA) were used to 

determine the microbiological activity, and chromatography was used to analyze the 

abiotic and biotic soil composition and interaction. Field trips were conducted quarterly 

in the period August 2014 to 2016. Interviews with stakeholders were also applied, to 

complement the information obtained in the field. Based on the physical and chemical 

parameters, it was found that the soil in areas with greater plant density is less 

favorable to the maintenance of plants, while the soil in the area with medium or lower 

plant development is more favorable in this respect. It was also found that Fluorescein 

Diacetate Hydrolysis of the soils revealed an increase in enzymatic activity in all areas, 

but with lower values in the soil of the area with lower plant density, followed by the 

area with medium plant density and the area with a higher increase in area plant density. 

These same parameters were followed for biomass and chromatography. In this case, 

there was little development in the area with lower plant density, gradual and significant 

development in the area with medium plant density. The soil of the area with greater 

plant density had less development over time; Its characteristics remained more stable. 

In general, relating all the applied indicators, it was found that the area with medium 

plant density is in a process of more accelerated recovery than the other two areas. It 

was also found that the PRADs are not fully effective, i.e. they are not satisfactorily 

reaching all their objectives, but only partially, requiring more involvement of miners 

and more supervision by the competent authorities. The indicators applied were 

considered adequate for monitoring PRADs. This result can contribute to the 

applicability of the PRADs and to the quality indicators, serving as a model for future 
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activities that require evaluation in the recovery, as well as for decision makers who can 

improve the processes of monitoring and control. 

 

KEYWORDS: Environmental Monitoring, Environmental Damage Repair, Soil 

Indicators, Plant Development. 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

A atividade minerária é um dos setores básicos da economia brasileira, 

responsável por 3% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil (IBRAM, 2013). 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (PNM, 2008) o efeito multiplicador de 

empregos é de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho gerado na 

mineração, outros 13 são criados de forma direta ao longo da cadeia produtiva. O saldo 

na balança comercial gerado pelo setor mineral em 2001 foi de US$ 7,7 bilhões. Em 

2012, o saldo foi US$ 29.550 bilhões e a produção mineral brasileira alcançou o recorde 

de US$ 51bilhões, um crescimento de 550% em uma década, e devido a esses fatos, é 

matéria prima essencial às necessidades básicas do ser humano, sendo uma atividade 

que não poderia ser proibida, porém devendo ser de uso sustentável (CNI, 2012).  

Por outro lado, para Souza et al (2001) a extração mineral é uma das atividades 

humanas de maior impacto, promovendo degradação e alterações paisagísticas e na 

dinâmica ecossistêmica. Sendo assim, a mineração deve ser realizada tendo como 

princípio o uso racional dos recursos naturais, seguindo os objetivos e princípios 

estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), visando à manutenção 

do equilíbrio ecológico; a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; a 

recuperação de áreas degradadas, dentre outros (BRASIL, 1981). Desta forma, para o 

devido licenciamento, as mineradoras precisam implantar um Projeto de Recuperação 

de Área Degradada (PRAD) com a intenção de minimizar os impactos ambientais 

causados pela atividade (IBAMA, 2011). 

Na proposição da recuperação de uma área, o primeiro pensamento dos 

executores é de retornar, o mais rápido possível, a fitofisionomia florestal para a 

referida área. Com isso, tornou-se sinônimo de recuperação de áreas degradadas a 

revegetação (SILVA e REIS, 2000). Ainda, para os autores, os conhecimentos gerados 
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pelas técnicas ou normas de recuperação de áreas degradadas representam experiências 

localizadas que nem sempre podem ser utilizadas em áreas com características edafo-

climáticas distintas e, em geral, representam modelos mais voltados para o processo de 

revegetação de áreas degradadas e não para a recuperação da resiliência ambiental.  

Segundo o Manual de Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração, 

recuperação significa, "retornar a área degradada a uma forma e utilização de acordo 

com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, o que implica que uma condição 

estável será obtida em conformidade com os valores ambientais, estéticos e sociais da 

circunvizinhança. Significa, também, que a área degradada terá condições mínimas de 

estabelecer um novo solo e uma nova paisagem" (IBAMA, 1990).  

É uma tarefa demorada e onerosa, em que o ser humano sem ajuda da natureza, 

não consegue realizá-la.  Entretanto, podem-se utilizar técnicas para que a recuperação 

seja feita de uma forma mais rápida, ajudando desta forma a natureza que, sozinha, 

demoraria muitos anos para fazê-lo. A importância de revegetar as áreas degradadas é 

evitar o surgimento de processos erosivos, de instabilidade das barreiras, reduzir os 

assoreamentos das linhas de drenagem natural e evitar o aumento da turbidez e redução 

da qualidade das águas dos rios (ZANELLA et al., 2009). 

Surge, como ferramenta legal, o Projeto de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD), termo esse que nos documentos legais e estudos técnicos e científicos pode ser 

substituído por Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). O PRAD consiste 

de um documento que contém as medidas propostas para a mitigação dos impactos 

ambientais decorrentes das atividades ou dos empreendimentos, estabelecendo o 

conjunto de métodos e técnicas aplicáveis à contenção da degradação em cada área 

específica. Este documento inclui o detalhamento dos projetos para a reabilitação das 

áreas degradadas, que podem ser de revegetação (estabilização biológica), geotécnica 

(estabilização física), e remediação ou tratamento (estabilização química) para fins de 

cumprimento da legislação ambiental. Ainda, nos Termos de Referência, constantes dos 

Anexos I e II da Instrução Normativa 04/2011 (IBAMA, 2011), está descrita a 

necessidade de fazer cumprir a legislação ambiental, especialmente no que concerne aos 

procedimentos relativos à reparação de danos ambientais. 

O PRAD, além do atendimento ao aspecto legal, tem por objetivo estabelecer 

um conjunto de ações ordenadas no tempo e no espaço, que visem recompor as áreas, 

minimizando, desta forma, os impactos ambientais provocados pela mineração e dando 
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condições a área para se estabelecer um novo uso (ZANELLA et al., 2009), quando não 

se trata de Área de Preservação Permanente (APP). No caso de APP, os órgãos 

ambientais entendem a necessidade de que o PRAD seja voltado à restauração, que 

segundo a Lei n
o 

9985/2000, significa restituição de um ecossistema ou de uma 

população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original 

(BRASIL, 2000). 

O PRAD se destina a orientar e especificar as ações que devem ser planejadas, 

projetadas e realizadas para recuperar, inclusive a mata ciliar, cujas características 

originais sofreram alterações, sendo que, além de prever os tipos de reestruturação das 

margens instáveis, estará orientado a otimização de operações nos processos de lavra, 

processamento mineral e disposição de resíduos, buscando, durante a vida útil do 

empreendimento, minimizar ou mesmo reverter os impactos causados pelas atividades 

minerais na área (IBAMA, 2011). 

A crescente conscientização ambiental da sociedade, aliada às ações dos 

ambientalistas, tem acelerado a busca de novas ―equações ambientais‖, que objetivam a 

minimização dos impactos a um baixo custo (VALCARCEL, 1998), onde se enquadra a 

implantação dos PRADs, porém sua aplicação pode não estar sendo uma ferramenta 

efetiva que esteja atingindo os objetivos a que são propostos. 

Embora o conhecimento tenha avançado nas últimas décadas, aprimorando 

diversos aspectos do planejamento dos projetos, alguns desses processos ainda carecem 

de pesquisas e conceitos mais sólidos, especialmente no que concerne às etapas de 

monitoramento e avaliação dos PRADs.  

Uma das formas de fiscalizar e avaliar os PRADs é a exigência pelo órgão 

ambiental ao empreendedor, no mínimo semestralmente e em casos específicos até 

trimestralmente, ao longo da sua execução, Relatórios de Monitoramento, conforme 

modelos constantes nas Instruções Normativas pertinentes (IBAMA, 2011; FATMA, 

2012). Contudo, não são estabelecidos modelos de indicadores ecológicos específicos 

para cada região e/ou ecossistemas, nem tão pouco métodos, apenas alguns indicadores 

universais. 

No entanto, a despeito da importância dessas etapas de monitoramento e 

avaliação, verificam-se poucas pesquisas e literaturas disponíveis sobre o tema, 

principalmente quanto aos indicadores e menos ainda quanto aos indicadores de 

recuperação dos solos, e métodos para esses. Alguns dos problemas residem no 



16 

 

entendimento, por vezes simplório e equivocado, por parte de alguns órgãos 

licenciadores e empresas que executam serviços de recuperação, que veem essas etapas 

como sendo apenas o mero e formal cumprimento das exigências legais inerentes aos 

processos de licenciamento e compensação ambiental. Adicionalmente, em razão da 

polissemia de conceitos definidores do termo ‗RAD‘ (Recuperação de Área Degradada), 

das diferentes técnicas de recuperação existentes, além das diferentes diretrizes 

normativas, comumente os PRADs apresentam objetivos de recuperação bem 

diferenciados. Nessa linha, verifica-se certo consenso na literatura acerca da 

inexistência de modelos (conceitos RAD + técnicas RAD + indicadores RAD) que 

possam ser homogeneamente aplicados no monitoramento e na avaliação de uma ampla 

gama de projetos, ecossistemas ou formações florestais (BELLOTTO et al., 2009; 

DOREN et al., 2009; EHRENFELD, 2009; RODRIGUES e GANDOLFI, 2009; 

BRANCALION et al., 2012). 

Com base no exposto e considerando que efetividade diz respeito à capacidade 

de se promover resultados pretendidos (ALCANTARA, 2009), esta pesquisa objetivou 

analisar a efetividade dos PRADs e de indicadores de avaliação em três APPs dentro de 

empreendimentos de mineração de areia, localizadas na parte baixa da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, em Santa Catarina, onde foram implantados PRADs e 

executados pelos empreendedores há aproximadamente cinco (5) anos.  

Este estudo está dividido em: Introdução Geral, encontrando-se nessa uma 

fundamentação teórica que subsidia entender os processos que envolvem a temática 

aqui abordada, a Hipótese e os Objetivos; Metodologia Geral e Considerações Finais, 

generalizando todos os objetivos. Contudo, os conteúdos estão apresentados em forma 

de capítulo, sendo: Capítulo 1: Espécies arbóreas como indicadores de desenvolvimento 

vegetal; Capítulo 2: Características químicas e físicas como indicadores de qualidade de 

solo; Capítulo 3: Hidrólise de Diacetato de Fluoresceína e Biomassa como indicadores 

biológicos da qualidade de solo; Capítulo 4: Cromatografia de Pfeiffer como indicador 

da qualidade de solo; Capítulo 5: Efetividade dos PRADs e dos indicadores. Estes 

capítulos estão em formato de artigo, sendo o terceiro já aprovado para publicação e o 

quarto submetido na ocasião desta tese. 

 Os resultados desta pesquisa poderão servir como uma ferramenta para auxiliar 

na aplicabilidade dos PRADs, bem como os indicadores aplicados se comprovada sua 

efetividade, servirão de modelo para futuras atividades que necessitem de avaliação na 
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recuperação, assim como para tomadores de decisões que poderão aprimorar os PRADs 

e sua real efetivação. 

1.1 Fundamentação Teórica 

1.1.1 Mineração de areia 

 

Entende-se por mineração o processo e/ou atividade industrial, cujo objetivo é a 

extração de substâncias minerais possuindo uma importância significativa para a 

sociedade, pois nenhuma civilização pode se desenvolver sem uso dos bens minerais, 

principalmente quando se pensa em qualidade de vida, uma vez que as necessidades 

básicas do ser humano são alimentação, moradia e vestuário, e são atendidas 

essencialmente por recursos naturais (BRANDT, 1998). 

A Compensação Financeira por Exploração de Recursos Minerais (CFEM, como 

é chamado o royalty do setor mineral) e a Taxa Anual por Hectare (TAH, a taxa cobrada 

anualmente por hectare durante a fase de pesquisa mineral) são as principais receitas do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Juntas, elas responderam por 

98,1% de toda a arrecadação do DNPM no segundo semestre de 2015 (2º/2015) 

totalizando aproximadamente R$ 826,4 milhões (DNPM, 2016). 

No ranking das dez substâncias minerais com maior participação no total das 

receitas de CFEM figuram, além do ferro: cobre (9,1%), alumínio (6,6%), ouro (4,7%), 

calcário dolomítico (3,6%), granito (3,1%), água mineral (1,9%), fosfato (1,9%), areia 

(1,8%) e gnaisse (1,2%). Essas 10 substâncias representaram aproximadamente 87,4% 

da arrecadação de CFEM no 2º/2015 (DNPM, 2015). 

A areia é extraída de leito de rios, várzeas, depósitos lacustres, mantos de 

decomposição de rochas, pegmatitos e arenitos decompostos. O Sumário Mineral 

(2007) afirma que em 2006 foram produzidos 358 milhões de toneladas de agregados, 

representando um aumento de 8% em relação a 2005. Deste total, 146 milhões de 

toneladas são representados por pedras britadas e 212 milhões de toneladas por areia.  

São Paulo é o estado com maior produção, concentrando, em 2014, 22% do total 

nacional, com pequena diminuição em relação aos anos anteriores, sendo que, em 2006, 

representava 27% do total. A segunda unidade mais importante da federação, com 

respeito à quantidade produzida de areia, é Minas Gerais, com 11%, seguida pelo Rio de 
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Janeiro, com 7%, Paraná e Bahia, em quarto lugar, com 6% cada e Rio Grande do Sul e 

Pernambuco, com 5% cada e Santa Catarina  com 3,5% (DNPM, 2015). 

De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em 

2005 o estado de Santa Catarina produziu 6.368.644 m
3
 de areia bruta e 687.736 

toneladas de Areia Industrial. A comercialização do produto gerou, no total, R$ 

113.174.483 (MOREIRA et al, 2010). A areia obtida da extração pode ser usada 

principalmente na construção civil, mas também para fundição, fabricação de vidros, 

silicatos, cerâmicas, construção de campos esportivos, filtragens, entre outras. Para o 

autor, hoje, o curso d‘água do rio Itajaí-Açu é a principal fonte de extração de areia do 

Vale do Itajaí.  

A dragagem hidráulica em leitos submersos, como são os casos das áreas 

estudadas, é empregado de maneira ampla para qualquer tipo de mineração ou obra civil 

em que é retirado material sob um leito de água (ALMEIDA, 2002). Para DNPM 

(2001), os principais locais de produção de areia são várzeas e leitos de rios, depósitos 

lacustres, mantos de decomposição de rochas, represas, cavas submersas, arenitos e 

pegmatitos decompostos, sendo que no Brasil 70% da areia é produzida em leitos de 

rios (MME, 2010). Em geral são depósitos com espessura variável desde poucos metros, 

podendo atingir dezenas de metros e contendo material não consolidado, condição 

necessária para permitir a utilização do método de dragagem (ALMEIDA, 2002) 

(Figura 1). 

A dragagem hidráulica é caracterizada por um sistema de bombeamento que 

promove a sucção da polpa formada a partir da superfície de ataque do leito submerso. 

O ponto de sucção no fundo da água é atingido através de tubulação, em cujo interior a 

polpa é transportada e depositada em local de despejo em terra firme (ALMEIDA, 

2002). (Figura 1). 
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Figura 1: Lavra por dragagem em leito de rio ou cava submersa. Fonte: Almeida (2003). 

Após é feito, em alguns casos um simples peneiramento e, contam com algum 

dispositivo de decantação como uma caixa de lavagem onde ocorre a separação entre o 

material mais fino e a areia média ou grossa que se deposita no fundo da caixa, sendo 

transferida para pilhas de estocagem ao ar livre, ou silos de armazenamento para 

posterior carregamento em caminhões basculantes para o transporte do produto final 

(ALMEIDA, 2002). 

O setor produtor de areia para construção gera cerca de 50 mil empregos diretos 

e 150 mil indiretos, sendo formado principalmente por empresas de pequeno porte, na 

grande maioria empresas familiares. De modo geral, a mão de obra tem qualificação 

baixa. Na maioria das vezes, ela é formada dentro da própria empresa, com a 

experiência sendo passada pelos funcionários mais velhos (MME, 2010). 

Os recursos hídricos são bastante sensíveis às atuações antrópicas, sendo a 

extração de areia uma delas, tornando-se mais problemática ainda quando feita de forma 

incorreta, sem os devidos critérios e cuidados, o que pode acarretar graves agressões ao 

meio ambiente decorrentes dos impactos ambientais negativos, como: devastação da 

Área de Preservação Permanente, erosão das margens, mudança do leito do rio e da 

vazão hídrica por material de capeamento (solo vegetal e solo residual) e por rejeitos da 
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mineração, utilização de monitores hidráulicos para efetuar desmonte da cobertura do 

solo, carreando volumes enormes de lama para cursos de água, causando turbidez 

elevada à jusante e diminuição da produtividade biológica, bem como a riqueza de 

fauna e flora aquática e terrestre. Ainda, problemas constatados na exploração mineral 

inclui que não raro as matas ciliares são usadas como bota-fora dos rejeitos ou estéreis; 

desprezo da terra fértil, quando da limpeza de uma nova frente de trabalho; águas 

perenes e pluviais espraiando-se pelo pátio de obras; falta de um lugar definido como 

local de bota-fora dos rejeitos; descaracterização do relevo, pondo em risco áreas de 

beleza, inibindo o fluxo turístico e a não recuperação das áreas mineradas de forma 

generalizada, inclusive de lavras já abandonadas (OLIVEIRA e MELLO, 2007). 

Esses sérios impactos ambientais sobre os recursos naturais, tanto na fase de 

extração quanto na fase de beneficiamento do minério faz com que a mineração seja 

considerada uma das atividades mais impactantes (BRANDT, 1998). Por isso, esta 

atividade extrativa tem sido cada vez mais coibida pelos órgãos responsáveis pela 

fiscalização do meio ambiente (ALMEIDA e LUZ, 2009). 

Por fim, importante constar que nos últimos anos, principalmente a partir da 

década de 80, foram registrados diversos escorregamentos nas margens do rio Itajaí-

Açu, entre os municípios de Blumenau e Itajaí. Simultaneamente, ocorre a extração de 

um grande volume de areia no baixo vale com a presença de 28 portos de areia. O 

processo erosivo tem sido associado à exploração de areia no canal fluvial, resultado 

dos estudos apresentados por Santos et al., (2006) para definir o real efeito causado pela 

extração de areia na instabilidade das margens. 

 

1.1.2 Aspectos legais sobre a Recuperação de Área Degradada pela 

mineração 

 

No Brasil, os três níveis de poder estatal possuem atribuições com relação à 

atividade de mineração e o meio ambiente, pois o setor de mineração, de um modo 

geral, está submetido a um conjunto de regulamentações nessas esferas de poder. Sendo 

tais recursos bens da União, a exploração, o aproveitamento dos mesmos, que são a 

essência das atividades de mineração, se dá por outorga de direitos minerários em 

distintos regimes legais (IBRAM, 2013). 



21 

 

Em nível federal, existem diferentes órgãos que têm a responsabilidade de 

definir as diretrizes e regulamentações, bem como atuar na concessão, fiscalização e 

cumprimento da legislação mineral e ambiental para o aproveitamento dos recursos 

minerais.  

Além de mecanismos legais para controle de atividades consideradas de impacto 

ou que sejam poluidoras (como licenciamento ambiental e avaliação de impacto 

ambiental, plano de controle ambiental, recuperação de áreas degradadas), existem 

mecanismos econômicos, como incentivos e técnicos para apoiar o desenvolvimento de 

novas tecnologias (IBRAM, 2013). 

As atividades ligadas à área de mineração são regulamentadas por normas legais 

hierarquicamente estruturadas a partir da Constituição Federal, que estabelecem as 

condições, deveres e direitos tanto para a Administração quanto para os mineradores. Os 

seguintes dispositivos regulam essa atividade: Constituição Federal, Decretos-Leis 

(Código de Mineração, etc.), Leis, Decretos, Portarias (Interministeriais, Ministro de 

Minas e Energia, Diretor Geral do DNPM), Instruções Normativas (Ministro de Minas e 

Energia) (SEBRAE, 2014). Porém, a extração de areia pressupõe-se necessidade de 

Licenciamento Ambiental, que fica vinculada a determinadas leis e definições.  

De maneira geral, mineração consiste na exploração de jazidas e minas. 

Entendendo-se por jazidas toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, 

aflorando à superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; e 

mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa (Art. 14 do Código de Mineração). Sendo a 

lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da 

jazida, desde a extração das substâncias minerais até o beneficiamento das mesmas 

(BRASIL, 1967). 

Conforme estabelece o Art. 1º, do Código Mineiro, compete à União administrar 

os recursos minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o 

consumo de produtos minerais, ressaltando-se, entretanto, a competência constitucional 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas ações de 

registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de Direito de Pesquisa e 

exploração de Recursos Hídricos e Minerais em seus respectivos territórios. 

Outros instrumentos, também formulados legalmente (Projeto de Controle 

Ambiental - PCA e Relatório de Controle Ambiental - RCA), têm sido muito mais 

aplicados no setor de extração mineral. Aliás, PCA e RCA são específicos para a 
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extração mineral (Resolução CONAMA Nº 09/90 e Resolução CONAMA Nº 10/90, 

(BRASIL, 1990 a e b). 

O Código de Mineração, Decreto Lei nº227 de 28/02/1967, determinou, em seu 

artigo 7º, que o aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de 

pesquisa do Diretor-Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro 

de Estado de Minas e Energia. O artigo 42, do mesmo Decreto-Lei, esclarece que a 

autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou 

comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do 

Governo (BRASIL, 1967).  

Entre os bens públicos referidos no artigo 42 está o bem ambiental, incorporado 

no ordenamento jurídico brasileiro, em 1988, com a promulgação da Constituição 

Federal, em seu artigo 225. O bem ambiental é um bem que tem como característica 

constitucional ser essencial à sadia qualidade de vida, sendo ontologicamente de uso 

comum do povo, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites 

constitucionais. Desta forma, ‗todos‘ são os titulares desse direito. Assim, o objetivo da 

tutela jurídica é a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Caso haja 

alguma ameaça a proteção desse bem, a autorização de lavra será recusada (BRASIL, 

1988). 

Ainda, o Decreto Federal nº 97.632/1989 dispõe em seu Art. 1° que ―Os 

empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão, quando 

da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório do Impacto 

Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente, plano de 

recuperação de área degradada‖ (BRASIL, 1989). 

Em relação à Lei Federal 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica é possível 

destacar o Art. 32, onde: A supressão de vegetação secundária em estágio avançado e 

médio de regeneração para fins de atividades minerárias somente será admitida 

mediante: I - licenciamento ambiental... II - adoção de medida compensatória que inclua 

a recuperação de área equivalente à área do empreendimento, com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica e sempre que possível na 

mesma microbacia hidrográfica (BRASIL, 2006). Ainda, nesse sentido, tem a Instrução 

Normativa IN – 06 do MMA, que dispõe sobre a Reposição Florestal (MMA, 2006). 

No caso de um empreendedor executar pesquisa de lavra ou extração de recursos 

minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em 
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desacordo com a obtida, a Lei Federal 9.605/98, Art. 55 prevê pena de detenção, de seis 

meses a um ano, e multa. Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área 

pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou 

determinação do órgão competente. 

No nível de Estado, pode-se destacar a Lei Estadual nº 9.748/94, que dispõe sobre 

a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências (FATMA, 1994), a Lei 

Estadual nº 11.986, de 12/11/2001 - que institui o Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências (FATMA, 2001) e a Lei Estadual nº 

14.675, de 13/04/2009, que – institui o Código Estadual do Meio Ambiente (FATMA, 

2009). 

Importante destacar a Instrução Normativa IN – 07/2016 (FATMA, 2016), que 

dispõe sobre o Licenciamento Ambiental das atividades de mineração, destacando-se 

alguns itens de acordo com as normas para o Rio Itajaí-Açu, tais como: 

 A mineração em leito de rio deve se abster de atos que possam degradar 

o curso d‘água, sua navegação e flutuabilidade.  Deve ser executada com o 

devido controle da turbidez da água de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pela legislação específica.  

 Redução da área de pátio de manobras/operação/transbordo para, no 

mínimo, 20 m da margem do rio e no máximo 100 m de comprimento, em 

paralelo com o rio. Cada empreendimento deve manter uma distância de 1000 m 

entre portos para descarga de minério, sendo permitido um acesso de 10 m de 

largura interligando-o ao rio.  

Outras normas reguladoras da mineração são a Lei Federal nº 9.314, de 

14/11/1996 - que altera dispositivos do Decreto Lei nº 227/67 (Código de Mineração) 

(BRASIL, 1967); Portaria DNPM nº 237/2001 - que aprova as Normas Reguladoras de 

Mineração – NRM (BRASIL, 2001), de que trata o artigo 97 do Decreto Lei nº 227/67; 

Resoluções CONAMA nº 009 e nº 010, de 06/12/1990 - que dispõem sobre o 

licenciamento ambiental da atividade minerária; ao disposto no artigo 225, parágrafo 2º 

da Constituição Federal/1988, obrigando-se o minerador a recuperar o meio ambiente 

degradado; Lei Federal nº 6.567, de 24/09/1978 (BRASIL, 1978) – que dispõe sobre o 

regime especial de exploração e aproveitamento de substâncias minerais de uso 

imediato/in natura; Decreto nº 62.934, de 02/07/1968 (BRASIL, 1968) – que aprova o 

Regulamento do Código de Mineração e Lei de uso e ocupação do solo do município 
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respectivo, no que diz respeito à localização do empreendimento minerário, em área 

urbana ou expansão urbana, nos termos do disposto nos artigos 30, inciso VIII e 182 da 

Constituição Federal/1988.  

Especificamente, para ser realizada a reparação de danos ambientais é 

imprescindível o conhecimento da legislação, sendo destacada a Lei Nº 6.938/81 

(BRASIL, 1981), regulamentada pelo Decreto Nº 99.274/90, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente - PNMA, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação. Em seu Art. 4º, a PNMA visará (..) obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados e, ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos VII. 

O Decreto Nº 97.632, de 10 de abril de 1989, dispõe sobre a regulamentação do 

artigo 2º, inciso VIII, da PNMA, determinando: 

Art. 1º - Os empreendimentos que se destinem à exploração de recursos minerais deverão, 

quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de 

Impacto Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente um 

projeto de recuperação de área degradada. 

A Instrução Normativa nº 04/2011 do IBAMA, em vigor, visa estabelecer 

exigências mínimas para nortear a elaboração de PRAD em áreas alteradas. As novas 

regras também se aplicam à recuperação de APPs (Áreas de Preservação Permanente) e 

RL (Reserva Legal), assim como a Resolução CONAMA 429/2011 – que também 

dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de Preservação Permanente - 

APPs.  

Dentro desse dispositivo legal (IN n° 04/2011) o monitoramento e avaliação do 

PRAD deve ser feito por três (3) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

através de relatórios semestrais e caso necessário até trimestrais, onde deverão possuir 

indicadores que permitam aferir o grau e a efetividade da recuperação da área e 

contemplem a recuperação das funções e formas ecossistêmicas, além da exigência de 

um relatório final com os resultados dos relatórios anteriores.  

A recuperação de área degradada pela mineração é hoje uma exigência da 

legislação ambiental e é apontada como uma das ações necessárias à racionalização do 

uso da terra e melhoria de qualidade ambiental (UNCED, 1991).  

Especificamente os PRADs em estudo são resultado do processo de 

licenciamento ambiental, sendo estabelecido que: 
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“Os referentes projetos tem por objetivo estabelecer o plantio de espécies 

nativas arbóreas como forma de recuperação em Área de Preservação Permanente 

(APP), outrora alterada ambientalmente por ação antrópica. Diante ao exposto e face 

à importância da cobertura florestal que, dentre outras, tem função conservacionista do 

solo e de mananciais hídricos, especialmente com espécies de porte arbustivo e 

arbóreo, os PRADs das APPs das mineradoras em estudo tem o objetivo específico de 

atender às leis e diretrizes ambientais sancionadas pelo Código Florestal e Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, assim o fazendo sob a forma do 

presente documento, caracterizado como projeto de RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS” (GGES, 2011). 

Importante destacar que a dragagem de areia na mineração ocorre em locais 

onde houve a deposição de material sedimentar erodido ao longo das eras geológicas, 

sendo que normalmente esses locais estão próximos a fundo de vales e aos rios, 

coincidindo muitas vezes com as matas ciliares, consideradas Áreas de Preservação 

Permanente (APP) (ANIBELLI, 2008). 

É definida APP aquela protegida nos termos dos art. 3º da Lei 12.651, de 25 de 

maio de 2012, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas. 

Diante do exposto é necessário manter a integridade das APPs, indicadas na Lei 

Federal nº 12.727/2012 Código Florestal (BRASIL, 2012), que dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.  

A estocagem de material, quando da extração mineral, deve se dar em locais que 

não prejudiquem a APP, de modo a respeitar o Código Florestal e a Resolução 

CONAMA 303/2002. Casos específicos, considerando situações excepcionais, serão 

analisados à luz da Resolução CONAMA nº 369/2006, da Lei nº 11.428/2006 e do 

Decreto 6.660/2008. 

As definições dos pontos, parâmetros e periodicidade de monitoramento devem 

ser realizadas em conjunto com a FATMA e observando a Resolução CONAMA 

429/2011 que dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de Preservação 

Permanente (BRASIL, 2011) e a Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a 
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classificação dos corpos d‘água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento e 

estabelece as condições de padrões de lançamento de efluentes (BRASIL, 2005). 

1.1.3 Indicadores para Monitoramento e Avaliação de PRADs 

 

Para melhor entendimento, o monitoramento é um processo sistemático pelo 

qual periodicamente se verifica, descreve e avalia o estado (status) de um PRAD, 

enquanto que a avaliação consiste em uma série de ações destinadas a determinar se os 

objetivos propostos para a recuperação, ou restauração de uma área, foram ou estão 

sendo alcançados (HOWELL et al., 2012). Para melhor aproveitamento das informações 

derivadas das etapas de monitoramento e avaliação, faz-se necessário um Plano de 

Monitoramento, isto é, um planejamento prévio à implementação do projeto. Esse plano 

deverá refletir as metas e os objetivos do projeto de recuperação além de prever 

recursos, tarefas e prazos de coleta das informações. Por sua vez, a avaliação das 

informações coletadas e dos resultados obtidos possibilitará subsidiar a tomada de 

decisão corretiva por parte do executor, além de reunir lições aprendidas como base 

para conhecimento do processo de restauração (BRANCALION et al., 2012). 

Para o acompanhamento temporal dos parâmetros estabelecidos para posterior 

avaliação do projeto, o monitoramento é a ferramenta para analisar se a área restaurada 

ou recuperada atingiu seus objetivos (GANDOLFI, 2006). Portanto, apresenta-se a 

necessidade de identificar e definir indicadores que possibilitem avaliar e monitorar as 

metodologias propostas e utilizadas, a fim de verificar se os objetivos estabelecidos na 

restauração estão sendo alcançados e se a dinâmica florestal está sendo reestabelecida 

(BARBOSA, 2000). Ambas as etapas constituem ferramentas gerenciais e estratégicas 

fundamentais, capazes de contribuir para o avanço do conhecimento sobre a 

recuperação, na medida em que, em conjunto, permitem aprofundar a compreensão 

sobre os motivos do sucesso (ou falha) dos PRADs. Isto é, o monitoramento e a 

avaliação representam a melhor maneira de atestar a consecução dos objetivos e metas 

previamente definidos para um processo de restauração e, em maior escala, permitem 

definir a trajetória ambiental da área em recuperação bem como sua capacidade futura 

de sustentabilidade (HOWELL et al., 2012). 

Os indicadores são recursos metodológicos, empiricamente referidos, que 

informam sobre um aspecto da realidade ou sobre mudanças que estão se processando 
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sobre a mesma, de forma que possamos observar ou mensurar o fenômeno estudado 

(VALARELLI, 2004). Quanto aos indicadores normalmente utilizados em recuperação 

de área degradada estes são denominados de indicadores ecológicos, que são variáveis 

cuja finalidade é medir as alterações em um fenômeno ou processo do ecossistema. 

Representam uma análise científica, com a categorização numérica ou descritiva de 

dados ambientais, frequentemente baseados em informações parciais que refletem o 

status de extensos ecossistemas (VAN STRAALEN, 1998; MANOLIADIS, 2002). 

Indicador, de forma geral, é um dado quantitativo ou qualitativo e seu acompanhamento 

em tempo ou espaço permite analisar um resumo da situação e/ou a evolução de um 

fenômeno mais amplo, formados geralmente a partir da seleção de um conjunto maior 

de dados permitindo simplificar a análise dos fenômenos medidos, sendo nesse sentido, 

uma importante ferramenta de comunicação (IFEN, 2011a).  

Uma das maiores questões levantadas em um plano/projeto de recuperação ou 

restauração é a determinação de critérios que possam ser empregados na avaliação do 

seu sucesso. Os indicadores, como ferramentas analíticas, são considerados importantes, 

pois ao produzir informações podem ser usados como base para avaliações e, portanto, 

contribuir para a formulação de políticas públicas, além de facilitar a interpretação de 

dados e a comunicação da informação a diferentes grupos da sociedade quanto às 

mudanças sociais ou ambientais que se procura (SEGNESTAM, 2002). Uma das 

vantagens do uso de indicadores é que possibilita fácil compreensão e interpretação dos 

dados por parte de diferentes categorias de interessados. Idealmente, os indicadores de 

desempenho deveriam ser objetivos, facilmente mensuráveis, reprodutíveis e passíveis 

de serem obtidos a baixo custo. Esses indicadores devem levar em consideração o 

reestabelecimento de estruturas e funções dos ecossistemas degradados (BLOCK et al., 

2001). 

Os principais marcos (propostas) ordenadores de avaliação e monitoramento da 

recuperação de áreas degradadas através de indicadores de RAD no Brasil foram 

desenvolvidos incialmente por Lammerts van Bueren e Blom (1997), que estabeleceram 

o Marco PC&I para orientar a formulação de Princípios, Critérios e Indicadores (PC&I) 

para o manejo florestal sustentável; pela Sociedade Internacional para a Restauração 

Ecológica – SER, doravante designada por Marco SER (SER, 2004), estabelecendo 

conceitos, definições e terminologias em restauração ecológica oriundas da reunião de 

diversas técnicas e conhecimentos acerca do tema; na sequência Melo et al. (2010) 
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voltado à indicadores de preparo, manutenção e estrutura; Durigan (2011), os quais 

dividiram os indicadores em composição, estrutura e funcionamento; Brancalion et al. 

(2012), indicadores se dividem em diversidade florística e estrutura; Andrade (2014), 

que buscou unir todos os marcos dos demais autores em uma matriz de Indicadores para 

Projetos de Restauração Ecológica; Matriz de Avaliação para Projetos de Restauração 

de Matas Ciliares; Matriz de Indicadores Universais para o Monitoramento de Áreas em 

Recuperação e Matriz de Avaliação e Monitoramento de Áreas em Processo de 

Restauração. Nota-se que a maioria dos indicadores utilizados nesses marcos foi voltada 

à avaliação de cobertura vegetal. 

Dentro do aspecto legal as leis que regem a recuperação de área degradada como a 

IN 04/2011 (IBAMA, 2011), a Resolução CONAMA 429/2011 (BRASIL, 2011), ainda  

a Resolução SMA 032/2014 (SMA, 2014) que estabelece as orientações, diretrizes e 

critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências 

correlatas, listam alguns indicadores para avaliação de PRAD como modelo, No anexo 

1 da IN 04/2011 do IBAMA cita indicadores de avaliação da recuperação, listando 

alguns indicadores que podem ser usados, os quais: Sobrevivência do plantio oriundo de 

mudas ou semeadura direta; Percentagem de cobertura do solo pelas espécies de 

interesse; Contenção ou persistência de processos erosivos; Serapilheira; Abundância e 

frequência de espécies vegetais; Quantidade de biomassa (material vegetal em 

crescimento: folhas, caule, ramos); Regeneração natural (presença quantitativa e 

qualitativa de plântulas); Qualidade e quantidade dos principais animais dispersores de 

sementes observados no local; Recuperação das nascentes, dos cursos e dos corpos 

d'água (quantidade e qualidade); Medidas de prevenção ao fogo; Desenvolvimento do 

plantio (altura; Diâmetro na Altura do Peito - DAP); Relação do conjunto de espécies 

existentes na área em recuperação e sua relação com a área de referência; Ameaças 

potenciais; sinais de disfunção; Suporte de populações de espécies necessárias à 

estabilidade e desenvolvimento da trajetória adequada; Indicadores de resiliência 

(visitação de fauna; aumento de diversidade vegetal; fertilidade do solo); Vazão dos 

corpos d'água e qualidade da água; Recuperação das funções hidrogeoambientais. 

 A nível estadual ocorre a Instrução Normativa nº 16/2012 da FATMA, 2012 – 

que dispõe sobre a recuperação de áreas degradadas, uma das exigências é um 

cronograma de execução e manutenção ou monitoramento do plano/projeto de 

recomposição e apresentar a FATMA relatórios anuais com registro fotográfico. 
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Há inúmeros parâmetros que podem ser utilizados como indicadores dos 

PRADs, mas o grande desafio é desenvolver ou adaptar critérios válidos para monitorar 

e avaliar a funcionalidade da área degradada, bem como discriminar os indicadores que 

forneçam as informações desejadas com exatidão e a custos aceitáveis. Há que se buscar 

também outros indicadores específicos para cada situação e cada ambiente a ser 

recuperado, sendo improvável que se possa desenvolver apenas indicador de uso 

universal (RODRIGUES e GANDOLFI, 2001). 

A escolha de variáveis que possam funcionar como indicadores ecológicos 

podem estar baseados na comparação entre sítios em que houve distúrbios e outros, 

mais bem conservados, que funcionam como referência para estudos comparativos 

(GROFFMAN et al., 2001). 

Nas minerações de areia, a escolha de indicadores deve considerar os objetivos 

da recuperação ambiental. Via de regra o objetivo prioritário que é a revegetação serve 

para alcançar a estabilidade física do local, para tanto se pode avaliar a perda de solo da 

área em determinado tempo, por exemplo, mas propósitos específicos quanto ao uso 

futuro da área podem estar associados. Se o objetivo for o restabelecimento de 

vegetação nativa, a avaliação deverá contar, necessariamente, com dados de diversidade 

de espécies. Um reflorestamento precisará de dados de produção de biomassa ou 

densidade de plantas, e assim por diante (ALMEIDA e SÁNCHEZ, 2005). 

Um ecossistema é considerado restaurado ou recuperado quando contém 

recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxílio 

ou subsídios adicionais (MMA, 2007). Para inferência da evolução dos recursos bióticos 

e abióticos durante o processo de restauração ou recuperação ecológica devem ser 

utilizadas ferramentas de avaliação, como os indicadores ecológicos (RODRIGUES et 

al., 2009). Para que um bom indicador seja efetivo requer, entre outros aspectos, 

apresentar forte relação com os objetivos do projeto de restauração (MANOLIADIS, 

2002) e transmitir ganhos ambientais em áreas em processo de restauração ou 

recuperação (RODRIGUES e GANDOLFI, 1998). 

Dentro desses contextos, há algumas características que devem ser consideradas 

para a seleção de indicadores ecológicos (ANDRASEN et al., 2001; FIGUEIREDO, 

2011; HOBBS e HARRIS, 2001; MANOLIADIS, 2002; METZGER, 2002; SIQUEIRA 

e MESQUITA, 2007; STATE ENVIROMENTAL GOALS AND INDICATORS 

PROJECT, 1995; VAN STRAALEN, 1998), tais como: 
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 Estar de acordo com os objetivos do projeto de restauração e om os 

problemas ambientais abordados; 

 Ser de fácil mensuração; 

 Ser prático e realista, levando em consideração o seu custo de coleta; 

 Possuir capacidade de detectar alterações no ambiente; 

 Ser de alta qualidade e confiabilidade; 

 Ser claramente definido, a fim de evitar problemas no seu 

desenvolvimento ou interpretação; 

 Apresentar valores claros; 

 Ser usado nas escalas espacial e temporal; 

 Permitir a formulação de referências para as outras áreas; 

 Ser parte de um pequeno conjunto, visando a uma abordagem eficiente, 

dentro de um grande contexto de paisagem; 

 Avaliar a eficiência de medidas tomadas para melhorar a qualidade 

ambiental; 

 Monitorar diferentes níveis de cadeias tróficas; 

 Relacionar metas estabelecidas no projeto com os processos sucessionais 

naturais; 

 Transmitir ganhos ambientais dos projetos de restauração; 

 Avaliar diversas técnicas de restauração ecológica; 

 Auxiliar no processo de planejamento ambiental, manejo e tomadas de 

decisões; 

 Ter respostas a impactos naturais de baixa variabilidade, quando da 

ocorrência de impactos ambientais ou mesmo antrópicos. 

1.2 HIPÓTESE 

 

Este estudo tem como hipótese de que os Projetos de Recuperação de Área 

Degradada (PRADs), associados às técnicas aplicadas, não estão sendo ferramentas 

efetivas na recuperação ambiental e reparação de danos das atividades de mineração de 

areia. Vinculada a esta, como uma hipótese complementar se tem que os indicadores de 

qualidade do solo e de estabelecimento e desenvolvimento da vegetação testados são 

efetivos para uso de avaliação dos PRADs em lavras de mineração de areia.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a efetividade dos PRADs e dos indicadores de avaliação por meio da 

aplicação de indicadores de desenvolvimento vegetal e da qualidade do solo em três 

áreas exploradas pela mineração de areia aluvial visualmente diferenciada na densidade 

vegetal no Baixo Itajaí-Açu – SC. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

No desenvolvimento deste estudo foram necessários os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Avaliar o método de mensuração de espécies arbóreas como indicador de 

desenvolvimento vegetal;  

2) Avaliar o método de caracterização física e química como indicador da 

qualidade de solo; 

3) Avaliar o método Hidrólise de Diacetato de Fluoresceína e Biomassa 

como indicadores biológicos da qualidade de solo; 

4) Avaliar o método Cromatografia como indicador da qualidade de solo; 

5) Integrar os resultados de desenvolvimento da vegetação e de qualidade 

do solo obtidos por diferentes métodos para verificação da efetividade 

dos PRADs e dos indicadores, além de entender o comprometimento 

social dos envolvidos no processo. 

 

2. METODOLOGIA GERAL 

2.1 Área de Estudo 

 

A área de estudo é subdividida em três subáreas de amostragem e mais uma área 

referência, todas localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu. Esta bacia é 

situada na unidade fisiográfica Litoral e Encostas do Estado de Santa Catarina - Brasil, a 

maior da vertente atlântica do Estado e possui aproximadamente 15.500 km² (16,15% 

do território catarinense), distribuída em 47 municípios (HENKES, 2002).  
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O maior curso d'água da bacia é o Rio Itajaí-Açu formando 54 rios e ribeirões. 

Seus formadores são os rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, que quando se encontram no 

município de Rio do Sul, passam a se chamar Rio Itajaí-Açu (HENKES, op cit). O Rio 

Itajaí-Açu no baixo vale apresenta um padrão de drenagem altamente sinuoso, definido 

por margens de erosão (côncavas) e de deposição (convexas), constituídas basicamente 

de sedimentos aluviais holocênicos inconsolidados. (SANTOS et al, 2006). 

A colonização da região do Vale do Itajaí possuía desde o início uma estreita 

relação com o Rio Itajaí-Açu, ora no transporte de cargas e passageiros, ora no 

desbravamento de novas áreas para a agricultura ou na construção de um novo espaço 

para viver e trabalhar. O Rio Itajaí-Açu pode ser dividido, nos seus 199 km, em três 

setores principais, segundo suas características naturais: Alto, Médio e Baixo Vales do 

Itajaí (SANTA CATARINA, 1997).  

As áreas de amostragem se encontram na sub-bacia do Itajaí-Açu, 

especificamente no Baixo Itajaí-Açu (Figura 2). O Baixo Itajaí-Açu, com 

aproximadamente 80 quilômetros de extensão, com menos sinuosidade e declives 

reduzidos, inicia no Salto Weissbach e segue até o Oceano Atlântico, passando pelas 

cidades de Blumenau, Gaspar, Ilhota, Navegantes e Itajaí (PORATH, 2004). 

 

Figura 2: Localização das áreas de estudo no Baixo Vale do Itajaí-Açu, SC. Fonte: Laboratório de 

Conservação e Gestão Costeira (2017). 
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A característica geomorfológica da região do Baixo Vale do Itajaí-Açu é a 

existência das serras litorâneas, esculpidas sobre rochas mais antigas do embasamento, 

incidindo granitos, gnaisses, quartzitos, filitos e mármores, além de outras rochas 

metamórficas (ARAÚJO, 2012). Nesta área ocorre o alargamento da planície 

sedimentar, onde as cotas altimétricas muitas vezes são inferiores a 100 metros e o 

escoamento é menor, sendo que o rio transporta apenas material mais selecionado de 

granulação mais fina, iniciando o processo de deposição e surgindo as várzeas e as 

planícies de aluvião. Neste percurso os materiais são constituídos principalmente por 

areia, silte e argila (PORATH, 2004). 

As coordenadas geográficas (Datum horizontal WGS 84) das áreas de 

amostragem são as seguintes: Área 1 (UNI): 26º50'11.21 "S 49º00'02.02" W; Área 2 

(FAN): 26º53'29.43 "S 49º00'00.46 "W; Área 3 (HOT): 26º53'35.41" S 49º00'02.05 "W; 

Área 4 (BOS): 26º89'27.04" S 49º00'01.33 "W. 

 

2.1.1 Caracterização das Áreas de Amostragem 

 

A definição das áreas de amostragem foi realizada a partir das áreas de extração 

de areia na região do Baixo Vale do Itajaí-Açu, listadas no Estudo de Impacto 

Ambiental (CARUZO JR, 2002), onde foram implantados 14 projetos de recuperação 

referentes ao conjunto de 14 empreendimentos de extração de lavra de areia. Destes 

PRADs, foram selecionadas três mineradoras, denominadas de UNI – área 1, FAN – 

área 2 e HOT – área 3. 

A escolha das áreas de estudo teve como critérios: Uma área de melhor situação 

com base em observação visual prévia, possivelmente maior resposta de cobertura 

vegetal (HOT), outra com situação mediana de cobertura vegetal (FAN) e com pior 

situação visual (menos resposta de cobertura vegetal - UNI) e uma área de Mata 

Atlântica, denominada de BOS próxima a área selecionada 3 (HOT), usada como 

referência.  

As coletas de dados para análise foram obtidas de um quadrante de 25m
2
 de cada 

uma das áreas. Todas as áreas localizam-se às margens do Rio Itajaí-Açu. 

 

A seguir são caracterizadas as áreas de estudo. 
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a) Área 1= Extração de areia UNI (Figura 3). 

 

A área 1 está localizada no município de Navegantes, na margem direita do Rio 

Itajaí-Açu, em uma região bastante impactada, próxima da BR-470. No entorno, 

predomina plantio agrícola e as concentrações de vegetação arbórea nativa são 

pequenas. 

 

Figura 3: Aspecto da Mineradora UNI (área 1) - Navegantes, SC. Destaque da Área de Preservação 

Permanente em verde e quadrante analisado em vermelho sólido. Fonte: Laboratório de 

Conservação e Gestão Costeira (2017).  
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Na área a ser recuperada foram previstos 21 módulos de plantas, sendo cada 

módulo composto por quinze mudas das espécies selecionadas para plantio, totalizando 

aproximadamente 315 mudas plantadas, conforme o espaçamento determinado entre 

mudas e linha de plantio. No PRAD foi sugerido aquisição de 10% a mais de mudas 

para efetuar o replantio, totalizando 347 mudas. Foram utilizadas linhas intercaladas de 

plantio, com espaçamento de 4,0 m entre mudas (4,0 m x 4,0 m), plantadas em 

05/05/2010 (PBA, 2013). A área isolada para estudo foi de 5x5m localizada dentro da 

APP (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Local de estudo na Área de Preservação Permanente da mineradora UNI - Navegantes, SC. 

 

b) Área 2= Extração de Areia FAN (Figura 5). 

 

A área 2 está localizada no município de Ilhota, na margem esquerda do Rio 

Itajaí-Açu, em uma região de baixa urbanização e atividades antrópicas. Apesar de 
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cercada por plantios agrícolas, a área possui concentração de mata nativa no seu 

entorno. 

 

 

Figura 5: Aspecto da Mineradora FAN (área 2) - Ilhota, SC. Destaque da Área de Preservação 

Permanente em verde e quadrante analisado em vermelho sólido. Fonte: Laboratório de 

Conservação e Gestão Costeira (2017). 
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Na área a ser recuperada foram implantados 10 módulos de plantas, sendo cada 

módulo composto por quinze mudas das espécies selecionadas para plantio, totalizando 

aproximadamente 150 mudas plantadas, conforme o espaçamento determinado entre 

mudas e linha de plantio, tendo sido sugerido 10% a mais de mudas para efetuar o 

replantio, totalizando 165 mudas. Foram utilizadas linhas intercaladas de plantio, com 

espaçamento de 4,0 m entre mudas (4,0 m x 4,0 m), plantadas em 28/07/2011 (PBA, 

2013). A área isolada para estudo foi de 5x5m localizada dentro da APP (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Local de estudo na Área de Preservação Permanente da mineradora FAN - Ilhota, SC.  

 

c) Área 3 e 4 = Extração de Areia HOT e BOS (área controle ao lado da APP da 

HOT) (Figura 7). 

 

As áreas 3 e  4 estão localizadas no município de Gaspar, na margem direita do 

Rio Itajaí-Açu, em área relativamente urbanizada com pouca concentração de mata 

nativa, sendo que a área 4 usada como referência, foi analisada em um trecho de mata 

nativa  à aproximadamente 15m do quadrante da área 3. 
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Figura 7: Aspecto da Mineradora HOT (área 3) - Gaspar, SC. Destaque da Área de Preservação 

Permanente em verde e quadrante analisado em vermelho sólido e área de referência em vermelho 

hachurado. Fonte: Laboratório de Conservação e Gestão Costeira (2017).  

 

Na área a ser recuperada foram implantados quatro módulos de plantas, sendo 

cada módulo composto por quinze mudas das espécies selecionadas para plantio, 

totalizando aproximadamente 60 mudas plantadas, conforme o espaçamento 

determinado entre mudas e linha de plantio. Com a aquisição de 10% a mais de mudas 

para efetuar o replantio, totalizaram-se 66 mudas. Foram utilizadas linhas intercaladas 

de plantio, com espaçamento de 4,0 m entre mudas (4,0 m x 4,0 m), plantadas em 
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17/11/2010 (PBA, 2013). Adjacente ao local se encontra um remanescente de mata 

nativa, considerada como área de referência - área 4 - BOS (Figura 8). A área isolada 

para estudo foi de 5x5m localizada dentro da APP e outra dentro da área de referência. 

 

Figura 8: Local de estudo na Área de Preservação Permanente da mineradora HOT e a área de 

referência BOSQUE - BOS (fundo da imagem) - Gaspar, SC. 

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Esta pesquisa tem natureza exploratória em forma de estudo de caso, sendo que 

o objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco 

conhecido, pouco explorado (GIL, 2008). O método de ―estudo de caso‖ pode ser 

preferencial em comparação aos outros (experimentos, levantamentos, histórias e 

análise de arquivos) em situações nas quais as principais questões da pesquisa são 

―como‖ e ―por que‖ (YIM, 2015). 

As campanhas realizadas nas áreas (que foram implementados os PRADs há 

aproximadamente cinco anos), ocorreram nas quatro estações do ano, sendo: campanha 

1-22/08/2014 - Inverno; campanha 2- 11/12/2014 - Verão; campanha 3- 18/03/2015 - 

Outono; campanha 4-26/06/2015 - Inverno; campanha 5- 02/10/2015 - Primavera; 

campanha 6-29/01/2016 - Verão; campanha 7-06/05/2016 - Outono e campanha 8-

05/08/2016 – Inverno, totalizando 24 meses de amostragem. 
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Pode ser observado o fluxograma dos procedimentos metodológicos 

(

 

Figura 9) com fins de entendimento das técnicas utilizadas relacionadas aos 

objetivos a serem alcançados. As coletas de solo e aplicação das metodologias de estudo 

de campo para análise da evolução da vegetação foram realizadas de agosto de 2014 a 

agosto de 2016, trimestralmente. Os dados de precipitação das áreas de estudo (índice 

pluviométrico) foram disponibilizados pela Rede de Monitoramento de Desastres 

Naturais do CEMADEN/MATIC. 
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Figura 9: Fluxograma dos procedimentos metodológicos. 

Os objetivos 1,2 e 3 foram desenvolvidos inicialmente em campo através das 

coletas de dados de cobertura vegetal e das coletas de amostras de solo. As amostras de 

solo foram levadas aos laboratórios respectivos a cada tipo de análise e os dados de 

cobertura vegetal foram mensurados em campo após, tratados e trabalhados em 

computador.  Os resultados foram agrupados para análise geral dos PRADs de cada área 

e a comparação entre os mesmos com fins de avaliar a sua respectiva efetividade. As 

etapas apontadas no fluxograma encontram-se descritas em cada item de metodologia, 

conforme capítulos afins. 
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CAPÍTULO 1 

Espécies Arbóreas como Indicadores de Desenvolvimento Vegetal  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Embora a extração de areia seja necessária, ela deve ser feita de maneira a 

minimizar os impactos ambientais, principalmente os da paisagem. Os impactos 

causados ao meio ambiente pela mineração podem ser abrandados por meio da 

revegetação. A vegetação protege o solo dos danos causados pela exposição ao sol e às 

chuvas, evitando a degradação ambiental (SOUZA et al., 2001). 

Young (2000) afirma que os processos de restauração estão intrinsecamente 

relacionados com a vegetação, o que explica o porquê da maioria dos estudos de 

avaliação do sucesso das iniciativas de restauração se concentrar na avaliação e 

dinâmica da comunidade vegetal (JANSEN, 1997; SOUZA, 2000; LEOPOLD et al., 

2001; SIQUEIRA, 2002).  

Ainda assim, no Brasil são poucos os trabalhos que tratam da avaliação do 

sucesso dos revegetação e da eficiência das técnicas utilizadas na recuperação. Segundo 

Kageyama e Gandara (2001), são ainda muito duvidosas as possibilidades de 

polinização, dispersão, regeneração e predação natural, fatores essenciais na 

manutenção dos processos ecológicos das florestas já implantadas.  

Portanto, ainda não se pode afirmar se a revegetação conseguirá, efetivamente, 

constituir um novo ecossistema capaz de se regenerar e abrigar a fauna do mesmo modo 

que as florestas originais. Em vista disso e de acordo com Vieira e Gandolfi (2006), o 

monitoramento das comunidades que se formam em áreas recuperadas é uma atividade 

muito importante, devendo ser efetuada tanto para permitir a correção de eventuais 

problemas quanto para a criação de uma base de dados que permita avaliar e refinar as 

estratégias prescritas para a restauração de áreas degradadas.  

O sucesso de um programa de revegetação pode ser avaliado segundo diferentes 

pontos de vista. O aspecto geral da vegetação, o porte dos indivíduos arbóreos, a 

diversidade do sub-bosque, etc. podem ser critérios de fácil julgamento aos olhos do 
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especialista ou do profissional experiente. Essa avaliação pode ser feita mediante o uso 

de indicadores de desempenho.  

Para isso, devem ser recolhidos parâmetros que forneçam uma informação 

agregada e sintética sobre algum aspecto da própria vegetação; o emprego de 

indicadores adequados facilita a compreensão e a interpretação dos resultados da 

revegetação (ALMEIDA e SÁNCHEZ, 2005). Por meio deles, pode-se verificar a 

eficiência da cobertura vegetal na proteção dos solos, a produtividade dos ecossistemas 

ou mesmo sua função como refúgio da vida silvestre. Assim, o monitoramento e a 

avaliação da vegetação implantada são fundamentais para aprimorar as técnicas de 

restauração (SOUZA e BATISTA, 2004). 

Aspecto visual, densidade de plantas, altura média de plantas, número de 

espécies arbóreas, mortalidade de mudas e plantas regenerantes são parâmetros 

bioindicadores do processo de recuperação ambiental de uma área degradada, conforme 

indicam Valcarcel e Silva (1997). 

A avaliação dos regenerantes ou a regeneração natural aponta diretamente se 

plântulas de espécies nativas do plantio e do entorno estão colonizando as áreas em 

restauração e, portanto, indica se os processos relacionados com a biologia floral e 

reprodutiva da comunidade implantada estão sendo restabelecidos na área restaurada 

(SILVA, 2003; BARBOSA e PIZO, 2006; JORDANO et al., 2006). Além da 

regeneração, por meio do estudo da vegetação é possível extrair muitos dados acerca de 

outros elementos da paisagem, podendo ser indicadora do conjunto de fatores bióticos e 

abióticos do meio, refletidos através de sua composição florística (MATTEUCCI e 

COLMA, 1998).  

Considerando, ainda, a importância das espécies arbóreas como vegetais de 

grande porte e a elas associadas diversas interações bióticas, como polinização, 

dispersão, simbioses, e necessárias para a conservação do solo e da água, objetivou-se 

neste capítulo avaliar o método de indicadores relacionados à mensuração das árvores 

plantadas ou regenerantes nas áreas de estudo. 

Neste capítulo também é descrita a situação no final do monitoramento (agosto 

de 2016) de cada PRAD no contexto de cobertura vegetal e a caracterização das 

espécies arbóreas com fins de elucidar os resultados deste e dos capítulos que o 

sucedem.   
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1.1 Objetivo 

 

O objetivo desse capítulo foi avaliar o método de mensuração de espécies 

arbóreas como indicador de desenvolvimento vegetal. 

 

2. METODOLOGIA 

 

As variáveis de desenvolvimento da vegetação levantadas na primeira campanha 

foram desprezadas devido a problemas na padronização de metodologia das medições, 

passando a ser considerados como dados piloto. Portanto, este monitoramento ocorreu 

trimestralmente por 21 meses a partir da segunda campanha, ou seja, totalizando sete 

campanhas. 

As espécies foram classificadas por experiência do pesquisador comparando 

com os PRADs de cada área para confirmar o plantio das mesmas e apenas uma espécie 

que não foi possível identificar, um ramo da mesma foi levada para o herbário na 

Univali para seu devido reconhecimento com apoio bibliográfico. 

O surgimento espontâneo de plantas foi verificado a cada duas campanhas como 

parâmetro bioindicador, conforme indicam Valcarcel e Silva (1997), sendo que a 

quantificação das espécies arbóreas plantadas estabelecidas e de regeneração natural se 

deu por meio do uso de planilhas de campo com contagem visual. 

A altura média de espécies arbóreas foi medida com uso de trena a partir da base 

ao ápice terminal e/ou com medidor de distâncias laser GLM 40 da Bosch quando a 

altura excedia ao do tamanho da trena (3 m) e o cálculo da média em incremento em 

altura de cada área foi diminuindo o valor da altura da planta no final das coletas, do 

valor inicial de cada uma resultando em um produto, o qual se fez a média de todos os 

produtos por área. 

As espécies regenerantes não foram identificadas devido à dificuldade de 

reconhecimento considerando as mesmas se encontrar na fase inicial de vida e com 

dimorfismo foliar, exceção da espécie Mimosa bimucronata, presente na fase jovem, 

que além de possibilitar a identificação e caracterização, pôde ser mensurada em altura. 

Portanto, consideraram-se como espécies arbóreas estabelecidas aquelas que 

foram plantadas e permaneceram na área, além da espécie arbórea em regeneração, 
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Mimosa bimucronata, sendo que as mudas em regeneração somente foram 

quantificadas. Pela somatória das espécies arbóreas plantadas e as regenerantes dividida 

pela área de amostragem (25m
2
), foi calculada a densidade de cada área. 

 

3. RESULTADOS 

 

Com base no levantamento da cobertura vegetal é possível verificar alguns 

resultados como a densidade vegetal, espécies arbóreas estabelecidas após seu plantio e 

sua riqueza, além das mudas regenerantes que surgiram espontaneamente na área 

estudada. 

 

3.1  Densidade vegetal, espécies arbóreas plantadas estabelecidas e em 

regeneração e riqueza de espécies arbóreas. 

Resultados obtidos de densidade somando-se os indivíduos em regeneração aos 

resistentes plantados demonstraram valores de 0,04 ind/m
2
 (área 1- UNI) a 2,76 ind/m

2 

(área 2-FAN), 4,64 ind/m
2
 (área 3-HOT) e 4,24 ind/m

2
 (área 4 – BOS), denotando um 

relativo avanço no PRAD da área FAN e HOT quanto à cobertura arbórea no período 

médio de cinco anos. 

A situação dos PRADs e as espécies plantadas e regeneradas (fase jovem) nas 

parcelas amostradas que persistiram até a última data de coleta de dados (agosto de 

2016) estão caracterizadas por área amostrada, nos quadros 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1: Descrição da situação atual do PRAD da área 1 – UNI e características da espécie 

arbórea existente. 

 

Situação do 

PRAD 

Espécie Arbórea Levantada 

Nome Características Imagem 
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Encontra-se com 

predominância de 

gramínea exótica 

(Brachiaria sp) e 

presença de uma 

espécie arbórea em 

regeneração (Silva), 

havia incialmente 

duas mudas, mas a 

partir da segunda 

campanha todas as 

mudas plantadas no 

PRAD não 

sobreviveram. 

 

Na parcela 

amostrada: 

Espécie arbórea 

plantada existente 

= 0; 

Indivíduo 

regenerante = 1; 

densidade = 1 

indivíduo 

Densidade total =1 

Frequência: 100% 

secundária. 

Mimosa 

bimucronata 

(DC.) Kuntze 

 (Silva) 

Pertence a família 

Fabaceae. É 

pioneira, 

semicaducifólia e 

caducifólia, 

aculeada. Ocorre 

principalmente de 

associações 

secundárias 

litorâneas em solos 

úmidos ou brejos. 

Com 3-15m de 

altura e 10-40 cm 

de DAP na fase 

adulta. Tronco 

curto e 

multiramificado. 

Apresenta flores 

brancas a bege e 

frutos craspédio 

vermelho a preto. 

Dispersão 

autocórica e 

barocórica 

(LORENZI, 2002).  

 

Fonte: Lorenzi (2002). 

 

Quadro 2: Descrição da situação atual do PRAD da área 2 – FAN e características das espécies 

arbórea existente. 

 

Situação do 

PRAD 

Espécie Arbórea Levantada 

Nome Características Imagem 



47 

 

Encontra-se com 

apenas a presença 

de Aroeiras, com as 

copas já 

sobrepostas 

sombreando toda a 

área abaixo do 

dossel.  

 

Na parcela 

amostrada: 

Espécie arbórea 

plantada existente 

= 1; densidade = 

6 indivíduos 

Indivíduos 

regenerantes = 63 

Densidade total = 

69 

Frequência: 100% 

pioneira sem 

verificar 

regenerantes. 

Schimus 

terebinthifolius 

Radd (Aroeira) 

Pertence a família 

Anacardiaceae. 

Perenifólia, pioneira. 

É comum em beira de 

rios, córregos e em 

várzeas úmidas, 

porém, cresce também 

em terrenos secos e 

pobres. Dispersão 

zoocórica. Altura de 2 

a 15m. DAP de 30 a 

60 cm. Apresenta 

tronco inclinado, 

levemente tortuoso. 

Floração cor branca e 

fruto carnoso 

indeiscente (Drupa). 

Exigente em luz 

(LORENZI, 2002). 

 

 

Fonte: Lorenzi (2002). 

 

Quadro 3: Descrição da situação atual do PRAD da área 3 – HOT e características das espécies 

arbóreas amostradas. 

Situação do 

PRAD 

Espécie Arbórea Levantada 

Nome/n
o
ind Características Imagem 

Encontra-se 

com a 

vegetação mais 

desenvolvida, 

com cinco 

espécies 

sobreviventes, 

com pouca 

incidência 

luminosa 

abaixo do 

dossel, com 

incidência de 

depósitos 

acidentais de 

Alchornea 

glandulosa 

Poepp e 

Endel 

(Tanheiro) 

Indivíduos = 

4  

Pertence a família 

Euphorbiaceae. 

Perenifólia, heliófita, 

seletiva higrófita, 

pioneira, ocorre em 

beira de rios e planícies 

aluviais de floresta 

pluvial Atlântica. 

Frequentemente 

encontrada nas 

formações secundárias. 

Planta dióica de 10 a 

20m de altura e tronco 

de 5 a 70 cm de  
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areia sobre a 

área.   

Na parcela 

amostrada: 

Espécies 

arbóreas 

plantadas 

existentes = 5; 

densidade = 

16 indivíduos 

Indivíduos 

regenerantes = 

100 

Densidade 

total = 116 

Frequência: 

81,3% 

pioneiras e 

18,7% 

secundárias, 

sem verificar 

regenerantes. 

diâmetro. 

Inga 

marginata 

Wild (Ingá) 

Indivíduos = 

2 

Pertence a família 

Mimosaceae. É 

Semidecídua, heliófita, 

seletiva higrófita e 

pioneira. Ocorre na 

floresta pluvial Atlântica 

e Amazônica. Altura de 

5 a15m. Tronco mais ou 

menos liso, de 30  a 50 

cm de diâmetro. Flores 

tubulares perfumadas e 

brancas. Fruto legume 

(vagem). 
 

Eugenia 

brasiliensis 

Lam 

(Grumixama) 

Indivíduos = 

4 

Pertence a família 

Myrtaceae. É 

perenifólia, pioneira, 

heliófita, seletiva 

higrófita, Característica 

exclusiva da Mata 

Atlântica e com 

regeneração natural 

limitada. Altura de 10 a 

15m e diâmetro de copa 

mais ou menos 

piramidal. Tronco curto 

e cilíndrico, de 25 a 40 

cm de diâmetro. Flores 

solitárias de cor branca, 

fruto grupa globosa, 

amarelo ou preto quando 

maduros. 

 

Campomanes

ia reitiziana 

D. Legrand 

(Guabiroba) 

Indivíduos = 

3 

Pertence a família 

Myrtaceae. Espécie 

secundária. Ocorre na 

Mata Atlântica. Quando 

cultivada cresce de 4 a 7 

m de altura, com tronco 

cilíndrico. Flores 

solitárias e brancas e 

frutos são bagas 

deprimidas e amarelas. 
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Psidium 

cattleyanum 

Sabine 

(Araçá) 

Indivíduos = 

3 

Pertence a família 

Myrtaceae. É perenifólia 

ou semidecídua, 

pioneira, heliófita, 

seletiva higrófita. 

Ocorre na Mata 

Atlântica, 

principalmente em 

restingas litorâneas, 

situadas em terrenos 

úmidos e nas capoeiras 

de várzeas úmidas. 

Altura de 3 a 6 m, copa 

irregular e rara. Tronco 

tortuoso de 15 a 25 cm 

de diâmetro. Flores 

axilares e fruto glabro, 

comestível, nas cores: 

vermelho e amarelo 

(LORENZI, 2002). 

 

Fonte: Lorenzi (2002). 

 

De acordo com os PRADs nas três áreas de APP estudadas foram plantadas 

mudas com espaçamento de 4 metros entre mudas e 4 metros entre linhas definindo 

assim uma área de 16 m
2
 para cada planta

 
(GGES, 2011), porém durante a realização do 

experimento não foram identificados sobreviventes na área 1 (UNI). 

Contudo, na área 2 (FAN) foram encontrados seis indivíduos da espécie Schinus 

terebinthifolius e na área 3 (HOT) foram encontrados 16 indivíduos de cinco espécies 

(Alchornea glandulosa, Inga marginata, Eugenia brasiliensis, Campomanesia reitizina, 

Psidim cattleyanum) em 25m
2
. Tais informações divergem dos PRADs, pois excede o 

número esperado de mudas em cada parcela amostrada, exceção da área 1 (UNI). 

Quanto à densidade de arbóreas plantadas, observa-se que a área 1 (UNI) não 

apresentou indivíduos sobreviventes, a área 2 (FAN) foi igual a 0,24 ind/m
2
 e a área 3 

(HOT) chegou a 0,64 ind/m
2
. Porém, ao acrescentarem-se as regenerantes verificou uma 

densidade igual a 0,04 ind/m
2
 (área 1- UNI), a 2,76 ind/m

2 
(área 2-FAN), e 4,64 ind/m

2
 

(área 3-HOT). Quanto à densidade na área BOS (bosque de referência) havia 31 plantas 

inicialmente, somadas as 75 regenerantes, totalizando 106 plantas, o que permitiu aferir 

uma densidade de 4,24 ind/m
2
 (área 4 – BOS), sempre considerando os 25m

2
 

analisados. 
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Quanto ao indicador ―regeneração natural‖, a Figura 10 demonstra um maior 

aumento de espécies em regeneração na 8° campanha comparada às outras. Nesta, a 

área 3 (HOT) teve um incremento de 86 novas mudas, sendo essa a área em que mais 

houve regeneração, totalizando 100 indivíduos ao longo de 21 meses, superando a área 

de referência 4 (BOS), onde houve o incremento de 60 novas mudas na mesma 

campanha, totalizando 75 mudas ao final das coletas, e seguida da área 2 (FAN) com 39 

novas mudas na última campanha, totalizando 63 mudas. Apenas na área 1 (UNI) houve 

apenas uma muda regenerante que durou todas as campanhas. 

 

Figura 10: Quantidade de mudas regenerantes por área e a cada duas campanhas (campanha 2: 

11/12/2014; campanha 4: 26/06/2015; campanha 6: 29/01/2016; campanha 8: 05/08/2016). 

3.2 Altura das Espécies Arbóreas  

 
Por meio do monitoramento foi possível verificar o incremento obtido em altura 

de cada uma das espécies plantadas em cada área de estudo ao logo do tempo, além da 

espécie regenerante na área 1 – UNI, considerando que foi a única espécie em 

regeneração nesta área e que se desenvolveu ao ponto de existir porte para mensuração 

da mesma (Figura 11).   
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Figura 11: Incremento em altura das espécies resistentes nas áreas de estudo. 

Foi possível observar que a espécie que mais se desenvolveu no decorrer das 

campanhas foi a Silva (Mimosa bimucronata) na área 1 (UNI), com 142,86% de 

incremento. Importante considerar que esta espécie não foi plantada na execução do 

PRAD, sendo regenerante.  

Na área 2 (FAN) a Aroeira (Schinus terenbithifolius) atingiu um incremento em 

altura de 67%, sendo uma das espécies que menos cresceu nesse mesmo período. 

Na área 3 (HOT) a vegetação já está mais estruturada e suas espécies em uma 

média geral tiveram maiores incrementos, sendo que a Grumixama (Eugenia 

brasiliensis), com 152,88 % de incremento foi a que mais se desenvolveu, seguida da 

Guabiroba (Campomanesia reitiziana) com 127,55%; seguida da Ingá (Inga marginata) 

com incremento de 91,06%; da Araçá (Psidium cattleyanum) com 86,41% e da 

Tanheiro (Alchornea glandulosa) com 68,38% de incremento em altura. 

Na análise por área foi possível verificar o incremento de altura da única planta 

que se desenvolveu na área 1 (UNI), sendo em média de 2m durante as sete campanhas, 

demonstrando um acentuado desenvolvimento nas duas últimas campanhas (7° e 8° - 

outono e inverno, respectivamente) (Figura 12). 
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Figura 12: Incremento em altura da planta regenerante na área 1 (UNI) no decorrer das 

campanhas. 

Para a área 2 (FAN), onde se desenvolveram seis árvores, foi observado um 

crescimento semelhante entre as mesmas, até porquê são todas Aroeiras, mas o seu 

incremento foi de no mínimo 1m por campanha e no máximo 1,5m, sendo que as 

campanhas que demonstraram maior incremento foram: 2°, 5° e 6° (primavera e verão), 

de um modo geral. (Figura 13). 

 

Figura 13: Incremento em altura das árvores plantadas na área 2 (FAN) no decorrer das 

campanhas. 

No caso da área 3 (HOT) foi verificado que a espécie Ingá teve um crescimento 

acentuado na campanha três (Figura 14), com valor em torno de 3m em um único mês. 

A espécie Tanheiro teve essa mesma acentuação da 5° campanha para a 6° (primavera e 

verão respectivamente), também com 3 m de incremento na altura. As outras espécies se 

desenvolveram de forma semelhante, havendo um destaque  de crescimento da 

campanha seis até a campanha oito. 
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Figura 14: Incremento em altura das árvores plantadas na área 3 (HOT) no decorrer das 

campanhas. 

Observou-se que entre as campanhas de primavera e verão (11/12/2014 – 

campanha 2, 02/10/2015 – campanha 5 e 29/01/2016 – campanha 6) as áreas FAN e 

HOT se destacaram no incremento em altura, já na área UNI houve maior destaque do 

outono para o inverno (06/05/2016 – campanha 7 e 05/08/2016 – campanha 8), onde 

também houve maior índice de precipitação para essa área, pois de um modo geral os 

valores de precipitação foram mais baixos, na primavera e verão (Tabela 1). 

Tabela 1: Valores médios de precipitação no mês e no dia das coletas nas cidades respectivas das 

áreas estudadas, no Baixo Vale do Itajaí-Açu – SC. 

CAMPA-

NHA 

DATA 

 
UNI (Navegantes) FAN (Ilhota) HOT (Gaspar) 

ESTAÇÃO MÉDIA

/ 

MÊS 

MÉDIA

/ 

DIA 

MÉDIA

/ 

MÊS 

MÉDIA

/ 

DIA 

MÉDIA

/ 

MÊS 

MÉDIA

/ 

DIA 

1 22/08/2014 Inverno 0,122 0,007 0,121 0 0,124 0 

2 11/12/2014 Verão 0,083 0 0,064 0 0,211 0 

3 18/03/2015 Outono 0,083 0 0,156 0 0,183 0 

4 26/06/2015 Inverno 0,081 0,015 0,127 0,060 0,149 0,039 

5 02/10/2015 Primavera 0,002 0 0,161 0,132 0,170 0,173 

6 29/01/2016 Verão 0 0 0,123 0,385 0,064 0,043 

7 06/05/2016 Outono 0 0 0,107 0,486 0,018 0,015 

8 05/08/2016 Inverno 0,183 0 0,121 0 0,112 0 

Fonte: CEMADEN/MCTIC 
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Através do cálculo da média do incremento em altura das três áreas estudadas 

verificou-se que a área UNI teve uma média de 2,34m se incremento de seu único 

indivíduo (regenerante); na área FAN que possuía 6 indivíduos de mesma espécie, 

contabilizou-se uma média 5,16m e a área HOT teve 3,31m de crescimento. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Após 21 meses de monitoramento da vegetação, analisando-se o 

desenvolvimento dos indivíduos e sua sobrevivência, nota-se a restauração florestal com 

resultado positivo nas áreas 2 (FAN) e 3 (HOT), porém negativo e desfavorável na área 

1 (UNI), onde os dados permitiram verificar menor desenvolvimento vegetal na mesma, 

diferente das outras áreas. 

A área 3-HOT apresentou riqueza de espécies e densidade de indivíduos superior 

à obtida na área 2-FAN e na área 1-UNI. Este resultado pode estar sendo determinado 

por diferentes condicionantes. Contudo, possivelmente refletindo o esforço do 

responsável (minerador ou consultoria) em atender o estabelecido no PRAD, bem como 

os investimentos na manutenção. No caso da área 1–UNI denota-se ausência de esforços 

e investimentos.  

Também importante considerar que a situação da área 3-HOT, adjacente a um 

remanescente florestal (área 4-BOS, referência) possa ter tido a contribuição desta como 

fonte de propágulos, interferindo na regeneração natural e a evolução da diversidade 

(ALMEIDA, 2002). Aquino e Barbosa (2009) atestam o potencial de um fragmento 

como fonte de propágulos para enriquecimento de áreas revegetadas de mata ciliar em 

São Paulo.   

Quanto à densidade, Parrota e Knowles (1999), em áreas da Floresta Amazônica 

em processo de restauração de 13 e 9 anos por meio do uso de diferentes metodologias 

apresentaram médias de densidade variando entre 1,55 e 3,47 ind/m
2
 e indivíduos 

amostrados com altura inferior a 2m. Gromboni-Garatini (1999), estudando uma 

Floresta Estacional Semidecidual no interior de São Paulo, encontrou densidade média 

de 2,65 indivíduos/m
2
, sendo que o critério de inclusão de indivíduos selecionava 

aqueles com altura superior a 0,5m e inferior a 4,0m.  
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A intervenção periódica nas áreas estudadas com desbastes e cortes no sub-

bosque, com fins de limpeza e segurança do local, certamente afetaram alguns dos 

resultados encontrados quanto à regeneração natural. Este manejo contribuiu para a 

baixa quantidade de regenerantes nas campanhas iniciais, uma vez que a retirada de 

indivíduos não era seletiva.  

Este fato pode também ser mais uma das causas da maior mortalidade 

encontrada na área 1-UNI, por isso, após o início desta pesquisa as atividades de 

limpeza no local paralisaram a pedido da pesquisadora, evitando intervenções. Siqueira 

(2002), estudando projetos de restauração no interior de São Paulo, citou esse problema 

da manutenção inapropriada, dificultando ou até impedindo o surgimento de 

regenerantes.  

Chabaribery et al (2008) utilizaram o coroamento (limpeza apenas ao redor das 

mudas plantadas, evitando a competição com plantas exóticas invasoras) para 

recuperação de matas ciliares em São Paulo, assim como Cruz et al (2003) também 

utilizaram esta técnica, tanto no pré-plantio, quanto no pós-plantio.  

Quanto à sobrevivência das plantas em plantios de recuperação geralmente é 

baixa e o ritmo do crescimento das espécies muito lento (DURIGAN e SILVEIRA, 

1999). As principais causas da mortalidade e do pouco desenvolvimento de mudas em 

plantios de áreas degradadas são o estresse hídrico, a competição com ervas invasoras, o 

ataque de formigas, além de danos físicos, doenças, pragas, competição e características 

intrínsecas das espécies (CORRÊA e CARDOSO, 1998).  

A competição pode ter sido um dos fatores, entre outros, que impediu o 

desenvolvimento das espécies plantadas na área 1-UNI, considerando a predominância 

da Brachiaria sp, exótica invasora (RAYOL et al, 2011).  Esta gramínea foi introduzida 

no Brasil em 1960, onde se adaptou muito bem, vegetando bem em terrenos arenosos, 

argilosos e ensolarados, mas sensível à sombra (MILES et al., 1996). Portanto, se 

houvesse tratamento cultural de coroamento ao redor das mudas plantadas nesta área, as 

mesmas poderiam ter se desenvolvido e propiciado sombra para eliminação da 

Braquiária e ao mesmo tempo, propiciando a regeneração natural.  Resende et al (2011) 

também sugerem a prática do coroamento com uma das técnicas na recuperação de 

APPs de margem de curso d´água. 

Outro fator determinante das condicionantes da área 1-UNI foi a estrutura física 

do solo, assim como o grau de acidez, verificado na análise de solos, e a compactação 
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observada, que podem comprometer o desenvolvimento e estabelecimento das mudas 

(SIQUEIRA, 2002). Através do histórico na área 1 verificou-se que a mesma era 

utilizada para despejo da matéria prima do empreendimento (bota-fora), tornando o solo 

bastante compactado.  

Sendo espécie pioneira, Mimosa bimucronata que regenerou na área 1, apresenta 

grande importância na recuperação de áreas degradadas, nas quais é indicadora do 

estágio inicial de regeneração (BRASIL, 1994). Por outro lado, esta espécie conseguiu 

se desenvolver mesmo em tais condições de solo e de competição. Além desses 

aspectos, o valor dessa espécie como fonte de recursos para abelhas de mel foi 

ressaltado por Barth e Luz (1998). Mimosa bimucronata configura-se como espécie 

nativa de múltiplo uso e, devido ao seu grande potencial de exploração e pelo manejo 

amplo e flexível, é considerada um componente indicado na recuperação de sistemas 

agroflorestais (OLKOSKI, 2010). Esta espécie respondeu bem a recuperação em área de 

mineração do carvão (BITENCOURT et al, 2007). 

É importante destacar o potencial simbiótico das leguminosas Mimosa 

bimucronata (área UNI) e Inga marginata (área HOT) com bactérias fixadoras de 

Nitrogênio, cujo efeito é destacado por Reitz (1979), Barberi et al (1998) e Rufini et al 

(2011). Contudo, Mimosa bimucronata está representada apenas por um indivíduo e 

Inga marginata por dois. Também é possível supor, que a fixação do Carbono nos solos 

decorrente da M.O. contribui para minimizar os danos do Efeito Estufa (CARDOSO et 

al, 2001), mesmo que em pequena escala.  

O Carbono, Nitrogênio e Enxofre dos Ciclos Naturais podem estar sendo fixados 

ao solo em todas as áreas, seja em menor grau (como na área UNI) ou maior grau como 

nas outras áreas. O aquecimento global acontece quando há altos níveis de 

concentrações de CO
2
 na atmosfera formando o efeito estufa. Algumas ações 

contribuem para a redução CO
2
 na atmosfera, a conservação de estoques de carbono nos 

solos, florestas e outros tipos de vegetação, a preservação de florestas nativas, a 

implantação de florestas e sistemas agroflorestais e também a recuperação de áreas 

degradadas (BARBOSA et al, 2013). 

Na área 2-FAN houve a dominância da Aroeira (Schinus terenbinthifolius), 

sendo essa uma espécie pouco exigente às condições de solos, e sendo pioneira e 

dispersa pela avifauna é indicada nos PRADs (LORENZI, 1998; CARVALHO, 2003), 

assim como em projetos de mata ciliar (KAGEYAMA e GANDARA, 2000). Além do 
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seu rápido crescimento e agressividade (SOUZA et al., 2001), sua alta plasticidade 

ecológica permite-lhe ocupar diversos tipos de ambientes e formações vegetais (FLEIG 

e KLEIN, 1989), favorecendo e aumentando as chances de seu cultivo em diversas 

regiões do Brasil. Contudo, seria importante enriquecimento com demais espécies 

vegetais nesta área de forma a estimular a biodiversidade local.  

Na área 3-HOT as espécies florestais são adequadas aos PRADs de mata ciliar, 

pois apresentam como características serem pioneiras, de rápido crescimento, higrófitas 

e atrativas a zoocoria (LORENZI, 1998 e LORENZI, 2000). Estas demostraram 

diferentes respostas de crescimento, sendo que o entendimento de comportamento de 

cada espécie diz muito a respeito da necessidade nutricional de cada uma e como elas 

assimilam os nutrientes disponíveis no solo (MEDEIROS, 2014). 

De forma geral, os fatores climáticos, como temperatura, umidade, radiação 

solar e precipitação interagem nos efeitos da vida (RICKLEFS, 2003), e o crescimento 

das plantas deve se dar sob forma mais intensa durante os meses quentes com maior 

precipitação de chuva do que nos meses frios. No entanto, nesse estudo verificou-se que 

boa parte de incremento da vegetação foi em períodos mais frios e secos (entre 

campanhas sete e oito - outono e inverno, respetivamente). Porém, na área FAN o maior 

incremento de vegetação foi nas campanhas dois a seis (verão e primavera), o que 

demostra que não houve um padrão de resposta às condições climáticas. Importante 

considerar que a melhor resposta de algumas espécies à maior fertilidade do solo pode 

ser atribuída à sua maior taxa de crescimento, o que requer maior quantidade de 

nutrientes para atender à demanda nutricional, sendo que a maior disponibilidade de 

nutrientes permite a expressão do potencial de produção de biomassa das espécies de 

crescimento inicial mais acentuado (SILVA et al., 1997). 

Quanto aos valores de altura, a Aroeira teve incremento de 67% ao longo do 

monitoramento, sendo encontrada apenas na área 2-FAN. Este incremento denota 

resultado satisfatório, considerando a condição de terreno arenoso, pobre em matéria 

orgânica, ensolarado e de possíveis encharcamentos. Furtini Neto et al. (1999c) 

analisaram os efeitos da calagem sobre o crescimento de espécies do cerrado e 

encontraram para a aroeira, após 12 meses de plantio, um aumento em altura de 61%, 

classificando essa espécie como altamente sensível à acidez do solo e que independe de 

adubação. Souza et al (2001) encontraram o melhor desenvolvimento para a Aroeira em 

um PRAD em mata ciliar pela extração de areia.  A sobrevivência desta espécie é 
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ressaltada (FURTINI NETO et al., (1999c), corroborando com a presente pesquisa para 

a área 2-FAN. 

Uma das causas possíveis da presença massiva da Aroeira na área 2-FAN pode 

estar associada ao efeito alelopático que a espécie possui, sendo que Sano (2015) 

encontrou evidências de que essa diminui a abundância e riqueza de espécies sob sua 

copa, sugerindo que essa diminuição é resultado do efeito alelopático da mesma. Em 

ambientes com restrição de água e nutrientes no solo existe alta competição por estes 

recursos (BEGON et al., 2006). Nestas condições, as plantas podem ficar mais 

vulneráveis aos efeitos alelopáticos, permitindo inibir o estabelecimento de outras 

espécies sob a copa destas que utilizam esta estratégia e fazendo com que a competição 

por recursos diminua no seu entorno (PUGNAIRE e VALLADARES, 2007).  

Em ambientes com condições restritivas, diminuir a competição por recursos por 

meio da alelopatia pode ser uma estratégia vantajosa para que o indivíduo se desenvolva 

adequadamente, contudo, interfere na riqueza das espécies. A dominância de uma única 

espécie no sub-bosque de áreas em restauração foi encontrada também por Turker e 

Murphy (1997), em quatro áreas de diferentes idades de plantio e uma área controle, 

onde observaram vários graus de dominância por uma ou poucas espécies em todas as 

áreas. 

Os valores encontrados para Ingá, com incremento em altura de 91%, indicam 

que é uma espécie que poderá ser utilizada em revegetação de áreas com solos nas 

condições encontradas, pois apresentou bom crescimento. Possivelmente, é pouco 

exigente às condições nutricionais e/ou tem eficiência na utilização, sendo uma espécie 

pioneira (LORENZI, 2002). 

O crescimento em altura de 127,58% nos 21 meses de pesquisa para Guabiroba 

revelou o segundo melhor resultado das espécies monitoradas para a área amostrada 

(área 3-HOT) Além deste desempenho, o caráter de seus frutos atrativos a fauna é 

ressaltada para o gênero (LORENZI, 1998), fato interessante para os PRADs 

considerando o potencial de disseminação de sementes na área.   

Grumixama foi a espécie que mais se desenvolveu, com 152,88% de incremento. 

Destaca-se que a espécie foi considerada rara já em 1969 (LEGRAND e KLEIN, 1969), 

atributo recomendado por IBAMA (2011) quanto à definição no uso de espécies para 

PRADs. Os frutos desta espécie são saborosos, com bom potencial tanto para consumo 

humano in natura quanto para a industrialização, também podendo ser um estímulo aos 
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proprietários de áreas quanto ao seu uso nos PRADs. Esta característica é interessante 

também, pois é atrativa a avifauna (LORENZI, 1992), dispersores potenciais 

(MARENZI, 2004). Ainda, Menezes-de-Lima Jr. et al. (1997) citam a espécie como 

importante do ponto de vista químico e farmacológico, devido ao seu óleo essencial 

apresentar reação positiva em testes anti-inflamatórios.   

Araçá apresentou um incremento em altura de 86,41%, sendo considerado um 

crescimento mediano comparado às outras espécies estudadas na mesma área, mas sem 

deixar de ser atrativo. Esta espécie é indicada para áreas destinadas a refúgios para 

atração de animais silvestres (EMBRAPA, 1984). O aspecto de dispersão das sementes 

pela fauna também é citado por Gandolfi et al. (1995) e Glufke (1999). A espécie possui 

característica ecológica de formação pioneira, embora tenha sido classificada como 

secundária inicial por Gandolfi (1991). De qualquer maneira a mesma ocorre 

naturalmente na fase inicial de sucessão (KLEIN, 1980), bem como em matas ciliares 

(LEGRAND e KLEIN, 1977), corroborando ser adequada aos PRADs em situações das 

áreas de estudo.  Carmo (1992) e Silva e Torres (1992) a utilizaram em reflorestamento 

ao redor dos reservatórios. Além disso, a espécie teve bom resultado em arborização de 

rodovias (HIDEYO, 1994), em áreas urbanizadas (FERNANDEZ e BACKES, 1990), e 

em áreas verdes em Porto Alegre (SANCHOTENE, 1990).  

Tanheiro apresentou crescimento mais lento quando comparado às outras 

espécies estudadas na mesma área, de 68,41%, podendo alcançar 20 m de altura 

(LORENZI, 1998). Em Santa Catarina é bastante comum em ambientes florestais e suas 

bordas, onde costuma ser um dos principais elementos da sucessão secundária, também 

é bastante comum em margens de rios e suas flores são visitadas por insetos, 

especialmente abelhas (melitofilia) e os frutos são consumidos por dezenas de espécies 

de aves (PASCOTTO, 2006). Portanto, adequada aos PRADs, especialmente 

considerando o atrativo a polinização e a dispersão de sementes.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

A análise de sobrevivência de mudas se fez interessante para ressaltar que não 

basta germinar, a planta precisa desenvolver-se para catalisar o processo de restauração 

florestal.  A sobrevivência de mudas plantadas reforça a eficiência do método de 
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plantio, da manutenção e gestão da área 3 (HOT), que obteve o maior número de 

indivíduos vivos, seguido pela área 2 (FAN) e na sequência a área 1 (UNI), que não teve 

sobreviventes. Os indivíduos que apresentaram maior incremento e altura foram as 

espécies pioneiras entre os indivíduos amostrados. 

De um modo geral a área 3 (HOT) apresentou maior densidade, diversidade, 

regeneração e automaticamente incremento em altura que a área 2 (FAN), sendo que a 

pior situação de desenvolvimento da cobertura da vegetação foi visivelmente na área 1 

(UNI), estando esta aquém a nível de vegetação em relação às outras áreas, pois o 

PRAD da mesma não está cumprindo o mínimo de objetivos quanto a revegetação 

projetada. A revegetação vem cumprindo o propósito de manter a estabilidade física nas 

áreas 2 e 3, pois não foram observados algum tipo de erosão nessas áreas,  

As mensurações utilizadas nesse capítulo demonstraram ser interessantes e 

importantes como indicadoras para o desenvolvimento da vegetação, mas o valor de 

altura pode ser mais subjetivo se não houver um padrão de medição.
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CAPÍTULO 2 

 

Características Físicas e Químicas como Indicadores da 

Qualidade do Solo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de um solo envolve a sua capacidade em exercer funções 

relacionadas à sustentação da atividade, produtividade e diversidade biológica; à 

manutenção da qualidade do ambiente, à promoção da saúde das plantas e dos animais e 

à sustentação de estruturas socioeconômicas e habitação humana (DORAN et al., 1996). 

Um solo fértil é aquele que contém, em quantidades suficientes e balanceadas, 

todos os nutrientes essenciais em forma assimilável. Esse solo deve estar razoavelmente 

livre de materiais tóxicos e possuir atributos físicos e químicos que atendam a demanda 

dos vegetais (ROQUIM, 2012). A qualidade dos atributos físicos, químicos do solo, 

propicia condições adequadas para o crescimento e o desenvolvimento das plantas e 

para a manutenção da diversidade de organismos que habitam o solo (DORAN e 

PARKIN, 1994).  

No solo existem diversas inter-relações entre estes atributos que controlam os 

processos e os aspectos relacionados à sua variação no tempo e no espaço. Assim, 

qualquer alteração no solo pode interferir diretamente na condição química, na estrutura 

e na atividade biológica e, consequentemente, na fertilidade (BROOKES, 1995), 

podendo promover prejuízos à produtividade das culturas ou a evolução das áreas em 

recuperação. Diante da variação dos atributos dos solos, determinada pela formação, e o 

seu uso, é importante para o melhor manejo e avaliação desses, visando à 

sustentabilidade do sistema. 

A avaliação dos solos é complexa e deve ser realizada em função de um 

conjunto de indicadores específicos e suas inter-relações, já que se tem verificado que 

indicadores isolados não são suficientes para explicar a perda ou o ganho potencial dos 

cultivos ou recuperação de determinado solo. Observa-se que com o aumento do 
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conhecimento dos sistemas conservacionistas, verifica-se a necessidade da utilização de 

um conjunto de indicadores e, eventualmente, a inclusão deles em um modelo de 

avaliação da qualidade do solo (NICOLODI, 2006). 

Atualmente são conhecidos efeitos isolados de diferentes manejos e uso do solo 

nos atributos físicos e químicos. No entanto, há a necessidade de avaliar esses atributos 

em conjunto. Assim, a utilização de análise multivariada dos dados poderá indicar 

diferenças e estabelecer as relações entre os tratamentos e os atributos 

(variáveis/indicadores) avaliados, tornando-se uma ferramenta importante na análise das 

informações obtidas (CRUZ-CASTILHO et al., 1994). Ordenações multivariadas (ex. 

PCA, factor analysis, NMS) têm sido largamente utilizadas para avaliação da qualidade 

do solo, pois permitem avaliar a similaridades entre "casos" (tratamentos experimentais, 

áreas com diferentes idades em recuperação, etc) com base em um conjunto n de 

propriedades do solo (BALIEIRO et al., 2005). 

Entre os métodos de ordenação mais tradicionais está a análise de componentes 

principais (ACP) (PEARSON, 1901), em que a mesma procede pela definição do 

conjunto de indicadores de qualidade do solo que serão usados. Tais indicadores devem 

estar disponíveis para todas as áreas consideradas. Dentre estas, é desejável a presença 

de uma ou mais áreas que possam ser usadas como referenciais (TRASAR-CEPEDA et 

al., 1998). 

Frente ao exposto, o presente capítulo objetiva avaliar os atributos físicos e 

químicos do solo como indicador de recuperação de três áreas submetidas a Projetos de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) pela mineração de areia, comparadas a um 

remanescente florestal de referência, localizadas no Baixo Vale do Rio Itajaí-Açu, em 

Santa Catarina. 

1.1 Objetivo 

 

Avaliar o método de caracterização física e química como indicador da 

qualidade de solo. 

2. METODOLOGIA  

Para as análises de solo foram coletadas amostras de 10 cm
3
, com o auxílio de 

um cavador articulado, em 10 parcelas dentro dos 25m
2
 de cada área de estudo. Estas 10 
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parcelas foram homogeneizadas e separados um (1) kg encaminhado à Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI/SC (serviços 

contratados pela autora), sendo estas secas ao ar, passadas através de uma peneira de 

2mm e submetidas a caracterização química. 

O pH de uma suspensão de solo em água deionizada (1: 1 w / v) foi 

determinado, bem como a argila, elementos fertilizantes e teores de matéria orgânica e 

os valores de CTC, uma vez que estes são os parâmetros mais importantes em termos de 

produtividade agronômica e que podem contribuir no entendimento da condição do solo 

para fins de recuperação de áreas degradadas. 

A análise de metais foi realizada de acordo com o APHA (1999) e metodologia 

 padrão para exame de água e águas residuais, publicado pela American Water Works 

Association (AWWA WPCF, 1999), bem como outros parâmetros físicos e químicos 

foram medidos de acordo com a metodologia utilizada para a realização das análises 

químicas e físicas descritas no Manual de Análise Físico e Químico para a Avaliação da 

Fertilidade do Solo (EMBRAPA, 1999). 

As coletas foram realizadas trimestralmente ao longo de oito campanhas e 

durante 24 meses, totalizando 32 amostras. 

Os dados de potencial hidrogeniônico (pH), Alumínio (Al), Cálcio (Ca), Potássio 

(K), Fósforo (P), Matéria Orgânica (M.O.), Capacidade de Troca de Cátions (CTC), 

foram submetidos a análises de média das oito campanhas para cada um dos parâmetros 

avaliados. 

Todos estes dados foram submetidos a análises estatísticas descritivas visando 

obter a amplitude de variação média para cada um dos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos avaliados e através do uso da Principal Component Analysis (PCA), aplicado 

sobre as variáveis padronizadas e centralizadas, sendo os eixos fatoriais representados 

graficamente para interpretação e apresentação dos resultados (LEGENDRE e 

LEGENDRE, 1998; CLARKE e WARWICK, 1994). 

Foram considerados os dados obtidos de 14 variáveis: a Matéria Orgânica 

(M.O.), Capacidade de Troca de Cátions (CTC), Cálcio (Ca), Potássio (K), Fósforo (P) 

e Índice Shoemaker, Mac lean e Pratt (SMP), Alumínio (Al), Acidez Potencial (H+Al), 

Potencial Hidrogeniônico (pH), Magnésio (Mg), pluviosidade mensal (pluv. 

Média/mês), % de argila. 
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A análise de componentes principais agrupou os indivíduos de acordo com sua 

variação, isto é, a técnica agrupou os indivíduos de uma população segundo a variação 

de suas características; quanto mais próximas às características, mais essas variáveis 

ficarão próximas (VARELLA, 2008). O resultado da ordenação multivariada constituiu-

se em um gráfico bidimensional, em que a qualidade do solo dos ―casos‖ ordenados 

(tratamentos experimentais, áreas com diferentes históricos de manejo, etc.) pôde ser 

avaliada com base na distância gráfica em relação ao referencial de qualidade. 

 

3. RESULTADOS 

Com base no levantamento dos parâmetros físicos e químicos dos solos foi 

possível verificar alguns resultados, como a qualidade dos mesmos em relação à sua 

fertilidade e características que permitirão analisar a sua recuperação. 

3.1 Características físicas e químicas dos solos 

 A Tabela 2 mostra os principais valores físicos e químicos obtidos dos solos 

encontrados nas áreas de estudo. 

Tabela 2: Valores médios das variáveis físicas e químicas dos solos nas áreas amostradas durante as 

oito campanhas, Baixo Rio Itajaí-Açú, SC. 

Variáveis/Área UNI FAN HOT BOS 

% Argila m/v 15,5 8,1 14 18 

pH-Água 1:1 7,1 7,0 4,6 5,5 

Índice SMP 7,2 7,3 6,6 6,6 

P mg/dm
3
 14,8 21 17 20 

K mg/dm
3
 80 176 38 103 

M.O. % 1,7 0,9 0,5 1,8 

Al cmolc/dm
3
 0 0 1,2 0 

Ca cmolc/dm
3
 8,8 5,1 1,2 5,2 

Mg cmol/dm
3
 0,9 0,6 0,5 2,1 

H + Al cmol/dm
3
 1,1 1 2,2 2,4 

Relações Ca/K 44 12 12,5 19,9 

Relações  Mg/K 4,8 1,4 1,2 8,1 

CTC pH7.0 

cmol/dm
3
 

11 7,2 3,5 9,9 

% saturação por 

Al 

0 0 44,4 0,2 

% de Saturação 

por base V 

90 86 38,6 76,3 

Soma Bases S 9,9 6,2 1,4 7,5 

Relações Ca/Mg 10,7 13,3 12,4 2,5 

Fonte: EPAGRI/SC. 
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 Conforme as médias entre todas as campanhas, os valores de pH foram mais 

baixos no solo da área HOT, com pH de 4,5, sendo que nos solos da área UNI a média de 

pH foi mais alta, igual a 7,1, seguido do solo da FAN com 7 e BOS com 5,5 (Figura 15).  

O Al está presente apenas no solo da área HOT (Figura 15), mesmo que o teor seja 

considerado baixo. 

As análises do pH no decorrer das campanhas, mostraram um padrão desse em 

todas as áreas, apenas observando uma queda nas áreas FAN e UNI na campanha seis.  

Em relação ao Al apenas o solo da HOT mostrou um significativo aumento da sétima 

para a oitava campanha. 

  

  

Figura 15: Média nos valores de pH e Alumínio no solo das áreas estudadas, no Baixo Vale do 

Itajaí-Açu. SC. Dados de referência de pH: pH-0 á 6,0(ácido) 7,0(neutro) 7,0 á 14(alcalino). Dados 

de referência de Al: < 1 muito baixo; 1-10 baixo; 10,1-20 médio; > 20 alto. Fonte: Comissão de 

Química e Fertilidade do Solo, RS/SC (2004). 

 

Os teores de Fósforo (Figura 16), de acordo com a porcentagem de argila classe 4 

(≤ 20%) (Tabela 2), que é o caso das áreas em questão, encontraram-se com um nível 

médio, não tendo diferenças marcantes entre as áreas, sendo observado que o destaque 

ficou na área FAN, seguida da área BOS (Figura 16). No quesito teor de Potássio, as 

áreas com CTC de 7 a 9 (UNI, FAN e BOS) demonstraram uma média de alto teor para 
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as áreas BOS e UNI, porém com teor muito alto na área FAN, já na área HOT,  com 

CTC de 3,53 (Tabela 2), o teor de Potássio ficou médio (Figura 16). 

 

 

  

Figura 16: Média no teor de Fósforo e Potássio dos solos das áreas de estudo e suas respectivas 

evoluções no decorrer das campanhas, no Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. Dados de referência (teor 

de fósforo no solo extraído pelo método Mehlich-1, conforme o teor de argila classe 4= ≤ 20%). 

Dados de referência de P: ≤ 7,0 muito baixo; 7,1-14,0 baixo; 14,1- 21,0 médio; 21,1-42,0 alto; > 42 

muito alto.  Fonte: Comissão de Química e Fertilidade do Solo, RS/SC (2004). 

Com relação à evolução no decorrer das campanhas foi observada queda de P em 

todas as áreas dos PRADs; apenas a área de referência teve um comportamento 

diferenciado, com um aumento de P na campanha quatro, porém com queda na 

sequência, diminuindo sua evolução no tempo, mas foi a única, comparada à primeira 

campanha, que aumentou seu teor. No caso do K (Tabela 3) apenas a área FAN se 

comportou sem um padrão no teor desse nutriente, as outras áreas (UNI, HOT e BOS) 

tiveram um padrão comportamentel constante nesse componente químico (Figura 

16Tabela 2). 

Tabela 3: Interpretação do teor de Potássio (K) conforme as classes de CTC  do solo a pH 7,0. 

Fonte: Comissão de Química e Fertilidade do Solo (2004). 
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Quanto aos teores de Magnésio (Figura 17) as áreas em recuperação ficaram com 

níveis médio; apenas a área de referência BOS ficou com teor alto e diferenciando com 

um valor bem acima, em comparação às outras áreas. Para as médias nos teores de 

cálcio apenas a área HOT demonstrou nível baixo, enquanto que as outras áreas estão 

com níveis altos de Ca, com destaque para a área UNI com 8,78 cmolc/dm
3
. 

Com relação a evolução desses componentes, cálcio e magnésio, no decorrer das 

campanhas, na área BOS os mesmos aumentaram, na área UNI ocorreu o inverso, 

diminuíram. Na área FAN melhorou o teor de Mg e de Ca se manteve constante, na área 

HOT o teor dos dois componentes ficou contante (Figura 17). 

 

  

Figura 17: Média no teor de Magnésio e de Cálcio no solo das áreas estudadas e suas respectivas 

evoluções no decorrer das campanhas, no Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. Dados de referência de Ca: 

≤ 2,0 baixo; 2,1 - 4,0 médio; > 4,0 alto. Dados de referência de Mg: ≤ 0,5 baixo; 0,6-1,0 médio; > 1 

alto.  Fonte: Comissão de Química e Fertilidade do Solo, RS/SC (2004). 
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A média de CTC resultou de baixo na área HOT a médio nas áreas FAN, BOS e 

UNI em ordem crescente. No teor de M.O. foi possível observar que em todas as áreas 

os valores encontrados foram baixos, sendo que na área de referência BOS apresentou 

teor um pouco mais elevado, seguido pela área UNI, FAN e HOT (Figura 18). 

Durante as campanhas nota-se uma contante no teor de CTC para todas as áreas, 

já com relação à M.O. todas as áreas tiveram uma evolução, algumas mais acentuadas 

como na área UNI, HOT, seguida da BOS e FAN, que baixaram o teor na última 

campanha (Figura 18). 

 

  

  

Figura 18: Média no teor da capacidade de troca de cátions (CTC) a pH 7,0 e de M.O. do solo das 

áreas de estudo e suas evoluções no decorrer das campanhas, no Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. 

Dados de referência de CTC: ≤ 5 baixo; 5,1 - 15,0 médio; > 15,0 alto. Dados de referência de M.O.: 

< 2,5 baixa; 2,6-5 média; > 5 alta. Fonte: Comissão de Química e Fertilidade do Solo (2004). 

 

Quanto aos dados de pluviometria fornecidos pela Rede de Monitoramento de 

Desastres Naturais do CEMADEN/MATIC estão disponibilizados na Tabela 4.  
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Tabela 4: Pluviometria em mm das áreas estudadas no baixo Itajaí-Açu – SC. 

PLUVIOMETRIA/ mm 

HOT e BOS/GASPAR UNI /NAVEGANTES FAN/ILHOTA 

ANO 2014 DATA média/mês média/dia média/mês média/dia média/mês média/dia 

Campanha 1 22/08/2014 0,121 0 0,122 0,007 0,124 0 

Campanha 2 11/12/2014 0,064 0 0,083 0 0,211 0 

Campanha 3 18/03/2015 0,156 0 0,083 0 0,183 0 

Campanha 4 26/06/2015 0,127 0,060 0,081 0,015 0,149 0,039 

Campanha 5 02/10/2015 0,161 0,132 0,002 0 0,170 0,173 

Campanha 6 29/01/2016 0,123 0,385 0 0 0,064 0,043 

Campanha 7 06/05/2016 0,107 0,486 0 0 0,018 0,015 

Campanha 8 05/08/2016 0,121 0 0,183 0 0,112 0 

Fonte: CEMADEN/MATIC 2016. 

 

De acordo com a pluviometria foi concluído que os períodos de coleta dos dados e 

amostras de solo não foram chuvosos, apresentando apenas alguns períodos com índices 

pouco mais elevados que outros de acordo com o local, sedo que as áreas HOT e BOS 

apresentaram-se com médias pouco acima de 0,1 mm ao mês, a área UNI em sua maior 

parte do período (média mensal) esteve com a média abaixo de 0,1mm e a área FAN a 

média mensal ficou ao redor de 0,1mm. 

 

3.2 Análise de componente principal (PCA)  

Na análise de componente principal os eixos 1 e 2 explicaram aproximadamente 

62,4% da variação dos resultados, ficando nitidamente evidenciado ao longo do eixo 1 a 

separação dos tratamentos, o qual foi responsável por 37% da variação. Já o eixo 2, que 

explicou 25,4% da variação, evidenciou um fator relacionado ao tempo, uma vez que as 

amostras (campanhas) iniciais assumiram coordenadas negativas (dados mais baixos), 

enquanto as amostras finais coordenadas positivas (dados mais altos) (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Porcentagem de variação dos resultados nos eixos da PCA. 

EIXOS %Variação 
%Variação 

Acumulada 

1 37 37 

2 25,4 62,4 
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Assim, a parcela referência (BOS) agrupou-se ao centro do gráfico e as demais 

parcelas tratadas ordenaram-se ao longo do eixo 1 em proporção à proximidade da 

parcela referência e ao nível de distúrbio sofrido, ou seja, um gradiente espacial com as 

áreas FAN e UNI no extremo positivo do eixo e a área HOT no extremo negativo.  

A sobreposição dos vetores de correlação de cada indicador com os eixos da 

ordenação revelou que a separação dos tratamentos foi principalmente relacionada ao 

Potencial Hidrogeniônico (pH) com coordenada positiva e o Alumínio (Al) com 

coordenada negativa, representando uma relação negativa no eixo 1, sendo essas 

variáveis que mais possuíram correlação com o fator espacial (Tabela 6 e Figura 19). 

Tabela 6: Coeficientes nas combinações lineares de variáveis que compõem PC's. 

Variáveis    PC1    PC2    PC3    PC4    PC5 

Absorb -0,075 -0,063 -0,038 -0,856 -0,149 

% Argila m/v 0,072 0,377 -0,193 0,043 -0,253 

pH-Água 1:1 -0,442 -0,101 -0,064 0,025 -0,202 

Índice SMP -0,345 -0,36 -0,127 0,067 0,002 

P mg/dm3 -0,058 -0,113 0,627 -0,103 0,332 

K mg/dm3 -0,296 -0,118 0,413 0,069 0,195 

M.O. % -0,185 0,358 0,145 0,338 0,053 

Al cmolc/dm3 0,357 -0,122 -0,147 0,199 0,306 

Ca cmolc/dm3 -0,421 0,187 -0,173 0,07 -0,035 

Mg cmol/dm3 -0,053 0,473 0,27 -0,21 0,138 

H + Al cmol/dm3 0,324 0,36 0,161 -0,086 -0,082 

CTC pH7.0 cmol/dm3 -0,35 0,361 -0,033 0,011 -0,027 

pluv MÉDIA/MÊS 0,121 -0,162 0,452 0,187 -0,775 

 

Ainda, em relação ao eixo 1 foi verificada que a M.O., CTC, Ca, K, P e SMP com 

coordenada negativa e a pluviometria mensal e H+Al com coordenada positiva, 

evidenciou a relação negativa entre esses indicadores. 

Para uma visão geral das variáveis, verificou-se que as mesmas se aproximam 

agrupadas no eixo 2 e através desse eixo, o Índice SMP, pH, K, Al e pluviosidade estão 

em coordenadas extremas opostas das variáveis Ca, CTC, Mg, M.O., H+Al e % de 

argila. 
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Figura 19: Ordenação PCA de parcelas experimentais representando quatro áreas com base em 13 

indicadores/variáveis de qualidade do solo. Os vetores representam graficamente a correlação de 

cada indicador com os dois eixos da ordenação. (Matéria Orgânica (M.O.), Capacidade de Troca de 

Cátions (CTC), Cálcio (Ca), Potássio (K), Fósforo (P) e Índice Shoemaker, Mac lean e Pratt (SMP), 

Alumínio (Al), H+Al, potencial hidrogeniônico (pH), Magnésio (Mg), pluviosidade mensal e % de 

argila).  

NOTA: A (Campanha 1), B (Campanha 2), C (Campanha 3), D (Campanha 4), E (Campanha 5), F (Campanha 6), G 

(Campanha 7), H (Campanha 8). 

Nessa análise também foram extraídas as informações temporais, onde foram 

verificada algumas alterações nos dados da condição dos solos em determinados 

períodos do ano relacionado ao eixo 2. Um exemplo mais visível está na última 

campanha (H), a qual assumiu extremas coordenadas positivas para a área de referência 

BOS; também foi visível que a campanha sete (G) em extremas coordenadas positivas 

ou a caminho dessa coordenada em relação às outras campanhas e as campanhas um (A) 

e três (C) de FAN com extremas coordenadas negativas no eixo 2. De um modo geral 

observou-se uma tendência padrão das campanhas em todas as áreas (Figura 19). 
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4. DISCUSSÃO 

 

Para os solos analisados verificou-se que apenas o solo da HOT e da BOS 

estavam ácidos, sendo que os solos das mineradoras UNI e FAN estavam neutros. Solos 

com acidez elevada (baixos valores de pH) geralmente apresentam: pobreza em bases 

(cálcio e magnésio principalmente); elevado teor de alumínio tóxico; excesso de 

manganês; alta fixação de fósforo nos coloides do solo e deficiência de alguns 

micronutrientes (RONQUIM, 2010), como ocorre na HOT.  

O pH do solo tem influência grande na absorção dos nutrientes essenciais às 

plantas. Uma concentração muito grande de H+ não é prejudicial às plantas, entretanto, 

o que vai ser prejudicial é a disponibilidade dos nutrientes. Nas faixas mais baixas de 

acidez do solo, os nutrientes tendem estarem menos disponíveis às plantas, mesmo 

estando presentes no solo. Na faixa de pH 6,0 a 6,5 encontra-se a maior disponibilidade 

dos nutrientes para absorção pelas plantas (ALVAREZ et al, 2012).  

O índice SMP foi relativamente alto para todas as amostras, indicando 

necessidade de correção do pH nesses solos para melhor desenvolvimento da vegetação 

sobre ele (Tabela 2).  De acordo com os resultados de granulometria esses solos são 

predominantes arenosos, pois apresentam teor de argila menor que 15% (Tabela 2). 

Para entender o processo evolutivo desse solo em termos de pH foi observado 

um padrão comportamental constante ao longo das campanhas, com uma queda nas 

áreas UNI e FAN na campanha 6. Na área FAN, nessa mesma campanha, também 

houve um maior índice pluviométrico (maior que a média mensal) podendo ser um fator 

preponderante no aumento da acidez. A acidez das precipitações leva à deterioração do 

solo, sendo que quando o pH do solo é reduzido, os nutrientes das plantas, tais como 

cátions potássio, cálcio e magnésio, são lixiviados.  

A água da chuva (H2O) se combina com dióxido de carbono (CO2) para formar 

um ácido fraco — ácido carbônico (H2CO3). O ácido fraco ioniza, liberando hidrogênio 

(H+) e bicarbonato (HCO3). Os íons de hidrogênio liberado substituem os íons de cálcio 

retidos pelos coloides do solo, fazendo com que o solo se torne ácido. Os íons do cálcio 

deslocado (Ca++) se combinam com os íons do bicarbonato para formar o bicarbonato 

de cálcio que, sendo solúvel, é lixiviado do solo. O efeito líquido é a maior acidez do 

solo (MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL, 2015).  
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O Al teve seu teor elevado apenas na área HOT no decorrer das campanhas, 

podendo ser desfavorável para as plantas, desde que não ultrapasse determinada 

porcentagem dos cátions existentes na CTC efetiva (dependendo da textura do solo) 

(RONQUIM, 2010).  

Dentre os macronutrientes essenciais para as plantas, o fósforo tem sua 

relevância relacionada principalmente no crescimento, pelo fato de ser nutriente 

limitante para essa função. A origem desse elemento se disponibiliza em duas fontes: 

rocha mãe, decomposição dos materiais vegetais e animais mortos, através dos ataques 

dos microrganismos existentes, sendo o último o principal processo de incorporação do 

fósforo no solo (VARGAS e HUNGRIA, 1997).   

Nos casos das áreas em estudo, todas estão com níveis ideais de fósforo, 

portanto, não sendo esse um fator limitante no crescimento das plantas. A área de 

referência BOS e a área FAN indicaram concentração de fósforo pouco superior ao 

encontrado nas áreas UNI e HOT. Tal resultado mostra uma relação direta com a 

cobertura vegetal e matéria orgânica, mesmo sofrendo decomposição dos 

microrganismos, contribuindo para a incorporação do fósforo no solo nas quatro áreas. 

Cabe ressaltar que, devido à área não apresentar vegetação para absorver esse 

nutriente poderá ocorrer uma biocumulação do potássio (STRECK et al., 2004), que é o 

caso da área UNI. A concentração de potássio ainda pode ter relação com os materiais 

sedimentares, pois de acordo com Bortoluzzi et al (2005), nos solos sedimentares ricos 

em feldspatos potássicos e em micas estes minerais constituem-se numa importante 

reserva de potássio não trocável. Na área BOS a concentração do potássio encontra-se 

dentro do ideal, isto pode ser atribuído à disponibilidade e absorção pelas plantas, 

evidenciando um equilíbrio nutricional solo-planta no local. Cirilo (2009) em estudos de 

potássio na área de preservação permanente encontrou resultados semelhantes.  

A evolução de P e K no decorrer dos 24 meses de pesquisa mostram a 

característica das condições para esses nutrientes se fazerem presentes, ou seja, 

aumentaram logo após o período (primavera-verão), que favorece o aumento de 

microrganismos decompositores (campanhas 4 e 8 - inverno), pois foram recém 

metabolizados e na sequência a baixa nos seus teores (campanha 3 e 5 para o fósforo e 3 

e 6 para o potássio), pois estão sendo adsorvidos pela vegetação, e/ou até lixiviados. 

De um modo geral, as plantas exigem baixo teor de Ca e Mg para a realização de 

suas funções fisiológicas e se na solução outros nutrientes essenciais estiverem em 
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equilíbrio, cabe considerar  a Lei do "Fator Mínimo" de Liebig, em que a substância 

mineral em menor concentração relativa determina o limite para o crescimento e 

rendimento (RAIJ, 1981).  

No entanto, o rendimento não é limitado somente por uma substância mineral. 

Para a planta atingir um metabolismo balanceado, uma alta produção de matéria seca e 

um desenvolvimento desimpedido, não somente os nutrientes principais e os elementos 

traço devem estar disponíveis em quantidades suficientes, mas também devem ser 

absorvidos em proporções balanceadas (SILVA, 1980). Nestas condições, o equilíbrio 

entre as concentrações de cálcio e magnésio tem mostrado ser mais importante para a 

nutrição, crescimento e desenvolvimento das plantas do que as concentrações isoladas 

desses elementos. É provável que uma das razões seja o fato de que o cálcio e o 

magnésio, além de interferirem na absorção de grande parte dos nutrientes, interagem 

nos seus processos de absorção e nutrição pelas plantas (MOSTAFÁ e ULRICH, 1976). 

Grant e Racz (1987) em pesquisa sobre o a solução nutritiva para o rendimento 

de matéria seca e o teor de Ca, Mg e K da cevada salientaram que as concentrações de 

Ca e Mg na solução do solo foram mais importantes para o crescimento desse vegetal 

do que as relações entre estes cátions na CTC do solo. Para as áreas de estudo foi 

analisado que o teor de Mg e Ca é baixo no solo da mineradora HOT e no solo das áreas 

UNI, FAN e BOS o Mg está em nível médio a alto e o teor de Ca está alto, mostrando a 

relação entre esses dois minerais.  

Com relação à evolução de Ca, Mg e K durante as campanhas, notou-se uma 

constante na área BOS e na HOT com pouca ou nenhuma evolução dos mesmos, porém 

para as outras áreas UNI e FAN observou-se padrões bem diferentes da área BOS, de 

referência. A área FAN foi a que melhorou no teor desses minerais e a área UNI por 

mais que seus teores eram maiores que o da área FAN, os teores diminuíram em relação 

aos dados iniciais, não demonstrando evolução, apenas algumas melhoras em 

determinados períodos das coletas. 

A matéria orgânica contém praticamente todos os macro e micronutrientes e, 

além disso, confere melhor estrutura ao terreno, aumentando sua fertilidade 

(RONQUIM, 2010). Nas áreas estudadas a concentração média de matéria orgânica foi 

baixa, indicando baixa humificação, podendo estar relacionada a pouca produtividade 

das espécies plantadas, apresentando, inclusive porções de solo exposto.  
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Segundo Ramos et al (2009) os teores de matéria orgânica em áreas degradadas 

geralmente são baixos, devido principalmente à falta de cobertura vegetal. Porém, 

verificou-se que a área UNI com menos cobertura vegetal, possui M.O. que chega a 

níveis semelhantes ao solo da área de referência BOS. É possível que no solo UNI está 

ocorrendo o processo de biocumulação, onde a M.O. é bloqueada ou lentamente 

degradada, por causa da umidade e compactação, acentuando o fator anaerobiose 

(STRECK et al., 2004). 

A produção dirigida e periódica de substâncias agregantes intermediárias da 

decomposição completa da matéria orgânica é o único meio de manter a produtividade 

dos solos (PRIMAVESI, 2006), como no caso do solo da mineradora UNI. 

A CTC de um solo representa a quantidade total de cátions retidos à superfície 

desses materiais em condição permutável (Ca
2+ 

+ Mg
2+ 

+ K
+
 + H

+
 + Al

3+
) (RONQUIM, 

2010). Assim, se a maior parte da CTC do solo está ocupada por cátions essenciais 

como Ca, Mg
 
e K, pode-se dizer que esse é um solo com nutrição para as plantas. Por 

outro lado, se grande parte da CTC está ocupada por cátions potencialmente tóxicos H e 

Al
 
este tende a ser um solo pobre. Verificou-se que a CTC mais baixa dos solos 

estudados foi da HOT, consequentemente essa sofre mais os efeitos da lixiviação, pela 

dificuldade em reter os cátions; porém a CTC dos outros solos (UNI, FAN e BOS) estão 

com níveis médios, ou seja, melhor capacidade de reterem os sais cátions na solução do 

solo.  

Analisando as áreas de uma maneira geral foi observado que o solo da 

mineradora HOT revelou a pior situação quanto aos parâmetros físicos e químicos, com 

a CTC mais baixa e menor teor de M.O., bem como ao contrário das outras áreas, 

mesmo que em quantidade não tóxica, essa área é a única que evidenciou a presença de 

Al. Com isso, se a CTC está ocupada, em grande parte, por H
+ e Al, pode-se dizer que 

este solo tem menos condições de disponibilizar nutrientes para as plantas (LOPES e 

GUILHERME, 2004).  

Quando analisada a evolução da CTC durante as campanhas, notou-se que a 

única área que não evoluiu foi a UNI. As outras evoluíram, porém de forma tênue, 

assim como quanto ao teor de M.O., em que também houve evolução durante as oito 

campanhas, com algumas melhoras mais expressivas nas duas últimas campanhas (7 e 

8), com exceção da área FAN, que mesmo evoluindo, teve um decréscimo na campanha 

oito. 
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Os outros solos analisados possuem um padrão mais equilibrado, porém todos 

necessitam de manejo para melhorar suas características, aumentando assim sua 

capacidade de atender às necessidades nutricionais ao desenvolvimento e manutenção 

da vegetação. Solos arenosos como os analisados, apresentam baixo teor de matéria 

orgânica e baixa CTC, tendo poucas cargas negativas para reter os cátions, sendo mais 

suscetíveis às perdas de nutrientes por lixiviação (LOPES e GUILHERME, 2004). 

Os resultados da análise de componente principal permitiram mostrar que mais 

de 60% da variação dos dados, estão informados em dois eixos principais, gerando um 

grau de dados extraídos considerável e satisfatório para discussão. 

As áreas amostradas evidenciaram o processo de recuperação de cada uma 

quando comparadas a área de referência (BOS), (em vermelho na Figura 19), pois as 

áreas UNI e FAN apresentaram variáveis do solo em evolução, mostrando que algumas 

dessas estão favoráveis à recuperação do mesmo. 

A área HOT demonstrou maior distância em relação à área de referência quanto 

às variáveis do seu solo, permitindo aferir que este solo está pouco mais distante de 

atingir os níveis de referência da área (BOS), porém com uma vegetação mais evoluída 

do que nas outras áreas e mais próxima a um remanescente florestal, o qual poderia 

estar interferindo positivamente como fonte de propágulos (AQUINO e BARBOSA, 

2009). 

Quanto ao Al estar em extremidade oposta ao pH é evidente essa distância, pois 

solos com mais alumínio são solos ácidos. Ainda nos solos ácidos existe deficiência de 

fósforo (ALVAREZ et al, 2012), outra variável inversa no eixo1, confirmando a relação 

inversa desses componentes. 

Outras variáveis, como a M.O. junto ao pH e distante também do alumínio, 

mostram que o pH favorável permite maior presença da M.O. e essa, em conjunto do 

Mg e Ca, à maior CTC. Em condições ácidas, há pobreza de cátions básicos trocáveis 

que estão adsorvidos nos colóides do solo, apresentando ainda Al tóxico, deficiência de 

P e de alguns nutrientes (LOPES e GUILHERME, 2004), mostrados na disposição nos 

extremos opostos: Al na coordenada positiva do eixo 1 e M.O., Mg, Ca e CTC na 

coordenada negativa desse eixo. 

Nos solos das áreas UNI, FAN, onde o cálcio, o potássio e o fósforo se 

encontram com maiores teores, automaticamente os teores de alumínio trocável serão 

mais baixos, ou até ausente, como mostra os resultados, com o Al em extremidades 
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opostas nas coordenadas à essas variáveis no eixo 1. A presença de alumínio tóxico é 

prejudicial às plantas (LOPES e GUILHERME, 2004), sendo que a presença deste se 

evidencia apenas no solo da área HOT, assim como as variáveis favoráveis de um solo 

mais saudável se encontram em coordenadas opostas (negativa) dessa área, 

evidenciando que esse está mais pobre em nutrientes que os outros.  

Todos os solos analizados são arenosos, evidenciado através da % de argila, pois 

solos arenosos possuem menor % de argila (GLIESSMAN, 2005) que no caso o solo da 

área de referência observou-se maior teor de argila que as outras áreas. Ainda a argila 

está diretamente relacionada com a M.O., assim como à CTC e a CTC às bases 

trocáveis, onde se observou esse fato diante da CTC no gráfico estar próxima da 

disposição dos íons Ca, Mg e da M.O. quando agrupado o eixo 2. 

A variância evidenciou um fator relacionado ao tempo no eixo 2, uma vez que as 

campanhas iniciais assumiram valores mais baixos em relação às outras campanhas, 

enquanto as finais, coordenadas de valores mais altos, demonstrando de um modo geral 

que houve uma evolução na qualidade desses solos, variando entre as áreas e 

campanhas.  

Analisando as campanhas A e D, verificou-se que estão muito próximas entre si 

e coincidentemente foram amostradas na mesma estação (inverno), mostrando que as 

variáveis podem ser influenciadas por fatores climáticos, saindo desse padrão apenas a 

área UNI. A interação clima e solo tem um papel primordial no processo produtivo, 

estes fatores atuam eficientemente nas atividades fisiológicas, afetando a solução do 

solo (EMBRAPA, 2009). 

No solo existem diversas inter-relações entre os atributos físicos, químicos e 

biológicos que controlam os processos e os aspectos relacionados à sua variação no 

tempo e no espaço. Assim, qualquer alteração no mesmo pode alterar diretamente sua 

estrutura e sua atividade biológica e, consequentemente, sua fertilidade, com reflexos 

nos agroecossistemas (BROOKES, 1995), podendo promover prejuízos à qualidade e à 

produtividade da vegetação sobre ele. Ainda, é bom salientar que todas as diferenças 

entre as variáveis/atributos, foram pequenas, mostrando apenas algumas características 

desses solos, que estão ligados à sua origem, estando essas sobre pressões antrópicas e 

fatores climáticos. Diante disso, a variação desses atributos, determinada pelo manejo e 

uso do solo, e sua avaliação são importantes para o melhor manejo visando à 

sustentabilidade do sistema (CARNEIRO et al, 2009). 
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O apelo para o uso de técnicas com cálculos estatísticos de análise multivariada 

deve-se à sua fácil aplicação e interpretação, uma vez que o status qualitativo do solo 

das áreas em estudo pode ser inferido pela distância gráfica em relação à posição de 

áreas definidas como referencial de qualidade (TÓTOLA e CHAER, 2002; BALIEIRO 

et al., 2005).  

Em um estudo feito por Ramos et al (2009) da avaliação da fertilidade dos solos 

em áreas preservadas e degradadas às margens do córrego Machado no Município de 

Palmas -TO, utilizaram-se o método de análise estatística para avaliar a amplitude de 

variação média para cada um dos parâmetros físicos e químicos. Foi constatado que a 

ação do homem nas áreas de preservação permanente modifica diretamente a fertilidade 

do solo, sendo que os resultados analíticos mostraram baixa fertilidade na área 

preservada. Nesse sentido são de fundamental importância a elaboração e execução de 

metodologias que assegure a qualidade e fertilidade do solo nas áreas de APP‘s. 

Reis (2006) utilizou a ordenação multivariada na avaliação de tratamentos na 

recuperação da qualidade de solos ou substratos degradados por atividades de 

mineração, sendo que o método mostrou-se eficiente para atingir os objetivos da 

pesquisa. As ordenações multivariadas têm o grande benefício de simplificar a 

informação contida em um conjunto grande de variáveis. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O solo da área HOT foi considerado o mais degradado e distante aos dados de 

referência da área BOS em relação às outras duas áreas (FAN e UNI), que estão com 

parâmetros mais favoráveis ao desenvolvimento de vegetação. A evolução positiva no 

decorrer das campanhas dos parâmetros físicos e químicos foi evidenciada de um modo 

geral para o teor de K e M.O.; Mg, CTC, P, Ca, pH, Al não tiveram evolução, apenas 

em alguns períodos demostravam uma leve melhora, permitindo aferir que estão 

lentamente em recuperação.  

Na análise multivariada das variáveis físico e químico foi concluída que os solos 

das mineradoras necessitam de correção de pH e aporte de matéria orgânica, podendo 
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resultar na disponibilidade eficiente de húmus e, automaticamente, no incremento na 

atividade microbiológica, melhorando a estrutura e funcionalidade dos solos. 

A metodologia utilizada de análise estatística através das médias e da PCA 

simplificou a informação contida em um conjunto grande de variáveis, associadas aos 

aspectos funcionais do solo, ou simplesmente, indicadores de sua qualidade. A 

facilidade da análise e da interpretação dos resultados foi de especial ajuda na análise 

exploratória dos dados ou, como técnica de seleção de um conjunto de indicadores a 

serem usados. 

Pode-se notar, de modo geral, que as três áreas (UNI, FAN e HOT) estão muito 

lentamente atingindo seus objetivos na recuperação, pois ainda estão distante aos dados 

da área BOS, considerando que essas áreas estão há aproximadamente cinco anos em 

processo de recuperação. Contudo, a alteração no solo, no sentido de incorporação de 

matéria orgânica depende do desenvolvimento da cobertura vegetal, já que grande parte 

das características físicas e químicas é resultado do material de origem do solo.  



80 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

Hidrólise de Diacetato de Fluoresceína e Biomassa como 

Indicadores Biológicos da Qualidade do Solo  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Um indicador é uma ferramenta que mede uma condição, um processo, uma 

reação ou um comportamento e que permite a aquisição de informações sobre uma dada 

realidade, em resposta às atividades antrópicas exercidas dentro de um determinado 

sistema (MARZALL, 2000). O uso de indicadores é, portanto, extremamente necessário 

para identificar problemas em áreas de recuperação, monitorar a mudança na qualidade 

do solo relacionado ao manejo dessas áreas e à assistência na avaliação e correção de 

cursos das mesmas, quando houver necessidade (ALEF, 1995). 

Neste contexto, a atividade da enzima do solo tem sido proposta como um 

indicador adequado da sua qualidade devido à estreita relação com a biologia do 

mesmo, a facilidade de medição e a rápida resposta a mudanças no manejo das práticas 

do solo (LEE, 1994; PANKHURST et al., 1997; GARCÍA-RUIZ et al., 2008). 

Um solo tem uma diversidade microbiana ou microbiota com mais de 200 

milhões de seres vivos por grama. A massa microbiana é responsável direta e 

indiretamente por processos microbiológicos e bioquímicos diversos, os quais exercem 

enorme influência na produtividade e sustentabilidade dos ecossistemas terrestres 

(SIQUEIRA et al., 1994).  

Os microrganismos ocupam 5% do espaço poroso do solo e a ocorrência de um 

microrganismo em determinado solo é a expressão da sua reação às condições 

ambientais, dentro dos limites da bagagem genética possuída pelo microrganismo 

(SILVA et al., 2004). Os microrganismos e suas funções em solos em recuperação 

contribuem para a redução da degradação de outros recursos como a fauna, flora e água 

e são essenciais para a reabilitação de solos degradados e o restabelecimento da 

cobertura vegetal. 
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O reflorestamento promove a agregação e alteração microclima do solo e 

contribui para o aumento da atividade microbiológica, além do estabelecimento da 

funcionalidade do sistema solo-planta-organismo. A atividade microbiana é um fator 

que exerce sem dúvida uma grande influência na conservação, essa atividade inclui 

todas as reações metabólicas celulares, suas interações e seus processos bioquímicos 

mediados ou conduzidos pelos organismos do solo (SIQUEIRA, 2002). 

Um parâmetro adequado da qualidade do solo é a atividade microbiológica total, 

que é uma medida específica da atividade de proteases, lipases e esterases (atividade 

hidrolítica), às quais são capazes de hidrolizar o Diacetato de Fluoresceína (FDA) 

(ALENCAR e COSTA, 2000; COSTA, 1995; COSTA et al., 1996 e 2000). A Hidrólise 

de Diacetato de Fluoresceína (FDA) é um novo método que avalia essa atividade 

metabólica dos microrganismos (SCHNÜNER e ROSSWALL, 1982). 

Esta atividade hidrolítica pode ser catalisada por bactérias, fungos, algas e 

protozoários, especialmente na superfície do solo (BARAK e CHET, 1986; GHINI et 

al., 1998). O método baseia-se na formação de um produto final colorido, fluoresceína, 

a partir da hidrólise de um composto que não apresenta cor, o Diacetato de Fluoresceína 

(FDA); esta hidrólise é catalisada por enzimas livres (exoenzimas) e enzimas ligadas às 

membranas biológicas. A fluoresceína absorve fortemente a 490nm podendo, assim, ser 

medida espectrofotometricamente.  

Geralmente mais de 90% do fluxo de energia no solo passa através de 

decompositores microbiológicos e, portanto, uma análise que mede a atividade desses 

microrganismos fornece uma boa estimativa da atividade microbiológica total.  

Outro parâmetro de qualidade do solo utilizada e relacionada ao FDA é a 

quantificação da biomassa, a qual constitui um reservatório lábil de matéria orgânica do 

solo e representa um importante compartimento de armazenamento e ciclagem de 

nutrientes (GODOI, 2001). Em geral, o critério clássico de crescimento de biomassa 

vegetal (isto é, a produtividade) é usado para avaliar a evolução de uma mata ciliar em 

restauração. Este critério reflete a resposta de níveis biológicos superior, mas é preciso 

certo tempo para se tornar mensurável. A biomassa é definida como o componente 

microbiano vivo do solo, composta de bactérias, fungos e algas, excluindo-se raízes e 

animais maiores que 5000 mm
3
 (WARDLE, 1992; WARDLE e HUNGRIA, 1994; 

OLIVEIRA et al., 2000). 
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Face o exposto, este capítulo buscou determinar a atividade microbiológica de 

um solo submetido a diferentes manutenções nas áreas em recuperação, por meio do 

método de Hidrólise de Diacetato de Fluoresceína (FDA) e biomassa como um dos 

indicadores da qualidade dos mesmos. Método esse que se baseia na quantificação da 

fluoresceina formada após a reação das enzimas presentes nas células e membranas 

celulares dos microrganismos, com o substrato de acordo com a metodologia 

desenvolvida por Schnurer e Rosswall (1982) e adaptado por Costa e Godoi (2001). 

Com isto objetivou-se avaliar o FDA e biomassa como indicadores biológicos de 

qualidade de solo. 

1.1. Objetivo 

 

Avaliar o método de Hidrólise de Diacetato de Fluoresceína e Biomassa como 

indicadores biológico da qualidade de solo.  

2. METODOLOGIA 

 

Foram coletadas amostras de 10 cm
3
, com o auxílio de um cavador articulado, 

em 10 parcelas dentro dos 25m
2
 de cada área de estudo. Estas 10 parcelas foram 

homogeneizadas e separados um (1) kg e foi levado ao laboratório de Remediação 

Ambiental da Univali para análise microbiológica através do método de FDA. Foram 

retiradas 10 alíquotas de 10 gramas, em que para cada alíquota retirada, foi misturado 

novamente o solo antes de retirar à próxima. As 10 alíquotas de cada área, de 10 gramas 

pesadas em balança de precisão em frascos de Erleinmeuyer de 100 ml foram 

solubilizadas em 20 ml de solução tampão de fosfato e acrescentadas 0,2 ml de solução 

FDA, sendo homogeneizadas e deixadas descansar por quatro horas. Após as 4 horas 

foram retiradas 5 ml das solução sobrenadante e colocadas em tubos de ensaio de 

policarbonato de 10ml.  

Os tubos com o material foram levados a centrifugação por cinco minutos a 500 

rpm e levados para a leitura em espectrômetro, em comprimento de onda de 490 nm de 

absorbância. Não foi utilizada curva de calibração por ser mais usada com substâncias 

químicas, porém fazer curva de calibração com absorbância x bactérias é mais 

complicado, podendo mostrar resultados que não são reais, pois também nesse caso 
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nunca se terá o mesmo número de bactérias, a qual muda a cada hora, não fazendo 

diferença o seu uso. 

Para a medida de crescimento da biomassa vegetal, foram analisadas quatro 

parcelas de cada área de 1 x 1 m a partir da quinta campanha, depois de avaliar a 

vegetação do solo superficial de cada área como representante por análise visual 

(COOKE e ZACK, 2009). Toda a vegetação presente sobre o solo em cada parcela 

(1x1m) foi colhida, pesada (peso úmido), seca em forno (24h a 60° C) e novamente 

pesada (peso seco). 

A análise estatística de correlação entre a hidrólise FDA (atividade da enzima) e 

a produtividade de biomassa vegetal foi estabelecida pelo teste de Pearson. A análise 

estatística para a atividade da enzima foi desenvolvida utilizando o software TOXSTAT 

3.0. Os dados foram analisados por ANOVA aplicando o teste de Tukey (P ≤ 0,05) após 

a verificação da normalidade (teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade da variância 

(teste de Hartley) dos dados. 

 

3. RESULTADOS 

 

Com base no levantamento da análise biológica do solo estudado é possível 

verificar alguns resultados através do método de Hidrólise de Diacetato de Fluoresceína 

e de Biomassa que verificarão a evolução da recuperação do mesmo quanto à presença 

de microrganismos. 

 

3.1 Avaliação da atividade microbiana nos solos  

Como foram realizadas oito campanhas amostrais, a primeira análise da 

capacidade hidrolítica do FDA pela microbiota dos solos das quatro áreas estudadas diz 

respeito à análise de alguma anomalia da atividade hidrolítica em alguma campanha. 

Nesse sentido, se houvesse um problema que provocasse um viés importante nos 

valores de hidrólise obtidos em uma campanha (não importando em qual área), isto 

deveria aparecer quando se faz a análise dos resultados de todas as campanhas para 

todas as áreas. Caso houvesse um viés nos resultados, estes comprometeriam a análise 

estatística, dificultando assim a discussão sobre a utilidade deste método como 
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parâmetro de avaliação da qualidade do solo na área estudada. Assim, a Figura 20 

mostra a atividade microbiológica na hidrólise da FDA em todas as oito campanhas de 

todas as áreas, onde para cada campanha se juntou os resultados das áreas.  

 

Figura 20: Análise de Tukey para a hidrólise do FDA nas oito campanhas das áreas amostradas. 

F calculado na ANOVA = 0,092; F Crítico (tabela) = 2,42 (0,05; 7, 24). = Nenhuma diferença 

significativa (p=0,05). 

 

O resultado da Figura 20 mostra que todas as campanhas realizadas em todas as 

áreas não apresentam um viés na atividade hidrolítica que pudesse comprometer a 

análise mais detalhada que se fará a seguir. Esta atividade hidrolítica geralmente é 

associada com a presença de matéria orgânica presente no solo, onde a biomassa 

microbiana representa a parte viva da matéria orgânica, a qual contém, em média, de 2 a 

5 % do carbono orgânico, de 0,5 a 5 % do nitrogênio orgânico e de 2 a 20 % do fósforo 

orgânico nos solos tropicais (SMITH e PAUL 1990). A biomassa microbiana é 

composta por bactérias, fungos e representantes da microfauna, que participam de 

importantes funções do solo, como a ciclagem de nutrientes e energia, regulando as 

transformações da matéria orgânica (TURCO et al., 1994). 

Assim, a próxima etapa da análise dos resultados consistiu em verificar como a 

atividade hidrolítica da microbiota variou nas diferentes campanhas em cada área de 

estudo. A primeira área analisada foi a UNI. A Figura 21 mostra a atividade 
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microbiológica do solo da área UNI na hidrólise da FDA em todas as oito campanhas 

realizadas nesta área.  

 

 Figura 21: Análise de Tukey para a hidrólise do FDA nas oito campanhas da área UNI.                  

F calculado na ANOVA = 7,429; F Crítico (tabela) = 2.17 (0,05; 7, 64) * = diferença significante 

(p=0,05) = Nenhuma diferença significativa  valor de Tukey  (8,72) = 4.44  s = 0.005 

 

A área UNI foi caracterizada pelo gerenciamento insuficiente do PRAD que se 

resumiu na implantação inicial do plano com total falta de continuidade do programa de 

restauração. Nas condições naturais, somente espécies de gramíneas foram capazes de 

colonizar o solo, mais pela regeneração natural do que pela estimulação do PRAD 

propriamente dita. A análise estatística de comparação múltipla (teste de Tukey) (Figura 

21) mostrou, de uma forma geral, que a atividade de hidrólise da FDA foi aumentando 

com o passar do tempo, pois as últimas campanhas apresentaram valores de hidrólise da 

FDA maiores que as primeiras campanhas.  

Mais especificamente as diferentes campanhas na área UNI podem ser divididas 

em dois grupos diferentes. O primeiro grupo é constituído pela campanha 1, que é igual 

às campanhas 2 e 3, mas diferentes de todas as outras campanhas, apresentando a menor 

atividade hidrolítica da FDA. O segundo grupo é constituído pelas campanhas 5, 6, 7 e 

8, às quais são diferentes da campanha 1 e iguais das campanhas 2 e 3, com exceção da 

campanha 8, que também é diferente da campanha 3, sendo que na campanha 8 foi 

verificada a maior atividade hidrolítica da FDA.  

A Figura 22 mostra a atividade microbiológica do solo da área FAN na hidrólise 

da FDA em todas as oito campanhas realizadas nesta área.  
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 Figura 22: Análise de Tukey para a hidrólise do FDA nas oito campanhas da área FAN.    

F calculado na ANOVA = 61,005; F Crítico (tabela) = 2.17 (0,05; 7, 64) * = diferença significante 

(p=0,05) = Nenhuma diferença significativa  valor de Tukey (8,72) = 4.44  s = 0.010 

Como no caso da área UNI, ao longo do monitoramento percebe-se um aumento 

na atividade hidrolítica microbiana, pois as campanhas mais recentes e, portanto, com 

maior tempo de existência do PRAD mostram uma atividade hidrolítica 

significativamente maior do que as primeiras campanhas. Estatisticamente, as diferentes 

campanhas na área FAN podem ser divididas em quatro grupos distintos (Figura 22).  

O primeiro grupo é composto pelas campanhas 1, 2 e 3, às quais apresentam 

atividade de hidrólise de FDA semelhantes, com os valores mais baixos 

comparativamente aos outros grupos, enquanto o segundo grupo é composto pela 

campanha 4, a qual é diferente das campanhas 1 e 2, mas semelhante à campanha 3. O 

terceiro grupo de campanhas é composto pelas campanhas 5 e 7 com valores mais 

próximos entre si, porém maiores que os valores dos outros grupos anteriores. O quarto 

grupo de campanhas é composto pelas campanhas 6, 7 e 8, que são diferentes dos 

grupos anteriores, sendo que a campanha 6 é igual à campanha 7.  

A Figura 23 mostra a atividade microbiológica do solo da área HOT na hidrólise 

da FDA em todas as oito campanhas realizadas nesta área.  
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 Figura 23: Análise de Tukey para a hidrólise do FDA nas oito campanhas da área HOT.    

F calculado na ANOVA = 5,518; F Crítico (tabela) = 2,17(0,05; 7, 64) * = diferença significante (p=0,05) 

= Nenhuma diferença significativa  valor de Tukey  (8,72) = 4,44  s = 0,054 

No caso da área HOT, a Figura 23 mostra que as campanhas podem ser divididas 

em dois diferentes grupos. O primeiro grupo (campanhas 1, 2, 3 e 4) apresentou 

atividade de hidrólise FDA semelhante com valores mais baixos em comparação com o 

outro grupo composto pelas campanhas 5, 6, 7 e 8 igual entre eles, sendo que as 

campanhas deste grupo são diferentes das campanhas 2 e 3, mas similares com os 

valores das campanhas 4 e 1. Para este segundo grupo, os valores de hidrólise da FDA 

foram maiores, em consonância com o fato de que o gerenciamento do PRAD é mais 

efetivo resultando na presença de várias espécies de plantas, algumas pioneiras e 

secundárias que foram plantadas. 

A Figura 24 mostra a atividade microbiológica do solo da área BOS na hidrólise 

da FDA em todas as oito campanhas realizadas nesta área.  

Na área BOS, a qual é uma área de referência, a atividade de hidrólise da FDA 

(Figura 24) mostrou ser igual em todas as campanhas, mostrando assim, certa 

estabilidade na capacidade hidrolítica dos microrganismos presentes no solo desta área. 

Paralelo à atividade hidrolítica da FDA pelos microrganismos foi constatado a presença 

de várias espécies de plantas nativas nesta área. 
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 Figura 24: Análise de Tukey para a hidrólise do FDA nas oito campanhas da área BOS.    

F calculado na ANOVA = 0,753; F Crítico (tabela) = 2.17 (0,05; 7, 64) = nenhuma diferença significativa 

(p=0,05) valor Tukey (8,72) = 4.44  s = 0.049 

Como conclusão geral das avaliações das campanhas em cada área, podem-se 

reter as seguintes constatações: 

- Na área UNI onde ocorrem quase que exclusivamente a regeneração natural, 

houve uma evolução na atividade hidrolítica dos microrganismos presentes no solo 

desta área, pois as atividades das últimas campanhas foram estatisticamente superiores 

às atividades das campanhas iniciais; 

- Nas áreas FAN e HOT a evolução da atividade hidrolítica foi mais 

pronunciada, mas seguiu a mesma tendência da área UNI, ou seja, as últimas campanhas 

apresentaram atividade microbiológica superior às campanhas iniciais; 

- Na área BOS, tida como referência, a atividade microbiológica responsável 

pela hidrólise da FDA já estava estabilizada e em maiores patamares que as demais 

áreas, não sendo constatada nenhuma evolução quantitativa desta atividade hidrolítica.  

Após esta avaliação da atividade hidrolítica da microbiologia em cada uma das 

campanhas de cada área amostrada, outro aspecto de interesse é saber se essas 

atividades são distintas entre as diferentes áreas. Assim, a Figura 25 mostra o resultado 

do teste de Tukey considerando os resultados de cada área. 
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Figura 25: Análise de Tukey para a hidrólise do FDA por área de estudo.                                            

F calculado na ANOVA = 721,998; F Crítico (tabela) = 2.68 (0,05; 3,120) * = diferença significativa 

(p=0,05). = Nenhuma diferença significativa  valor de Tukey  (4,236) = 3.68  s = 0.043 

A Figura 25 mostra que os valores para a atividade de hidrólise da FDA nos 

diferentes áreas são estatisticamente diferentes em relação umas as outras.  

A área de referência BOS é aquela que apresenta a maior atividade hidrolítica da 

FDA, enquanto que a área UNI apresentou a menor atividade hidrolítica da FDA. As 

áreas que apresentaram os maiores valores (i.e., BOS e HORT) são os que apresentam 

maior quantidade de vegetação em suas superfícies, contudo, percebe-se que mesmo a 

área HOT ainda está em evolução microbiológica, pois ainda não apresentou valores de 

atividade hidrolítica semelhantes aos valores da área de referência (BOS), que se 

encontra relativamente estabilizado (mas dinâmico) do ponto de vista ecológico. 

 

3.2 Avaliação da produtividade da biomassa nos solos. 

 

Paralelo ao estudo da atividade hidrolítica dos microrganismos presentes nos 

solos, avaliou-se a produtividade vegetal das quatro áreas amostradas. Os resultados 

para a produtividade de biomassa de vegetais nas diferentes áreas podem ser vistos na 

Figura 26 para o caso da biomassa úmida e na Figura 27 para o caso da biomassa seca.  
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Figura 26: Comparação dos valores da biomassa úmida total (kg. m
-2

) coletada no final do estudo 

em cada uma das quatro áreas amostradas na região do Baixo Itajaí-Açu - SC.  

F calculado na ANOVA = 30,224; F Crítico (tabela) = 4,07 (0,05; 3, 8) * = diferença significativa 

(p=0,05) = Nenhuma diferença significativa  valor de Tukey (4,8) = 4,53 s = 2301361,833. 

 

Figura 27: Comparação dos valores da biomassa seca total (kg. m
-2

) coletada no final do estudo em 

cada uma das quatro áreas amostradas na região do Baixo Itajaí-Açu - SC..  

F calculado na ANOVA = 33,783; F Crítico (tabela) = 4,07 (0,05; 3, 8) * = diferença significativa 

(p=0,05) = Nenhuma diferença significativa   valor de Tukey   (4,8) =4,53  s = 611153,917 
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A interpretação para os dados das Figura 26 e Figura 27 é a mesma, ou seja, a 

produtividade das áreas UNI e FAN são estatisticamente iguais, enquanto que a área 

HOT apresenta uma produtividade de biomassa superior as áreas UNI e FAN, mas 

inferior à produtividade da área BOS, a qual apresentou a maior produtividade vegetal. 

Em função das Figura 26 e Figura 27 nota-se que a produtividade vegetal varia 

de acordo com a estratégia de gestão aplicada nas áreas degradadas. Com relação à 

diversidade de espécies presentes nas diferentes áreas, às gramíneas foram observadas 

nas áreas UNI e FAN, juntamente com apenas uma espécie de planta nativa na área 

FAN, enquanto nas áreas HORT e BOS foram observadas diversidades de vegetais. 

Nestas duas áreas foram encontradas espécies pioneiras nativas como Tanheiro 

(Alchornea glandulosa Poepp e Endel), Aroeira (Schimus terebinthifolia Radd), 

Grumixama (Eugenia brasiliensis), Araçá (Psidium cattleyanum Sabine), Ingá (Inga 

marginata Willd), e secundária inicial nativa Guabiroba (Campomanesia reitiziana). 

Ao comparar os valores de hidrólise da FDA e a produtividade vegetal nas 

diferentes áreas nota-se que a ordem no aumento da intensidade da hidrólise FDA (UNI 

< FAN < HOR < BOS) é a mesma ordem observada no aumento dos valores de 

produtividade vegetal (biomassa) medidas nesses locais. Nesse sentido, observou-se 

uma boa correlação entre a atividade enzimática e a produção de biomassa úmida (r = 

0,976091) e seca (r = 0,97448). No entanto, deve notar-se que esta correlação não 

implica causalidade. 

Como mencionado acima, em três dos locais estudados várias espécies de 

plantas estavam presentes, enquanto na área UNI só foi encontrada espécie de gramínea 

exótica (Brachiaria sp) e um indivíduo arbóreo de regeneração natural (Mimosa 

scabrella). Assim, percebe-se que um aumento na diversidade de espécies de plantas 

aumenta a atividade microbiana do solo, a qual pode ajudar a melhorar a fertilidade do 

mesmo (EL-KEBLAWY e KSIKSI, 2005). 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Como verificado no segundo capítulo dessa pesquisa, no que tange aos 

resultados da caracterização física e química dos solos analisados, verificou-se solos 

arenosos e com baixa humificação, nesse sentido, a umidade do solo é o fator ambiental 
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mais crítico na biodegradação da matéria orgânica natural, pois uma alta atividade 

microbiana somente ocorrerá se houver adequada disponibilidade de água aos 

microrganismos. Além disso, o teor de água no solo tem relação inversa com a 

disponibilidade de oxigênio e, consequentemente, com a atividade dos microrganismos 

aeróbios, que são os principais responsáveis pela degradação da matéria orgânica.  

Os solos em estudo têm uma capacidade de troca catiônica moderada e estão 

sujeitos à erosão e escoamento superficial devido aos baixos valores de capacidade de 

retenção de água pelo fato de serem arenosos. Neste contexto, a implantação de um 

PRAD necessita levar em consideração estes importantes aspectos pedológicos. Assim, 

uma maneira de se monitorar a evolução de um PRAD pode ser a avaliação da evolução 

da qualidade do solo.  

Segundo Doran et al. (1996), a qualidade do solo pode ser definida como sua 

capacidade de funcionar dentro dos limites do ecossistema para sustentar a 

produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a saúde vegetal e 

animal. Contudo, a avaliação dessa qualidade por meio de parâmetros do solo é bastante 

complexa devido à grande quantidade de definições de um solo com qualidade para 

determinado uso, à multiplicidade de inter-relações entre fatores físicos, químicos e 

biológicos que controlam os processos/funcionamento do solo e aos aspectos 

relacionados à sua variação no tempo e no espaço (MELLONI et al., 2008).  

Existem na literatura diferentes propostas para se avaliar a qualidade do solo e 

nenhuma delas tem consenso, já que os solos apresentam uma grande diversidade em 

suas estruturas e funcionamento.  

Como mencionado por Santos e Maia (2013), vários autores enfatizam que os 

indicadores biológicos de qualidade de solo (ou bioindicadores) merecem especial 

atenção, pois os microrganismos são responsáveis por inúmeros processos e funções, 

como a decomposição de resíduos, ciclagem de nutrientes, síntese de substâncias 

húmicas e agregação de partículas do solo (BURNS et al., 2013; HUNGRIA et al., 

2009; NUNES et al., 2012).  

Quanto a este aspecto dos bioindicadores como instrumento de avaliação da 

qualidade do solo pelo FDA os resultados obtidos neste estudo são similares aos 

resultados obtidos em outros trabalhos. Assim, Cardinali et al. (2014) recentemente 

usaram a hidrólise FDA para mostrar que o conceito de Mata Ciliar nas margens de rios 

afeta os parâmetros de qualidade do solo, contribuindo para uma melhoria na gestão 
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destes sistemas. Já Izquierdo et al. (2005) usaram indicadores microbiológicos para 

avaliar o sucesso na restauração do solo após revegetação de uma área de mineração sob 

condições subtropicais. Estes autores concluíram que as atividades enzimáticas do solo 

e as frações de carbono lábil foram indicadores muito sensíveis da melhora da qualidade 

do solo decorrente da revegetação, porém, salientam que ao longo dessa experiência, os 

solos revegetados ainda estavam longe de atingir os níveis de qualidade sob vegetação 

natural. 

Considerando especificamente o uso da hidrólise da FDA como indicador de 

mudanças na qualidade de solos, Silva et al. (2004) usaram este método para determinar 

a atividade microbiana submetido a quatro tratamentos: reflorestamento com espécies 

nativas da Mata Atlântica, reflorestamento com espécies exóticas, reflorestamento com 

nativas, solo não submetido a reflorestamento e solo da Mata Atlântica nativa, que foi 

usado como um solo de referência. Observaram que o reflorestamento com espécies 

nativas e exóticas apresentaram maior atividade microbiana, indicando que os 

resultados de hidrólise de FDA foram eficazes como um indicador da atividade 

microbiana em solos submetidos a diferentes estratégias de reflorestamento. Ainda, 

sugeriram que este método seja inserido em estudos posteriores de dinâmica da ecologia 

microbiana dos solos do Nordeste, ou ainda em estudos de monitoramento ambiental, 

como é o caso desta presente pesquisa.  

Em uma escala regional, Oliveira et al. (2007) usou a mesma abordagem para 

diferenciar microbiologicamente os solos de cinco agroecossistemas em uma região 

semiárida do Brasil, e descobriu que a hidrólise ocorreu em todos os tipos de solo, mas 

em intensidades que foram dependentes do tipo de vegetação cultivada.  

Do ponto de vista ecológico, é claro que algumas alterações ocorreram 

relacionadas com a hierarquia ecológica durante a recuperação de áreas degradadas, 

começando com processos físicos e químicos e microbiológicos no solo, seguidos de 

sucessão vegetal para alcançar equilíbrio do ecossistema local. A este respeito, Gris et 

al. (2012) destacaram que as espécies pioneiras são muito importantes no processo de 

sucessão ecológica, uma vez que são menos exigentes com relação à qualidade do solo e 

têm ciclos de vida mais curtos, os quais exigem altos níveis de luz solar durante todo o 

ciclo. As plantas pioneiras são espécies de crescimento rápido que fornecem proteção 

do solo e das condições microclimáticas, que são necessárias para o estabelecimento das 

outras espécies que pertencem aos estágios sucessionais mais avançados. 
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Carneiro et al (2008) utilizaram o FDA para o monitoramento da atividade 

enzimática do solo degradado pela bauxita a ser revegetado e após a revegetação, e com 

isso provaram que a revegetação das áreas mineradas promoveu a recuperação dos 

atributos bioquímicos do solo. 

Longo et al (2011) mostraram o uso de indicadores biológicos, como o carbono 

e o nitrogênio da biomassa microbiana na exploração mineral de cassiterita. A biomassa 

microbiana e atividade da desidrogenase com o FDA, na avaliação das estratégias de 

recuperação do solo adotadas, o plantio de leguminosas e sua posterior incorporação 

promoveu alterações graduais na ativação biológica dos solos. A atividade de 

desidrogenase, sensível às ações aplicadas, revelou alterações positivas na atividade 

biológica do solo, sendo um método viável para a verificação desses resultados. 

Mattos et al. (2009), concluíram que o FDA é um método sensível para estimar a 

atividade microbiana em Planossolo Hálico, nas várzeas subtropicais, sendo um 

bioindicador da qualidade do Planossolo Hálico submetido a diferentes tipos de manejo, 

com arroz e sorgo forrageiro. 

Os métodos de diacetato de fluoresceína, e análise de restrição do DNA 

ribossomal 16S, mostraram-se eficientes como bioindicadores de solos submetidos a 

reflorestamentos por Costa e Siqueira (2004), os quais sugerem que em estudos de 

dinâmica da ecologia microbiana dos solos do Nordeste, seja inserido este método para 

estudos de monitoramento ambiental. Nas condições deste estudo o melhor tratamento 

para recuperação da vida biológica de solos degradados foi a utilização de espécies 

nativas.  

Alves et al (2016) também avaliaram o FDA  como indicador sensível em áreas 

que sofreram degradação com a extração de cassiterita e que estão em fase de 

recuperação ambiental. Tais autores verificaram que as áreas em recuperação no Estado 

de Rondônia estavam atingindo valores iguais ou próximos aos de mata e capoeira, 

mostrando evolução ambiental e confirmando a efetividade do método como 

bioindicador do solo. 

5. CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste trabalho, corroborados por demais estudos, mostraram que a 

hidrólise da FDA associada à biomassa representa uma ferramenta para indicar a 
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qualidade do solo durante qualquer uma das fases de evolução do projeto de 

recuperação. Quando este método é utilizado em associação com uma estratégia de 

gestão de restauração, permite uma resposta fácil e rápida sobre a evolução da relação 

atividade microbiana e produtividade vegetal.  

Assim, esta metodologia de monitoramento da qualidade do solo pode ser 

aplicada em projetos que envolvem poucos recursos financeiros disponíveis, pois em 

termos econômicos, a mineração de areia do rio (ou aluvial) pode ser dividida em dois 

grupos: empresas maiores que podem cobrir o custo da prevenção tecnológica de 

problemas ambientais e empresas de pequeno porte que operam no limite dos requisitos 

legais, sem recursos para pagar planos mais elaborados de prevenção de impacto 

ambiental.  
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CAPÍTULO 4 

 

Cromatografia de Pfeiffer como Indicador da Qualidade do 

Solo 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Há mais de um século tem se destacado a técnica de ―cromatografia‖ (provém do 

grego chroma, cor; graphos escrita) inventada pelo biólogo italiano M. S. Tswett em 

1910, tornando-se um segmento sofisticado na ciência, e, desde então, evoluindo para 

uma das técnicas analíticas mais empregadas no mundo desde a coluna de vidro, papel, 

Capa Fina, Fase Gasosa, Líquida, HPLC e Eletroforese (RESTREPO e PINHEIRO, 

2011). 

Ehrenfried Pfeiffer desenvolveu a técnica para determinar à dinâmica e 

vitalidade do metabolismo dos microrganismos através das transformações da Matéria 

Orgânica no Solo, muito além do holismo.  Sendo um método físico de separação de 

diferentes componentes de substâncias complexas, baseada no princípio da retenção 

seletiva (PINHEIRO, 2011). É utilizada atualmente para diversos fins, porém neste 

trabalho será discorrida a técnica como uma ferramenta para análise da ―qualidade ou 

saúde do solo‖ no decorrer de um processo de recuperação do mesmo, que permite o 

diagnóstico e acompanha seu tratamento de forma auto interpretativa pelo observador. 

A cromatografia pode ser preparativa ou analítica. A finalidade da cromatografia 

preparativa é separar os componentes de uma mistura para uso mais avançado (e é assim 

uma forma de purificação). A cromatografia analítica é feita normalmente com 

quantidades menores de material e é para medir as proporções relativas de componentes 

numa mistura.  Ehrenfried Pfeiffer a desenvolveu para determinar à dinâmica e 

vitalidade da Matéria Orgânica no Solo e em paralelo, também para os alimentos e no 

papel filtro circular plano (PINHEIRO, 2011). 

Este método utiliza-se da harmonia de cores (que são atribuídas a substâncias 

essenciais para o desenvolvimento do solo) e desenhos entre os componentes minerais, 
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orgânicos, energéticos e eletromagnéticos, visualizada em um cromatograma. Parte do 

princípio que a qualidade não pode ser medida por quanto se tem de cada componente, 

mas da harmonia na utilização destes componentes disponíveis. (RESTREPO e 

PINHEIRO, 2011). 

A análise do solo é um meio que pode auxiliar o monitoramento de 

desenvolvimento do solo e no planejamento de suas atividades, e sendo que a 

cromatografia leva em conta o metabolismo do solo vivo, este um indicador de sua 

qualidade.  

A cromatografia de solos é de custo mínimo e acessível aos interessados em 

avaliar a saúde do solo e seu processo de recuperação, quando couber. É voltada para a 

análise da microbiologia do solo, das reações enzimáticas consequentes da vida 

microbiana, bem como a aeração e a concentração de micro e macro elementos do solo. 

Por meio desta análise, a diversidade observada é um indicador das qualidades físicas 

(solo estruturado, que permite uma boa oxigenação, tende a maior atividade biológica) e 

nutricional (somente são detectados os nutrientes que estão participando da atividade 

biológica, portanto a intensidade desta atividade indica níveis adequados de nutrientes e 

de forma equilibrada) (GABASSI, 2014). 

Face o exposto, neste capítulo será aplicado método de cromatografia de Pfeiffer 

nos solos das áreas de estudo, objetivando avaliar este método como indicador de 

qualidade da vida do solo. 

 

1.1 Objetivo 

 

Avaliar o método Cromatografia como indicador da qualidade de solo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Das 10 parcelas coletadas para as análises físico, químico e biológicas de solo, 

antes da sua homogeneização foram selecionadas destas, três amostras aleatórias de 1kg 

de solo, sendo 12 amostras trimestrais por dois anos, totalizando 96 amostras .  
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As amostras foram secas ao ar, peneiradas, moídas e passadas na meia de Nylon 

a fim de obter um pó fino. De cada amostra foram retiradas 5g para dissolução em 20 ml 

de uma solução a 1% de Hidróxido de Sódio (NaOH) em água destilada, denominada de 

solução extratora, para a extração dos indicadores da matéria viva do solo.  

As amostras de solo mergulhadas na solução extratora foram homogeneizadas 

realizando seis movimentos no sentido horário e seis no sentido anti-horário, repetindo-

se este ciclo seis vezes, deixando a mistura descansar por 15 minutos e, após isso, 

repetida a mesma operação por mais duas vezes. Em seguida, a mistura foi deixada 

descansar por 8 horas. 

Enquanto as amostras eram dissolvidas e deixadas em descanso, foi preparado o 

papel filtro, perfurado o centro com vazador. Em seguida o Nitrato de Prata (AgNO3) a 

0,5% foi impregnado no neste papel filtro qualitativo para sensibilização do mesmo por 

capilaridade através de um tubinho feito com o mesmo papel e colocado no centro 

perfurado e imerso na solução em uma placa Petry, até a solução se espalhar por 6 cm. 

Após, foi descartado o tubinho e o papel impregnado no nitrato e prata foi 

acondicionado em uma caixa escura e fechada para proteger o nitrato, evitando que o 

mesmo reagisse com luz solar, para que secasse totalmente por no mínimo 8h.  

Seguido das 8 horas de descanso da solução, o resíduo de solo foi separado do 

líquido que foi utilizado para análise, utilizando-se seringas de 20 ml para retirada desse 

líquido que foi submetido ao mesmo processo de capilaridade com os papéis de filtro 

alojados na câmara escura, onde foram colocados novos tubinhos. Agora o papel 

impregnado no nitrato de prata foi utilizado para absorver essa solução sobrenadante 

retirada das amostras de solo, esperando-se o líquido ser absolvido pelo papel até atingir 

6 cm do papel. Na sequência se deixou secar o papel ao ar para revelar as características 

do solo, aguardando no mínimo, próximo de 24 horas para obter os primeiros efeitos 

para a análise dos cromatogramas dos solos. 

Para a interpretação do Cromatograma foi analisada cada etapa dos desenhos 

formados no papel de filtro utilizado, dividindo-se em cinco zonas de interpretação 

(RESTREPO e PINHEIRO, 2011; SANTOS et al, 2012; SCHUCH, RESTREPO e 

MARENZI, 2014; RESTREPO e SCHUCH, 2014; KEHL e SOGLIO, 2014), conforme 

Figura 10, sendo:  
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 Zona Central – ou zona de aeração ou oxigenação, é indicadora das condições de 

desenvolvimento das atividades fermentativas microbiológicas com formas desde a 

ausência da zona; as cores variam do preto (mínimo metabolismo microbiano aeróbico e 

máxima fermentação anaeróbia) à prata (maior plenitude no metabolismo microbiano 

aeróbico e harmonia estrutural);  

 

 Zona Interna – ou zona mineral, é indicadora das condições de desenvolvimento 

mineral, desde um círculo linear até a total integração com as outras zonas. Suas cores 

variam do preto (mínimo) ao ouro e laranja (máximo). A Soda Cáustica reage 

especificamente com minerais metabolizados pelos micróbios (mineral-açúcar, mineral-

aminoácido, mineral-lipídeo, mineral nas enzimas, mineral nas vitaminas e proteínas) de 

forma diferente dos minerais solúveis e insolúveis fora do metabolismo ou bioplasma. 

Sua composição, grau de oxidação, redução determinam a forma, cor, desenvolvimento, 

integração e distância desde a zona central à periférica; 

 

 Zona Intermediária – ou zona proteica ou de matéria orgânica, é onde se expressa 

tanto a presença como a ausência da matéria orgânica. Nesta região se observa uma 

grande quantidade de minúsculas ―pontas de flechas‖, superpostas desde a zona central 

em direção à extremidade da zona externa. Quanto maior diversidade e harmonia nesta 

zona e integração com as outras, maior é a saúde e qualidade de vida neste solo; 

 

 Zona Externa – zona enzimática ou nutricional é a zona das enzimas e vitaminas 

desde a ausência da zona, até a sua forma, largura e cores que variam do castanho 

escuro (café) até a prata. Nesta zona pode-se ver a parte das substâncias complexas de 

alto peso molecular (proteínas, vitaminas, enzimas) ativas do solo formadas pela ação 

dos microrganismos ativados na matéria orgânica de forma integrada; 

 

 Zona Periférica – é a zona de manuseio ou manejo, onde não possui o Nitrato de 

Prata, ou seja, onde ocorre a paralização da revelação ou da retenção seletiva das 

substâncias presentes na atmosfera do solo.  
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Figura 28: Zonas de interpretação do cromatograma. Fonte: Adaptado de Restrepo e Pinheiro, 

2011. 

Para entendimento da efetividade dos PRADs das áreas estudadas pelos resultados 

da cromatografia, ao final da descrição dos resultados foi desenvolvido um quadro de 

interpretação dos cromas que permitiram a comparação das características de cada área 

com o padrão de referência (área BOS). 

Foram selecionadas as características que possibilitam maior retorno de 

interpretação, como as cores dos cromas, a interação entre as zonas, a radiação, a 

presença ou não de nuvens e dentes, presença e cor da zona central, característica da 

zona interna, intermediária e externa. Os cromas de referência pertencentes à área BOS, 

analisou-se como sendo todas as características positivas (+), ou seja, características de 

padrões desejáveis de um croma nas condições de solo em ambiente de floresta nas 

áreas de estudo. Com base nesses padrões foram avaliados os cromas das outras áreas, 

quando a característica estava semelhante às de referência, considerou-se positiva, 

quando a característica se opunha ao de referência, ou a mesma não existia, considerou-

se negativa, ao final calculou-se a porcentagem da presença dos positivos. 

 

3 RESULTADOS 

 

Com base no levantamento das características físicas, químicas e biológicas e 

suas interações através do método de cromatografia foi possível verificar resultados 

harmônicos entre os componentes do solo (microrganismos, parâmetros físicos e 

químicos e o desenvolvimento húmus e enzimas). 
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3.1  Padrão comparativo da área de referência Bosque (BOS). 

Inicialmente foi possível descrever as zonas do melhor croma da área do 

Bosque, sendo visível a harmonia de cores e interação entre as zonas, sendo que sua 

zona central mais bege foi mais bem desenvolvida que nas outras áreas, seguida do alo 

amarelo, sua formação radial foi mais aparente e espalhada, com boa formação de 

dentes e nuvens (Figura 29). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Diferenciação das zonas do melhor croma da área Bosque (BOS), no Baixo Vale do 

Itajaí-Açu. SC. 

 

A maioria dos cromas da área BOS (referência) mostrou uma coloração suave, 

que passa de uma tonalidade creme no centro ao amarelo e logo, gradualmente, 

laranjada na zona interna, até uma coloração mais dourada e escura na zona externa, 

com a presença de anéis amarelos centrais. A zona mineral dos cromas se encontrou 

fundida com a zona de matéria orgânica em sua maioria, acompanhada de uma radiação 

em formação de caminhos sinuosos e início da formação de nuvens e dentes, com 

destaque para as campanhas dois, três, seis e oito (Figura 30 e Figura 31). 
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Figura 30: Padrão comparativo dos melhores cromatogramas do solo da área de referência BOS no 

decorrer das campanhas e suas respectivas colorações predominantes da área intermediária, no 

Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. 

NOTA: Figura 30: Letra B= BOS; primeiro número= número da campanha; segundo número= número da amostra. 

 

Figura 31: Padrão comparativo dos três cromatogramas por campanha (1 a 8) do solo da área de 

referência ou controle BOS, no Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. 
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3.2  Padrão comparativo da área FAN 

Foi possível descrever as zonas do melhor croma da área 2 (FAN), sendo visível 

a diferenciação entre as mesmas, em que que a zona central está acinzentada e pouco 

desenvolvida, seguida de um alo levemente amarelo, com sua formação radial mais 

espalhada e uma formação de dentes e nuvens em início de formação (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Diferenciação das zonas do melhor croma da área 2 (FAN). 

Nos padrões da área FAN os cromas mostraram a falta de interação entre as suas 

zonas, somente pouco estruturada radialmente e com anéis amarelos de umidade. Nas 

campanhas seis e sete, a zona central aparece mais clara, que se desvanece suavemente 

para se integrar à próxima zona mineral. A coloração das zonas internas e intermediárias 

fica mais harmônica voltada para o amarelo e dourado e os raios são mais contínuos e 

integrados. Além dos dentes estarem mais bem formados e chegando a aparecer leve 

presença de nuvens na campanha seis, sete e oito.  

Estes cromas mostraram a ausência de nuvens de um modo geral e apenas uma 

leve formação de dentes na maioria dos cromas das campanhas um, dois, três e quatro e 

ausência das manchas na zona da borda, porém houve melhora evidente nas campanhas 

cinco, seis, sete e oito, quanto às características de coloração e formação de nuvens. Nas 

primeiras campanhas em FAN notou-se a zona central acinzentada e quase inexistente e 

pouca harmonia com a próxima zona (Figura 33 e Figura 34). 
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Figura 33: Padrão comparativo dos melhores cromatogramas do solo da área 2 FAN (F) no 

decorrer das campanhas e suas respectivas colorações predominantes da área intermediária, no 

Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. 

NOTA: Figura 33: Letra F= FAN; primeiro número= número da campanha; segundo número= número da amostra. 

 

Figura 34: Padrão comparativo dos três cromatogramas por campanha (1 a 8) do solo da área 2 

FAN, no Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. 
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3.3 Padrão comparativo da área HOT 

 

Foi possível descrever as zonas do melhor croma da área 3 sendo visível a 

diferença de cores e pouca interação entre as zonas, sendo as mesmas visivelmente 

diferenciadas, com a zona central acinzentada pouco significativa seguida de um alo 

amarelo a sua volta, radiações longilíneas e início de formação dos dentes e nuvens 

(Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Diferenciação das zonas do melhor croma da área 3 (HOT), no Baixo Vale do Itajaí-Açu. 

SC. 

Nos padrões cromatográficos do solo da mineradora área HOT foi visualizada a 

falta de integração entre a zona intermediária do croma, com a zona anterior e posterior 

(enzimática) e essa zona externa sem bordas. Foi observada uma leve formação dos 

dentes e à coloração zona intermediária estava mais escura em tons de marrom, assim 

como a zona interna, onde não se observou nenhuma integração entre as mesmas, sendo 

essas diferentes na sua estrutura e cor. Os melhores resultados foram a 2°, 5°, 6° e 8° 

campanhas em relação a essas características. A radiação nos cromas dessa área 

registrou uma formação de linhas mais retas e contínuas que partem da zona central à 

zona externa, como mostraram nas campanhas um, três, quatro, com uma pequena 

melhora nessa campanha, e sete (Figura 36 e Figura 37). 
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Figura 36: Padrão comparativo dos melhores cromatogramas do solo da área 3 HOT (H) no 

decorrer das campanhas e suas respectivas colorações predominantes da área intermediária, no 

Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. 

NOTA: Figura 36: Letra H= HOT; primeiro número= número da campanha; segundo número= número da amostra. 

 

Figura 37: Padrão comparativo dos três cromatogramas por campanha (1 a 8) do solo da área 3 

HOT, no Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC. 
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3.4  Padrão comparativo da área UNI 

Foi possível descrever as zonas do melhor croma da área 1 (UNI), sendo visível 

mais harmonia entre as cores, porém grande diferenciação entre as zonas, sendo a zona 

central cinza e quase ausente (Figura 38). 

 

Figura 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Diferenciação das zonas do melhor croma da área 1 UNI. 

No solo da área UNI houve ausência da zona central e de linhas radiais nas zonas 

intermediárias e internas. A zona de dentes basicamente é mais estreita, amiúde somente 

5-15 mm e pouco estruturada radialmente. Em comparação à zona interna teve uma 

diferença de cores chamativas. Nestes cromas, a zona interna muitas vezes estava pouco 

(ou nada) estruturada radialmente; frequentemente apareceu (na zona interna) com cores 

violeta clara até escura com um deslindamento da zona interna.  

As melhores campanhas quanto ao desenvolvimento de nuvens e dentes foram às 

campanhas dois, três e com leve piora na quarta campanha. Já nas campanhas cinco e 

seis houve um aumento pouco mais significativo da zona central e uma coloração mais 

clara nas duas últimas campanhas (sete e oito), não sendo satisfatórias, ou não deram 

continuidade na aparente recuperação das campanhas anteriores com uma zona mais 

escura próxima à borda externa (Figura 39 e Figura 40). 
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Figura 39: Padrão comparativo dos melhores cromatogramas do solo da área 1 UNI (P) no 

decorrer das campanhas e suas respectivas colorações predominantes da área intermediária, no 

Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC.  

NOTA: Figura 39: Letra U= UNI; primeiro número= número da campanha; segundo número= número da amostra. 

 

Figura 40: Padrão comparativo dos três cromatogramas por campanha (1 a 8) do solo da área 1 

UNI (P), no Baixo Vale do Itajaí-Açu. SC.  
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De acordo com o Quadro 4 observou-se a proximidade das características dos 

cromas com os dados de referência da área BOS. 

Quadro 4: Análise das características cromatográficas de cada área em recuperação comparadas 

aos cromas da área de referência, estudadas no Baixo Vale do Itajaí-Açu – SC. 

 

CROMAS Área UNI Área FAN Área HOT Área BOS 

CORES + + + + 
INTERAÇÃO 

ENTRE AS 

ZONAS 

- - - + 

RADIAÇÃO - - - + 
NUVENS E 

DENTES 
- - + + 

ZONA CENTRAL - + - + 
ZONA INTERNA + + - + 
ZONA 

INTERMEDIÁRIA 
+ + - + 

ZONA EXTERNA - - - + 
TOTAL (%) 37,5 50 25 100 

BOS= Área de referência. 

 

Através do quadro de avaliação das características dos cromas, verificou-se que a 

área HOT está com 25% do padrão cromatográfico da área de referência, assim como a 

área UNI e FAN estão com 37,5 e 50%, respectivamente, das características do padrão 

cromatográfico da área de referência BOS. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

As colorações dos cromas mostraram que as áreas possuem características de 

solos arenosos e todos estão com o teor de matéria orgânica, de um modo geral, baixo 

para a harmonia e interação dos componentes destes tipos de solos, independente da 

campanha.  

Os padrões cromatográficos do solo da área UNI mostram a evidência de um solo 

quebradiço em condições secas e saturado em condições úmidas e com pouco espaço de 

poros. Observa-se que há desde suficiente até abundante M.O., porém sem conformação 

de Húmus. A ausência da zona central no padrão dos cromas desta área caracteriza um 

solo sem aeração e oxigenação, onde há a predominância da anaerobiose, ou seja, há 

pouca atividade microbiológica e prevalece a atividade fermentativa.  

Moreira e Siqueira (2006) confirmam que processos fermentativos em locais com 

deficiência em O
2
, interferem nas características físicas e químicas do solo, inibindo a 
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germinação de sementes e causam injúrias às raízes e fitotoxicidade em plântulas. 

Portanto, possivelmente este é um dos fatores que explica o insucesso do plantio nesta 

área, além de que em solos arenosos existe uma maior lixiviação dos nutrientes e menor 

capacidade de retenção dos cátions, inviabilizando ou dificultando a disponibilidades de 

nutrientes solúveis à vegetação (ALVAREZ et al, 2012). Somado a estes fatores, 

motivos relacionados à falta de cumprimento do PRAD ou manejo inadequado com 

roçadas periódicas e não seletivas podem ter resultado em um solo menos estruturado e 

recuperado do que nas áreas HOT e FAN. 

Nas campanhas dois, três e com leve piora na quarta campanha, há um acréscimo 

ou desenvolvimento de microrganismos na área UNI. Com isso, um aumento na 

atividade microbiológica, porém ainda muito tênue, melhorando assim parte da 

interação com os minerais e a M.O., mas ainda não o suficiente para um aporte de 

enzimas e húmus livre, que seria o substrato usado pelas plantas (GLIESSMAN, 2005). 

 Já nas campanhas cinco e seis há um aumento pouco mais significativo na 

atividade microbiológica, porém, a interação entre as zonas continua vetada, não 

havendo uma harmonia entre as mesmas, demonstrando que esse solo continua 

desestruturado fisicamente, estando muito compactado, mineralizado fazendo com que 

as transformações destes minerais em solúveis às plantas sejam comprometidas.  

Devido às estações climáticas, as duas últimas campanhas (sete e oito), não foram 

satisfatórias, ou não deram continuidade na aparente recuperação das campanhas 

anteriores, diminuindo novamente e significativamente à atividade microbiana, voltando 

o solo semelhante às primeiras campanhas, aparentemente com pouca vida, 

compactado, impermeável, mineralizado visível nas cores escuras da zona intermediária 

e sem húmus ou enzimas, mesmo com teor de matéria orgânica mais evidente (Figura 

39, croma U6-7), e com uma zona mais escura próxima à borda externa, porém, com 

pouca ou nenhuma decomposição da mesma. 

Para o padrão dos cromas do solo da área FAN fica clara a evolução da 

recuperação da área degradada, sem maior influência das estações climáticas, pois o 

acúmulo de M.O é maior que o consumo, mesmo que em teores baixos da mesma. 

Porém, a M.O. não necessariamente se encontra totalmente integrada no solo, sendo 

essa pouco decomposta, em processo lento de decomposição e apenas com leve 

incremento da atividade biológica. Com maior destaque nas campanhas seis e sete, de 
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acordo com a coloração da zona central, além da umidade referente mostrada pelos 

anéis amarelos próximos a essa zona. 

Além de atividade microbiológica baixa nos cromas da área FAN por causa das 

características de nuvens, dentes e manchas, permitiu identificar, consequentemente, a 

baixa presença de enzimas e húmus livre, ou seja, pouca ou nenhuma organização 

nesse, principalmente nas campanhas um, dois, três e quatro. A razão pode ser a aeração 

insuficiente, pois o solo está saturado em condições úmidas com pouco espaço de poros e 

oxigenação. Em solos saturados de água a presença de anaerobiose é mais evidente 

(STRECK et al., 2004). 

Nas primeiras campanhas da área FAN a coloração da zona central mostra a falta 

de microrganismos, e a pouca harmonia com a próxima zona denota um solo 

mineralizado e arenoso. Porém, dentro dos padrões comparativos dos cromas, 

demonstrando uma recuperação de suas características e saúde no decorrer das 

campanhas, sendo visível a melhora no aspecto de interação entre as zonas e suas cores 

e radiação nas campanhas cinco, seis, sete e oito. Tais características de coloração e 

formação de nuvens denotam que os melhores cromas dentro destas características estão 

no verão, estação que colabora também para o acréscimo de atividade microbiológica 

(ESPÍNDOLA, et al 2001).  

Maiores níveis de atividade microbiana têm sido relatados com o aumento da 

temperatura e da umidade do solo, e, consequentemente, aumento das enzimas 

(SANTRUCKOVA e STRASKRAVA, 1991), levando a concluir que os 

microrganismos estão interagindo melhor nas zonas minerais e de matéria orgânica, 

nesse caso. 

Fazendo um comparativo entre as áreas, a FAN é uma das mais úmidas e 

arenosas das áreas, com menor quantidade de matéria orgânica que na área UNI. 

Também menos fértil que a mesma e com atividade microbiológica ínfima. Porém, a 

área FAN demonstrou o solo que mais evoluiu no decorrer do tempo entre as demais 

áreas, mas ainda necessita de manutenção para auxiliar no processo de recuperação, 

como aporte de bactérias e de substâncias orgânicas que produzam uma organização do 

húmus. 

Nos padrões cromatográficos do solo da área HOT se evidencia bem a realidade 

da APP, pois é observado um solo úmido, arenoso, pouco mineralizado, com boa 

quantidade de M.O. em comparação às outras áreas e pouca enzima. Consequentemente, 
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um húmus livre e desestruturado (de acordo com a interação entre as zonas e a falta da 

borda), pois existe uma atividade microbiana baixa para melhorar a formação de h úmus 

(STRECK et al., 2004). A radiação nos cromas nessa área registrou, de acordo com a 

formação das linhas, que é um solo compactado, como mostrou 50% das campanhas. 

As melhores campanhas da área HOT foram a 2°, 5°, 6° e 8°, com uma melhora 

no aporte de microrganismos, associada a períodos de clima mais quente, inclusive. 

Maiores temperaturas (limites) tendem a propiciar mais microrganismos (ESPÍNDOLA, 

et al 2001) e, consequentemente, a matéria orgânica livre sendo metabolizada 

aparecendo uma formação de húmus melhor estruturada, mesmo os solos estando 

úmidos e pouco compactados. 

O solo da área HOT de um modo geral foi o que apresentou uma recuperação 

mais lenta, apesar da vegetação sobre ele estar visualmente mais desenvolvida que nas 

outras áreas estudadas. Este solo teve leve melhora no decorrer do tempo, mas não tão 

expressivo como a área FAN. A intervenção negativa por parte da mineradora com a 

falta de cuidado com a área e a poda não seletiva se deu após a vegetação estar mais 

estabilizada e desenvolvida, segundo relatos em campo, podendo ter agravado a saúde 

desse solo. Essa intervenção negativa é uma preocupação a ser levada em consideração 

com os Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas, ou seja, a capina deve ser 

cuidadosa para evitar atingiras mudas regenerantes, sendo o coroamento a técnica mais 

recomendável.  

Foi possível observar que na área de referência BOS, o padrão dos cromas varia 

mais que entre as outras áreas, Figura 30observando-se certo padrão mais constante. A 

radiação, nuvens e dentes nos cromas dessa área mostraram o incremento da atividade 

biológica no decorrer das oito campanhas, com destaque para as campanhas dois, três, 

sei e oito, porém, com maior interação entre matéria orgânica e os minerais com intensa 

atividade microbiana nas campanhas três e seis. As características de coloração dos 

cromas da área BOS pertenceram a um solo com alto grau de atividade biológica 

humificadora, bem aerado, boa estrutura física e formação de agregados e 

disponibilidade nutricional. 

Na campanha dois da área BOS, verão, houve existência de M.O., porém não 

decomposta, com a multiplicação intensa dos microrganismos. Foi notável o incremento 

da atividade biológica no decorrer das oito campanhas nessa área, porém com maior 

interação entre matéria orgânica e os minerais com intensa atividade microbiana nas 
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campanhas três e seis, sendo esses os melhores cromas do BOS, pois neles a M.O. 

esteve no apogeu, de acordo com sua coloração na zona intermediária, com presença de 

anaerobiose na forma dos anéis amarelos.  

Os cromas de outono/inverno da sétima e oitava campanha do BOS, 

respectivamente, mostraram o estado avançado da fermentação da M.O.. Os padrões 

comparativos dos cromas do solo da área BOS estavam caracterizados como a 

expressão de um solo de boa qualidade, alto valor biológico. A presença do alo amarelo, 

que demonstrou a presença da anaerobiose, pode se dar devido ao solo estar mais 

encharcado colaborando com a baixa atividade microbiana e o destaque para atividades 

fermentativas (STRECK et al, 2004), e pela M.O. estar em nível mais avançado de 

decomposição (CARDOSO et al, 2001), visível nas zonas centrais dos cromas com esse 

alo (zona central com menor desenvolvimento). 

De um modo geral, os cromas do solo de referência BOS apresentaram-se bem 

estruturados e harmônicos entre suas zonas, demonstrando solos saudáveis, com boa 

atividade microbiana, boa aeração, frente a um terreno em equilíbrio entre os minerais, 

umidade e matéria orgânica do solo, mostrada na integração contínua sem interrupções 

entre as zonas dos cromas. A zona mineral desses cromas se encontra fundida com a 

zona de matéria orgânica, em sua maioria, o qual é sinal de um contínuo processo de 

transformação dessa matéria e de uma razoável disposição de húmus biologicamente 

ativo. Também a radiação em formação de caminhos sinuosos, é sinal de que o solo está 

incrementando a atividade microbiológica, estimulada pela matéria orgânica 

incorporada. 

Os solos das APPs das mineradoras estudadas apresentaram baixa presença de 

enzimas, sendo que a área UNI demonstrou melhora nas campanhas cinco, seis e sete. 

Já, no solo da área FAN foi verificado uma melhora nas enzimas nas campanhas sete e 

oito, e a área HOT teve melhoras mais relevantes das enzimas nas campanhas cinco, 

sete e oito. As reações químicas, como a quebra de moléculas orgânicas, são catalisadas 

por um grupo de proteínas com alta especificidade funcional, denominadas enzimas, 

estando elas relacionadas à decomposição de resíduos, fertilidade do solo, interações 

entre plantas e estado de oxirredução e indicador da presença de poluentes (MOREIRA 

e SIQUEIRA, 2006).  

As enzimas do solo são as produzidas pelos micróbios e sua riqueza é 

proporcional ao conteúdo de Hidratos de Carbono e água, e quanto ambos mais 
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presentes, melhor, pois possibilita presença e ação das enzimas nas argilas, ácidos 

húmicos, matéria orgânica em fermentação e atividade microbiana, produzindo novas 

enzimas (PINHEIRO, 2015).  

Dentre as áreas estudadas existiram consideráveis diferenças. Contudo, como 

esperado, a área BOS de referência, onde não há intervenção antrópica direta, o solo 

estava em melhor condição: bem estruturado, com boa interação entre microrganismos, 

minerais em quantidades razoáveis e sendo trabalhados junto à matéria orgânica sempre 

presente, e com isso um húmus e enzimas disponíveis, diminuindo e/ou aumentando 

conforme as estações. Isto mostra um equilíbrio dinâmico favorável à sustentação e 

sustentabilidade ecológica desta área, como realmente é observada no aspecto visual da 

cobertura vegetal sobre esse solo, constituído de remanescente florestal. 

Os resultados demonstraram que o uso da metodologia de Cromatografia de Pfeffer 

é um instrumento importante para verificar como estão ocorrendo às interações entre os 

diferentes elementos que constituem o solo e para avaliar sua qualidade, corroborando 

com o trabalho de Kehl (2014), que utilizou o método para avaliação de solos em 

sistemas agroflorestais.  

A metodologia foi considerada economicamente viável e de fácil acesso por 

Santos et al (2012), onde a técnica mostrou-se acessível aos agricultores familiares no 

monitoramento das condições agroecológicas dos solos. Porém, nesta pesquisa 

considerou-se a metodologia de difícil interpretação, sendo necessário um especialista 

experiente para interpretações mais detalhadas e poder compreender o que a 

metodologia proporciona de informações. 

Através do quadro de comparação dos cromas nas áreas estudadas com a área de 

referência, verificou-se que a área com características mais próximas da referência é a 

área FAN, ou seja, pela cromatografia demonstrou estar mais bem evoluída que as 

outras áreas, UNI e HOT, que estão mais distantes de atingirem as características 

cromatográficas semelhantes à área BOS. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

As análises cromatográficas permitiram observar uma ordem de progresso na 

recuperação das áreas estudadas. De modo geral, as áreas mostram solos em que a 
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recuperação não está a contento, sendo muito lenta, apesar do esforço amostral (24 

meses de monitoramento), ainda não resultando em dados conclusivos. Contudo, com a 

presença de microbiota, aporte de matéria orgânica e manejo adequado do PRAD será 

possível disponibilidade eficiente de húmus e, automaticamente, incremento na atividade 

microbiológica melhorando a estrutura e função dos solos.  

A área que apresentou menor recuperação do solo corroborou com a de menor 

densidade vegetal entre as três áreas, UNI; seguida da área que apresentou melhor grau 

de recuperação associada à densidade vegetal. A área de maior progresso de 

recuperação do solo se referiu aquela de densidade vegetal intermediária.  

A metodologia de Cromatografia de Pfeffer é um instrumento importante para 

verificar como estão ocorrendo às interações entre os diferentes elementos que 

constituem o solo (proteínas, enzimas, aeração, minerais, matéria orgânica e atividade 

microbiológica), não excluindo a utilização de outros instrumentos de avaliação, que 

juntos possibilitam extrair informações fundamentais para alcançar bons resultados. 

Contudo, é uma metodologia que exige um especialista experiente para compreensão 

detalhada de cada croma, não sendo de fácil interpretação pelo observador, e portanto, 

tendendo a ser subjetiva. 
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CAPÍTULO 5 

Efetividade dos PRADs e dos Indicadores 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O acompanhamento e a avaliação dos resultados da implantação de medidas de 

recuperação ambiental em minerações de areia são raramente implementados de modo 

sistemático, afirmam Rodrigues e Gandolfi (1996). As razões para a pouca importância 

atribuída à etapa de acompanhamento dos projetos são múltiplas, sendo que Dias e 

Sánchez (2001) citam que uma delas é a dificuldade de se estabelecerem parâmetros ou 

critérios para avaliação do desempenho das empresas ao executarem a recuperação de 

áreas degradadas. Outra dificuldade refere-se à falta de consenso na literatura científica 

em relação aos indicadores mais adequados para a avaliação do sucesso da restauração 

florestal e, consequentemente, dos ganhos ambientais (SIQUEIRA e MESQUITA, 

2007). 

A avaliação e o monitoramento de áreas em processo de recuperação abrangem 

aspectos mais amplos do que apenas a avaliação puramente fisionômica da área 

restaurada, mesmo que periódica, que é o procedimento normalmente exigido pelos 

órgãos fiscalizadores e pelas entidades certificadoras. Os indicadores de restauração 

devem avaliar não só a recuperação visual da paisagem, mas também a reconstrução dos 

processos ecológicos mantenedores da dinâmica vegetal, de forma que áreas restauradas 

sejam sustentáveis no tempo e cumpram seu papel na conservação da biodiversidade 

remanescente (RODRIGUES e GANDOLFI, 2004). 

O uso de vários indicadores que possam ser integrados aumenta a segurança na 

avaliação da efetividade da Recuperação da Área que se quer analisar ou avaliar. De 

forma geral, as principais variáveis utilizadas para a avaliação e monitoramento de áreas 

em processo de restauração podem ser divididas em três categorias distintas: 

diversidade, estrutura da vegetação e processos ecológicos (RUIZ-JAÉN e AIDE, 

2005).  
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Os indicadores selecionados devem respeitar algumas características para serem 

amplamente utilizáveis e aplicáveis: i) ser relevante a questão, ii) estar correlacionado 

ao critério e este ao princípio; iii) ser precisamente definido; iv) fácil de interpretar, 

detectar e avaliar; v) ser confiável; vi) ser sensível à metodologia empregada, 

(PRABHU et al., 1996) e vii) ser de baixo custo (JANNUZZI, 2001). De modo geral, 

sugere-se o uso de métodos integrativos que permitem a análise conjunta dos 

indicadores e maior facilidade na interpretação dos resultados. 

Este capítulo reúne as informações obtidas do monitoramento dos três PRADs, 

os quais tiveram como referência um remanescente florestal, por meio do uso de 

indicadores de desenvolvimento de vegetação e de qualidade de solo. Portanto, a 

integração dos resultados obtidos no monitoramento de 24 meses objetivou avaliar a 

efetividade dos PRADs e dos indicadores utilizados.  

Para atender este objetivo e considerando que a efetividade de uma recuperação 

de área depende em parte do envolvimento do minerador, bem como na fiscalização do 

órgão ambiental, que juntos vão resultar na implantação e nos tratos culturais adequados 

ao sucesso do PRAD, esta pesquisa buscou compreender como se deu o envolvimento 

dos mineradores e gestores, com os respectivos PRADs, e o efeito desses PRADS na 

vizinhança do entorno da atividade por meio de entrevistas aos moradores locais. 

 

1.1 Objetivo 

 

Integrar os resultados de desenvolvimento da vegetação e de qualidade do solo 

obtidos por diferentes métodos para verificação da efetividade dos PRADs e dos 

indicadores, além de entender o comprometimento social dos envolvidos no processo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Para subsidiar o entendimento do processo de envolvimento e efeito dos PRADs 

foram realizadas 31 entrevistas (APÊNDICE), das quais: seis com mineradores, seis 

com gestores, e dezenove com moradores locais acima de 18 anos.  

As perguntas continham questões acerca de informações pessoais, o nível de 

conhecimento a respeito do tema e a interferência do PRAD na vida dos entrevistados 
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no caso dos moradores e o nível de responsabilidade no caso dos mineradores e 

gestores. Utilizou-se análise de conteúdo para as entrevistas, sendo selecionadas as 

percepções de forma generalizada.   

Para visualizar a efetividade dos PRADs foi desenvolvido um quadro adaptado à 

realidade local, com base em Almeida et al (2005) para alguns indicadores que também 

puderam ser extraídos da presente pesquisa, sendo os mais abrangentes em questão de 

reposta, os quais: ocorrência de espécies pioneiras; média das alturas das espécies 

plantadas; densidade das espécies plantadas e regenerantes; regeneração natural; pH; 

CTC; FDA; M.O.; evolução dos cromas e biomassa, comparados aos valores de 

referência da área BOS e/ou encontrados em literatura. 

O método, aqui utilizado para avaliação dos indicadores utilizados, foi adaptado 

de Jannuzzi (2001), cuja avaliação é ponderada a aderência (+), equivalendo a 1,0 

pontos, e a não aderência ou indiferença do indicador para os propósitos almejados, 

considerando um conjunto de propriedades desejáveis e a lógica estruturante da 

aplicação.  

O cruzamento dessas informações forneceu uma Nota Final de cada indicador. 

As notas puderam servir como critério de ranqueamento ou classificação entre 

diferentes indicadores. O critério de pontuação é um parâmetro objetivo e mensurável, 

que auxiliou na certificação da conclusão do status dos indicadores de recuperação. 

 

3. RESULTADOS 

 

Com base no levantamento da cobertura vegetal, parâmetros físicos, químicos e 

biológicos do solo estudado e a interação desses levantamentos, foi possível verificar a 

efetividade dos PRADs e dos indicadores analisados. 

3.1  Envolvimento e Efeito dos PRADs  

Dos sete mineradores entrevistados, apenas dois atuavam nas áreas de estudo, 

pois um deles (Área UNI) não quis participar das entrevistas.  

Foi verificado que os mineradores das áreas de estudo eram proprietários das 

mesmas, cujos imóveis das áreas UNI, FAN, HOT e a atividade que desenvolviam  

eram decorrente de herança, assim  ocorreu com mais dois mineradores entrevistados, 
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apenas um comprou de outra mineradora. Todos os mineradores, incluindo os das áreas 

estudadas, desenvolveram os PRADs por causa da cobrança legal, mesmo demostrando 

entender a importância de APP. Os mesmos atuam no mínimo há mais de11 anos com 

mineração e a metade dos entrevistados há mais de 30 anos nos seus respectivos locais 

de atuação. 

Quando perguntado aos seis mineradores o que fariam em relação ao PRAD 

após o encerramento da mineração, 50% continuariam investindo na manutenção 

(roçada ou coroamento) e 50% abandonariam a área.  

Em questão aos técnicos dos órgãos ambientais licenciadores das atividades de 

mineração foi verificado que a maioria não possui conhecimento especializado em 

recuperação de área degradada. O corpo técnico normalmente é insuficiente para o 

acompanhamento dos processos se baseando apenas nos documentos dos PRADs e 

relatórios efetuados pelos profissionais das consultorias, os quais: biólogos, geólogos, 

engenheiros agrônomos, florestais e ou ambientais, sendo que não passam de dois 

técnicos responsáveis no órgão ambiental.   

Quando ocorrem as vistorias nos PRADs, são realizadas semestralmente, sendo 

utilizados apenas indicadores de cobertura vegetal visual, ou surgimento de novas 

mudas. Os órgãos ambientais não possuem orçamento para a atividade de PRAD, e ou 

capacitação de seu corpo técnico para essa atividade, apenas estando incluída na 

fiscalização. 

Todos os técnicos entrevistados afirmam que os PRADs não são efetivos, 

citando alguns motivos em comum, como a falta de funcionários para uma melhor e 

mais atuante fiscalização, a falta de julgamento dos autos, atuação mais incisiva, falta de 

educação ambiental e comprometimento dos empresários, falta de técnicas novas de 

recuperação e de indicadores de avaliação. 

Foi verificado por meio das entrevistas aos moradores e comerciantes do entorno 

das áreas estudadas, que não se incomodavam com a presença da mineradora, porém 

também não possuem conhecimento dos efeitos negativos que causam e se suas 

regulamentações estão sendo cumpridas. Alguns apenas se incomodavam com o ruído 

da atividade e, especificamente na cidade de Ilhota, há conflito entre os comerciantes 

com seus estabelecimentos comerciais e donos de terrenos próximos da beira do rio no 

trecho de dragagem com as mineradoras. Nestes imóveis foi observado, que além desses 

estarem demonstrando sinais de terrenos desnivelados, apresentavam perdas de solo por 
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causa da erosão e desbarrancamentos causados pelas dragas, em muitos casos 

irregulares, no leito do rio. 

Por outro lado, a maioria da população de entorno, 73%, cita que os efeitos 

causados trazem impactos positivos, elencando a geração de empregos diretos, bem 

como de empregos indiretos decorrentes de postos de trabalho que dependem da areia, 

sendo caminhoneiros que transportam a areia, de empregados da construção civil como 

um todo, pessoas ligadas ao comércio de materiais de construção em geral, além de 

profissionais liberais, como geólogos, advogados e contadores.  

Ao mesmo tempo, a atividade gera impostos, que revertem em serviços à 

população, possibilitando que se dê continuidade a obras e projetos que visem melhorar 

as condições de vida, proporcionando bem-estar. Ressaltaram que, geralmente, esses 

impactos positivos repercutem, também, na área de entorno à mineirada, uma vez que a 

areia extraída é comercializada e utilizada e, de forma geral, é geradora de riquezas. 

 

3.2  Efetividade dos PRADs 

O objetivo dos PRADs estudados foi estabelecer o plantio de espécies nativas 

arbóreas como forma de recuperação em Área de Preservação Permanente (APP), 

outrora alterada ambientalmente por ação antrópica, atendendo às leis e diretrizes 

ambientais (GGES, 2011), sendo que sua implantação ocorreu há aproximadamente 

cinco anos, e com isso foi possível verificar sua efetividade até o momento. 
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No Quadro 5 encontra-se uma síntese dos indicadores analisados nesta pesquisa e que podem ser utilizados para avaliação de desempenho 

relacionados ao desenvolvimento da vegetação e a qualidade do solo.  

Quadro 5: Matriz de avaliação da aderência dos indicadores às propriedades desejáveis para monitoramento do PRAD nas áreas estudadas no Baixo Itajaí-Açu. 

Fonte: Adaptado de Almeida et al (2005).  

Área Ocorrência de 

Espécies Pioneiras 

(%) 

Média de 

Altura (m) 

> 3 anos da 

RAD 

Densidade 

(m
2
) 

Regeneração 

Natural  (un). 

pH CTC 

cmol/d

m
3
 

FDA M.O. Evolução dos 

Cromas (%) 

Biomassa 

(Kg/m
2
 ) 

UNI 0 2,34 0,04  01 07 10,98 0,928 1,7 30 7.645 

FAN 100 3,37 2,76 63 07 7,21 1,359 0,9 40 8649 

HOT 81,3  2,07 4,64 100 4,6 3,53 1,73 0,5 20 11.044 

Valores de 

Referência BOS 

- - 4,24 75 5,5 9,91 2,629 1,8 100 13.517 

Valores de 

Referência 

Bibliográfica 

90% 
(1)
 03 

( 1 )
 - - 5,5  – 6,5 

(1)
 - - < 2,5 baixa; 2,6-

5 média; > 5 

alta. 
(2)
 

- - 

* Almeida et al (2005) - Valores propostos significando que: (a) com estes valores o crescimento de vegetação não está comprometido e, (b) os valores considerados devem ser adequados às condições. 

 

(1) Critério legal para o Vale do Paraíba, (Res. SMA 42/96) 

(2) Comissão de Química e Fertilidade do Solo, RS/SC (2004). 

Obs: Foi selecionado da parte química apenas pH e CTC por se tratar de abranger maior influência na fertilidade do solo. 
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3.2.1. Efetividade do PRAD da área UNI. 

 

Quanto ao desenvolvimento da vegetação da área UNI houve predominância de 

gramínea exótica (Braquiaria sp.) e com a presença de apenas uma espécie arbórea de 

regeneração, sendo que esta única planta teve um bom desenvolvimento em altura 

comparado às plantas mensuradas nas outras áreas estudadas (sendo a segunda melhor), 

com 142% de incremento em altura durante os 21 meses. 

Quanto ao solo, a área UNI se revelou em melhor estado comparado às outras 

duas áreas estudadas, sendo que o teor de pH estava normalmente mais alto (7), teor 

médio de Fósforo (P), Magnésio (Mg), CTC e alto teor de Potássio (K) e Cálcio (Ca), 

apenas apresentando teor baixo de M.O.. Pela Análise de Componente Principal as 

características físicas e químicas do solo, se encontraram mais próximas dos padrões da 

área de referência, porém quando analisado a parte biológica (Biomassa e FDA) a área 

UNI demonstrou menores valores entre as áreas estudadas, indicando um solo pobre em 

microrganismos. 

Através da cromatografia o solo da área UNI foi identificado como quebradiço 

em condições secas, além de arenoso (confirmado por análise física) e saturado em 

condições úmidas, com pouco espaço de poros. 

 

3.2.2. Efetividade do PRAD da área FAN. 

 

No desenvolvimento da vegetação da área FAN foi verificada a presença 

dominante da espécie arbórea pioneira Aroeira (Schimus terebinthifolius), possuindo 

seis indivíduos dentro dos 25m
2
 estudado, sendo que durante os 21 meses de análise 

foram contabilizados mais 63 indivíduos regenerantes. Porém, o incremento em altura 

das Aroeiras foi o pior entre as espécies mensuradas nas outras áreas. 

Quanto as características físicas e químicas do solo, o mesmo também 

considerado arenoso, esteve com o pH praticamente neutro na maior parte do tempo, 

com teor médio de Fósforo (P), Potássio (K) e CTC, mesmo que a M.O. esteve com teor 

baixo, além de um alto teor de Magnésio (Mg) e Cálcio (Ca). 

Através da Análise de Componente Principal dos parâmetros físicos e químicos 

a área FAN demonstrou ser o segundo melhor solo entre as três áreas, comparadas a 
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área de referência, corroborando com as análises biológicas (FDA e Biomassa), em que 

a área FAN também foi a segunda melhor nesses parâmetros. 

Pela Cromatografia o solo desta área foi o que apresentou uma clara evolução na 

sua recuperação, pois o acúmulo de M.O. foi maior que o consumo. Foi visualizada uma 

baixa atividade microbiológica, assim como baixa presença de enzimas e húmus livre. 

Esse solo também demonstrou ser mais úmido a saturado e pouco aerado. 

80% dos indicadores não foram alcançados pela área FAN, pois alcançou apenas 

um quesito, a altura das plantas com média de 3,37 m, sendo que o valor de referência é 

de 3m e na ocorrência de espécies pioneiras. 

 

3.2.3. Efetividade do PRAD da área HOT. 

 

A área HOT teve o melhor desenvolvimento da vegetação, com mais variedade 

de espécies resistentes plantadas (cinco) e maior número de regenerantes (100) dentro 

dos 21 meses estudados. O incremento em altura e a densidade vegetal foram maior 

nessa área. 

Contudo, o solo da área HOT mostrou-se o pior no quesito físico e químico entre 

as áreas analisadas, com a presença de Alumínio acidificando o solo, com médio teor de 

Fósforo (P), Potássio (K), Magnésio (Mg) e baixo teor de Cálcio (Ca), CTC e M.O.. 

A Análise de Componente Principal das variáveis físicas e químicas do solo da 

HOT mostrou que esse solo está mais distante dos dados da área de referência, 

demonstrando um solo com características menos favorável quanto à produtividade. 

Porém, a biomassa e a microbiota analisada pelo FDA desse solo foi a melhor entre as 

três áreas, estando mais próxima dos dados de referência, a área BOS. 

Por meio da Cromatografia evidenciou-se um solo úmido, arenoso e pouco 

mineralizado, com atividade microbiana ainda baixa, mesmo sendo a melhor entre as 

áreas estudadas, além de mostrar um solo compactado. 

De acordo com o quadro de indicadores esta área está cumprindo parcialmente 

seus objetivos, pois galgou dois quesitos, a densidade e a regeneração natural; sua 

densidade foi de 4,64 e o dado de referência foi de 4,24 e a regeneração natural foi de 

100 novas plantas, sendo que a referência foi de 75 novas plantas, atingindo um total de 

80% de indicadores não atingidos. 
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3.3  Efetividade dos Indicadores 

No Quadro 6, estão relacionadas 11 propriedades, cuja avaliação de aderência 

(+) e de não aderência ou indiferença deveria determinar o uso, ou não, do indicador 

para os propósitos almejados, cujo todos os indicadores ou métodos de indicadores de 

qualidade do solo e desenvolvimento da vegetação em conjunto alcançaram uma média 

geral de 8,14 de conceito. O valor máximo obtido poderia ser 10, considerando que 

neste caso o indicador (ou método que estabelece o indicador) estaria atendendo a todas 

as propriedades que o torna efetivo. 

 

Quadro 6 : Avaliação da aderência dos indicadores às propriedades desejáveis. 

Propriedades FDA 

Cromato

grafia 

Altura das 

Plantas CAP 

Regeneran

tes 

Densidade 

Vegetal 

Físico e 

químico 

Relevância para a questão + + + + + + + 

Facilidade de acesso e 

operacional 
 +  + + +  

Baixo custo  + + + + + + 

Boa velocidade de resposta + + + + + +  

Maior abrangência de 

resposta 
+ +   + + + 

Confiável +   + + + + 

Fácil interpretar, detectar e 

avaliar 
+  + +  + + 

Correlacionado ao critério e 

a esse princípio 
+ + + + + + + 

Transparência metodológica + + + + + + + 

Comunicabilidade ao 

público 
  + + + + + 

Total de propriedades (+) 7 7 7 9 9 10 8 

Média 8,14 

 

 Importante ressaltar que no sistema de avaliação de aderência estão também 

considerados os métodos que estabelecem os indicadores, como o FDA, em que o 

indicador é a presença de microrganismos e Cromatografia, em que o indicador é a 

harmonia de microrganismos e componentes físicos e químicos do solo. 
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4. DISCUSSÃO 

 

As entrevistas puderam nortear o entendimento quanto aos atores relacionados 

ao processo, sendo que de forma geral os mesmos estão pouco envolvidos e desta 

maneira pouco efetivos no PRAD, especialmente considerando a percepção do 

minerador em apenas atender a legislação, nos casos IN n
o
 16/2012 (FATMA, 2012), IN 

n
o
 04/2011 (IBAMA, 2011) e Resolução CONAMA 429/2011 (CONAMA, 2011), bem 

como nas afirmações dos técnicos quanto à ineficiência do órgão ambiental. Costa e 

Souza (2014) atentam a ineficiência do Estado em Santa Catarina quanto à proteção 

ambiental.   

Somado as entrevistas, foi possível extrair por meio de observação nas saídas de 

campo que, de forma geral, o sentimento de ligação, elo, entre os moradores da área 

afetada e as mineradoras é indiferente, pois a maioria não possui conhecimento de causa 

e não se incomodam com as atividades das mesmas. Esta indiferença está relacionada à 

perda de identidade entre as pessoas e o lugar, ou seja, da diminuição da topofilia
1
, em 

decorrência da mineração da areia, afastando-as, principalmente da beira dos rios e das 

matas-ciliares adjacentes (ANNIBELLI, 2008). 

Contudo, mesmo que a população local não perceba os efeitos negativos da 

atividade de mineração, foi possível verificar as consequências de erosão e de 

desbarrancamento nas áreas de estudo. Esta situação também foi obtida por Souza et al 

(2006), onde o efeito da mineração de areia no desbarrancamento de terras e 

assoreamento do rio Itajaí-Açu. Outros efeitos negativos foram verificados em estudo 

no Rio Tibagi, em Ponta Grossa, PR, por Annibelli (2008), em que moradores de áreas 

próximas praticavam passeios, descanso, apreciação da paisagem, pesca e banhos no 

rio, porém com a mineração de areia, especialmente poluição das águas, 

desmatamentos, perda da vida e acúmulo de lixo, afastaram-se paulatinamente desses 

hábitos. 

Quanto à efetividade do PRAD na área UNI, analisando primeiramente que o 

seu solo, onde foi considerado compactado em condições secas e saturado em condições 

úmidas, diminuindo assim os espaços de poros, o que dificulta o desenvolvimento de 

                                                           
1
 Segundo Yi-Fu Tuan (1980), ―topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico‖. 
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microrganismos, diminuindo assim a formação de húmus, além de dificultar a 

penetração das raízes das plantas, pois o solo quando seco está muito compactado.  

A habilidade das raízes penetrarem no perfil diminui quando a densidade e a 

resistência do solo aumentam. Em solos com menor umidade, a coesão e a resistência 

do solo à penetração aumentam e a pressão hidrostática das células das raízes diminui, 

com consequente redução da força na coifa e na região meristemática para superar a 

resistência do solo (HAMZA e ANDERSON, 2005). 

Algumas espécies podem, mesmo em solos compactados, desenvolver o sistema 

radicular em função das especificidades de cada uma (ROSOLEM et al., 2002). Essas 

diferenças auxiliam na seleção de espécies capazes de crescer em condições adversas e 

ser utilizadas na recuperação de solos sendo necessário avaliar esse crescimento das 

mesmas em solos com diferentes texturas e densidades (REINERT et al., 2008). 

A fertilidade desse solo se deu pela presença maciça das Braquiárias que foram 

resistentes mesmo em condições de compactação, pois suas raízes não necessitam de se 

infiltrarem em maiores profundidades, sendo estas atingindo até 10 cm apenas 

(QUINTINO et al., 2010) além de sobreviverem bem em ambientes ensolarados. 

Portanto, estes fatores de um solo desestruturado fisicamente aliados à má conservação 

e manutenção do PRAD, explica o insucesso do plantio nessa área. 

Analisando o quadro geral dos indicadores observou-se que a área UNI atingiu 

os valores de referência apenas no quesito CTC com 10,98 cmol/dm
3
, sendo que o dado 

de referência foi de 9,91 cmol/dm
3
, e se aproximou dos dados de referência na M.O., ou 

seja, 90% dos indicadores não foram atingidos, considerando esse PRAD não efetivo 

por não atingir o mínimo de seus objetivos, como o de revegetação da área, precisando 

de manutenção, empregando técnicas de enriquecimento e reestruturação física do solo, 

além de realizar o replantio para substituir as mudas perdidas somados ao uso de outras 

técnicas, desta forma, o objetivo é ir de encontro ao processo de degradação até que a 

vegetação retome ao seu estado de equilíbrio de maneira mais rápida.  

A situação é semelhante para a área FAN, porém seus dados estão mais 

próximos dos dados de referência, estando esse PRAD melhor desenvolvido. Nesse solo 

verificou-se que apesar de algumas características desfavoráveis, como baixa 

produtividade biológica, muita umidade e pouca aeração, além de também ser arenoso, 

a vegetação sobre ele tem se adaptado, precisando que o empreendedor responsável 

receba instruções de uma manutenção adequada com relação à poda, para evitar a perda 
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de regenerantes e intervenções como plantio de novas mudas, uso de técnicas de 

nucleação e adubação orgânica.  

Um dos motivos em que a área da HOT está mais bem desenvolvida na 

cobertura da vegetação e pior no solo, é que possivelmente a M.O. produzida pode estar 

sendo transformada em matéria mineral, reciclagem de nutrientes, havendo um 

equilíbrio devido ao uso constante da mesma pela vegetação sobre esse solo. Ainda, 

pode-se sugerir que a serapilheira formada sob a vegetação é prontamente metabolizada 

pela atividade microbiológica quando esta está mais presente e disponibilizada para as 

plantas, não ocorrendo acúmulo de húmus no solo. Este solo teve leve melhora no 

decorrer do tempo, mas não tão expressivo como a área FAN, a intervenção negativa 

por parte da mineradora com a falta de cuidado com a área e a poda não seletiva se deu 

após a vegetação estar mais estabilizada e desenvolvida, segundo relatos em campo, 

podendo ter agravado a saúde desse solo. Essa intervenção negativa é uma preocupação 

a ser levada em consideração com os Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas, ou 

seja, trocar a capina pelo coroamento, em que a roçada é somente realizada ao redor da 

muda ou das plantas em regeneração, evitando a competição e estimulando o 

desenvolvimento das espécies arbóreas. 

Quanto à efetividade do PRAD da área HOT foi possível verificar que essa área 

está cumprindo com alguns objetivos. Mesmo sendo um PRAD sem real efetividade 

ainda, seus dados estão mais próximos da referência e o objetivo principal que foi a 

revegetação, mesmo que lentamente, está sendo cumprido. 

Outras técnicas poderiam ser utilizadas nos PRADs estudados, como a 

nucleação. A nucleação é entendida como a capacidade que uma espécie tem de 

melhorar significativamente o ambiente, facilitando a ocupação dessa área por outras 

espécies (YARRANTON e MORRISON, 1974). Assim, a partir de ilhas de vegetação, 

ou núcleos, a vegetação secundária se expande ao longo do tempo e acelera o processo 

de sucessão natural de área degradada (MARTINS, 2007). Também, a simples adoção 

de poleiros artificiais (secos ou vivos), transposição de solos (especialmente 

serapilheira) e de galharias, semeadura por meio de coleta de chuva de sementes e 

outros, conforme indicam Reis et al (2003) e São Paulo (2011). São técnicas de fácil 

aplicação e de baixo custo, as quais poderiam contribuir para o aceleramento da 

restauração ecológica.  
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A Matriz de avaliação da aderência dos indicadores às propriedades desejáveis 

para monitoramento do PRAD nas áreas estudadas (Quadro 6), adaptado de Almeida et 

al (2005), mostrou-se adequado, possuindo indicadores de desenvolvimento da 

vegetação e de qualidade do solo, os quais puderam ser considerados indicadores 

apropriados aos objetivos que se propõem. 

Dos marcos oriundos de trabalhos que permitiram o desenvolvimento de 

indicadores: Lammerts van Bueren e Blom (1997), SER (2004), Melo et al (2010), 

Durigan (2011), Brancalion et al. (2012) e Andrade (2014), apenas Durigan (2011) citou 

indicador de qualidade do solo, especialmente a capacidade de infiltração de água no 

solo; os outros indicadores foram voltados à avaliação de cobertura vegetal. Neste 

presente estudo o uso de métodos de indicadores de solo (Físico, Químico, FDA, 

Biomassa, Cromatografia) deu um diferencial para a avaliação, mesmo que a sua 

aplicabilidade não seja tão simples, nem o seu resultado de evolução/alteração tão 

evidente, sendo aparentemente mais lento que o de vegetação.  

Contudo, a efetividade da cobertura vegetal considerando o porte (biomassa) e o 

potencial de interações bióticas (simbiose, dispersão, polinização, abrigo, etc) se dá com 

a maturidade da floresta, atingindo o seu clímax com a estabilidade do meio físico 

(ODUM e BARRETT, 2007), onde o solo tem papel preponderante. 

Almeida et al (2005), aplicando indicadores para avaliação do desempenho de 

revegetação de áreas de mineração, concluíram que a revegetação nas áreas estudadas 

estavam cumprindo o propósito de manter a estabilidade física. Porém, com base nos 

parâmetros estabelecidos pela Resolução SMA 42/96 para implantação de vegetação 

nativa, tidos como valores de referência, concluíram que as áreas avaliadas ainda não 

estavam revegetadas satisfatoriamente, pois os valores de referência estipulados não 

foram todos atingidos. Ainda, os autores concluíram que os cinco indicadores utilizados 

na mensuração de espécies arbóreas (aspecto visual, densidade de plantas, altura média 

de plantas, número de espécies arbóreas e mortalidade de mudas), revelam-se eficazes 

para a avaliação pretendida, uma vez que puderam ser obtidos com procedimentos de 

baixo custo, demandando pouco tempo, não necessitaram de conhecimento 

especializado e representaram satisfatoriamente o estado da área revegetada.  

Durigan (2011) entendeu que este mesmo conjunto de indicadores contemplou 

parâmetros ecológicos importantes da qualidade da área, indicando ser aplicável 
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principalmente no bioma Mata Atlântica, mas com adaptações podendo ser aplicado, 

inclusive, no Cerrado. 

Mota et al (2011) em pesquisa com espécies utilizadas no PRAD do Parque 

Suçuapara na Cidade de Palmas -TO, enfatizam a relevância dos mecanismos de 

avaliação e do monitoramento, e até o momento da pesquisa verificaram a falta da 

efetividade do mesmo. Contudo, Pinheiro (2008) objetivando avaliar o PRAD após as 

obras de recuperação do aeroporto internacional de Brasília Jucelino Kubitschek, 

através da análise da estrutura da comunidade, comprovou a sua efetividade, 

considerando a proximidade com o ambiente natural de Cerrado.  

Dentro das exigências legais, são citadas opções de indicadores de avaliação dos 

PRADs, contudo são voltados às questões de desenvolvimento da vegetação, apenas a IN 

04/2011 do IBAMA (IBAMA, 2011) se refere a indicador de qualidade nutricional do 

solo e contenção de erosão, porém, sem estabelecer métodos de avaliação. 

No presente estudo no que se refere aos parâmetros físicos e químicos notou-se 

que o solo da área HOT é o menos favorável à manutenção da vida vegetal sobre ele, 

mesmo estando com o desenvolvimento vegetal mais avançado que as outras áreas 

estudadas, porém o solo da área FAN (com desenvolvimento vegetal mediano) e UNI 

(com pouco desenvolvimento vegetal) estão mais favoráveis às condições de solo, 

dependendo mais do uso de técnicas para sucesso dos PRADs de que correção do solo. 

Como síntese de integração dos métodos é possível considerar que a Hidrólise de 

Diacetado de Fluoresceína revelou que os solos apresentaram uma evolução no 

incremento na atividade enzimática em todas as áreas, porém em menores valores no 

solo da área UNI, seguido da área FAN e com maior incremento na área HOT, seguindo 

esses mesmos parâmetros para a biomassa e coincidindo com a maior densidade vegetal. 

Enquanto que, por meio da cromatografia o estado do solo da área UNI corroborou com 

o aspecto visual da vegetação pouco desenvolvida, seguida da área FAN com uma 

evolução gradativa e expressiva, e o solo da área HOT com menor evolução no decorrer 

do tempo, mas estando suas características mais estáveis no decorrer das campanhas, já 

que apresentou uma maior densidade vegetal.  

 Portanto, o conjunto de métodos como indicadores se complementa e enriquece a 

avaliação. SER (2004) reconhece que estabelecer o sucesso de um projeto de 

recuperação não é tão simples, uma vez que atestar que os objetivos e metas 
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estabelecidos previamente tenham sido alcançados depende do desempenho de uma 

ampla variedade de aspectos e indicadores ambientais.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Embora o método de avaliação da aderência dos indicadores adaptado ao 

presente trabalho permitiu mensurar objetivamente o desempenho dos PRADs, futuras 

linhas de pesquisas deveriam definir um ranqueamento, ou mesmo uma faixa de 

pontuação, que refletisse o processo sucessional consolidado, a partir da qual a Área 

Recuperada pudesse se desenvolver sozinha sem a necessidade de intervenção humana. 

Dessa forma, a aplicação deste método em diferentes iniciativas de recuperação e os 

relatos coletados ao longo do tempo sobre a evolução dos projetos puderam fornecer 

parâmetros de predição da probabilidade de sucesso face ao nível atual de manejo, 

verificado nas diferentes áreas a serem recuperadas. 

O método de avaliação da aderência dos indicadores às propriedades desejáveis, 

onde as somas de valores permitiram um critério de ranqueamento ou classificação entre 

diferentes indicadores utilizados para avaliação da efetividade dos PRADs estudados, 

mostrou que os mesmos são apropriados ao que se propõe. 

Entre as áreas recuperadas, a de melhor efetividade, foi também aquela em que 

foi verificado maior comprometimento do minerador. Fato que demostra que a 

sensibilização/educação ambiental pode ser uma aliada para a efetividade dos PRADs, 

conciliada a maiores investimentos do Estado nos órgãos ambientais com fins de 

fiscalização. 

Os indicadores de avaliação de solo são mais complexos de aplicação que os de 

desenvolvimento vegetal, bem como resultados mais lentos e complexos de serem 

interpretados. Isto indica que o período de três anos de exigência de monitoramento para 

avaliação de sucesso de um PRAD pela legislação ambiental pode não ser suficiente 

quando se quer ter a evolução do solo como um indicador do sistema ecológico.  
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante ressaltar a necessidade de pesquisas voltadas à recuperação de 

áreas degradadas, pois é notória a necessidade de obter mais informações que possam 

contribuir para o sucesso dos processos de recuperação do meio ambiente. 

Na gestão da extração de areia a área degradada deve ser limitada, isto é, 

atividades de extração devem ser concentradas em uma área restrita a alguns trechos 

pré-estabelecidos para evitar danos ambientais generalizados, o que pode ser 

monitorado através da medição da hidrólise enzimática FDA dos microrganismos do 

solo, da análise da cromatografia, de características físicas e químicas do solo e do 

desenvolvimento da vegetação utilizados neste estudo. 

Após a implementação do programa de recuperação, recomenda-se relatórios 

periódicos por mais de cinco anos (e não apenas três como recomenda a legislação, 

sendo prorrogável para mais cinco anos), existindo maior potencial de dados sobre a 

evolução da recuperação. Atenção especial deve ser dada para a recuperação voltada à 

restauração de mata ciliar, minimizando-se problemas de erosão. A primeira geração de 

dados sobre o andamento do PRAD poderia auxiliar os técnicos fiscalizadores a tomar 

rapidamente medidas direcionadas à sua efetividade. 

Com base nos PRADs avaliados foi possível verificara melhor situação na área 

em que o plantio de espécies arbóreas nativas pioneiras realmente foi estabelecido. 

Contudo, além de plantio, atualmente já considerada uma técnica convencional, os 

PRADs devem utilizar técnicas de nucleação, às quais tem como princípio estimular a 

colonização vegetal e as interações bióticas por meio de espécies e de estruturas 

atrativas, de fácil uso e baixo custo. O uso destas técnicas nas áreas estudadas poderia 

ter contribuído com um melhor resultado de efetividade após cerca de cinco anos de 

PRAD.  

Pelos parâmetros físicos e químicos o solo da área HOT, de maior densidade 

arbórea, foi o menos favorável quanto à condição de solo, enquanto que o solo das áreas 

de média (FAN) e menor densidade (UNI) estão mais favoráveis. Contudo, a contradição 

de maior densidade arbórea na HOT pode estar indicando a efetividade do compromisso 
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do minerador no PRAD, bem como a função de fonte de propágulos do remanescente 

florestal adjacente a essa área.  

Para indicadores de vegetação faz-se necessária a colaboração direta do 

empreendedor ou do técnico responsável pela recuperação quanto às informações de 

implantação do PRAD, onde a necessidade de identificação das espécies é fator 

limitante na avaliação. Também é necessário que se dê a devida importância no sistema 

de trato cultural do PRAD, como capina sem agredir ou atingir as mudas regenerantes, 

sendo que para isso, é preciso saber diferenciar as espécies nativas das exóticas 

invasoras. 

Os métodos utilizados como indicadores de qualidade de solo e de 

desenvolvimento da vegetação revelaram-se eficazes para a avaliação pretendida, 

quando selecionados alguns destes e não utilizados todos em um mesmo 

monitoramento, uma vez que podem ser aplicados com procedimentos de baixo custo, 

demanda médio prazo de tempo (maior prazo para os indicadores de solo), a maioria 

não exige conhecimento especializado e caracterizam satisfatoriamente o estado da área 

revegetada. Entretanto, importante ressaltar a necessidade de habilidade na análise da 

cromatografia devido à subjetividade do método, mas que pode ser compensada a 

menor complexidade de interpretação, quando comparado aos métodos físicos e 

químicos e de FDA.  

Não se recomenda o uso de apenas um indicador, o que pode mascarar dados 

importantes na avaliação, e preferencialmente usar indicadores de cobertura vegetal 

com indicadores de qualidade do solo. Tais recomendações podem contribuir para a 

tomada de decisões futuras, nestes e em casos similares, por exemplo, na consideração 

de uma área como oficialmente recuperada, seja para fins de quitação de compromissos 

assumidos por via contratual (com o proprietário do terreno), administrativos (com um 

ou mais órgãos públicos) ou judiciais.  

Com base nos resultados dos indicadores e sua respectiva interação é visível que 

os Projetos de Recuperação de Área Degradada não tem sido efetivos, ou seja, de que a 

maior parte das minas de areia ativadas pratica medidas incipientes de recuperação com 

a finalidade de atenuar apenas o impacto visual e não as funções inerentes ao PRAD.  

As medidas para a recuperação da área degradada são exigidas por autoridades 

ambientais e geralmente são mal implementadas ou mal geridas, devido à falta de 

conhecimento técnico ou compreensão da importância por parte das empresas 
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mineradoras ou pela falta de controle legal. Questões importantes a este respeito de 

impacto das atividades de mineração fluvial é o fato de que a maioria dos PRADs são 

onerosos e que o fracasso só é percebido em longo prazo. Dentro deste contexto 

socioambiental, o gerenciamento do PRAD de forma alternativa com técnicas simples 

associadas aos programas de monitoramento, precisa ser estimulado pelos gestores 

ambientais. 

Considerando que, em geral, os PRADs envolvem basicamente o preparo do 

solo para o cultivo de espécies vegetais, programas de monitoramento com o uso de 

técnicas mais simples e mais rápidas pode ser uma alternativa promissora. A este 

respeito, a adoção de critérios associados com níveis mais baixos de organização 

biológica (por exemplo, atividade enzimática) pode melhorar a compreensão das 

variações da qualidade do solo em curto prazo. Uma vez que um PRAD está em 

andamento, a relação (ou correlação) entre o solo e a atividade enzimática e danos 

visíveis em níveis mais elevados de organização (mudanças na biomassa, parâmetros 

físicos e químicos, M.O.) poderia ser utilizada para determinar o grau de evolução do 

ecossistema. 
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Esta pesquisa se refere a um Trabalho de Conclusão de Curso de Doutorado em 
Ciência e Tecnologia Ambiental da UNIVALI e tem como objetivo levantar dados 
para posterior análise. Para tanto, solicitamos a sua valiosa contribuição 
respondendo às questões abaixo:  

MORADORES LOCAIS 
1. Qual sua idade? 

a. (     ) entre 18 e 25 
b. (    ) entre 25 e 35 
c. (    ) entre 35 e 45 
d. (    ) entre 45 e 60.  

2. Profissão? _____________________________________________________ 
3. Escolaridade 

a. (    ) ensino fundamental incompleto 
b. (     ) ensino fundamental completo 
c. (    ) ensino médio incompleto 
d. (    ) ensino médio completo 
e. (    ) 3° grau completo 
f. (    ) outros Qual? _____________________________________ 

 
4. Qual a renda familiar? 

a. (    ) menos que 1 salário mínimo 
b. (    ) entre 1 a 5 salários mínimos 
c. (    ) entre 6 a 10 salários mínimos 
d. (    ) de a mais salários mínimos. 

 
5. As atividades da mineradora atrapalham suas atividades diárias? 

 Sim    Não  5B) Em que?__________________ 
  

6. Qual sua opinião a respeito de possuir uma mineradora próxima a sua casa? 
a. (    ) Indiferente 
b. (    ) Me incomoda, mas não me oponho 
c. (    ) Não gostaria que estivesse aqui 
d. (    ) Não me incomodo, mas gostaria que não estivesse aqui. 
 

7. Você possui algum tipo de preocupação ou se questiona a respeito, se a mineradora está cumprindo 
com as normas ambientais? 
a. (     ) Sim 
b. (    ) Não 
c. (     ) Já cheguei a pensar no assunto 
d. (     ) Sim e já busquei saber 
e. (    ) Sim e sei como está 

8. Qual diferença percebe no meio ambiente em que vive que é de responsabilidade da mineração? 
 
 

9. Você percebe que a mineradora tem investido na recuperação da área? 
Sim. 9B) De que forma?  
 
Não.  9C) O que você acha que a mineradora poderia fazer para recuperar a área?  
 

10. Qual a importância da mineração? 
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Esta pesquisa se refere a um Trabalho de Conclusão de Curso de Doutorado em 
Ciência e Tecnologia Ambiental da UNIVALI e tem como objetivo levantar dados 
para posterior análise. Para tanto, solicitamos a sua valiosa contribuição 
respondendo às questões abaixo:  

MINERADORES 
 

11. Qual sua idade? 
e. (     ) entre 18 e 25 
f. (    ) entre 25 e 35 
g. (    ) entre 35 e 45 
h. (    ) entre 45 e 60.  

 
12. Escolaridade 

g. (    ) ensino fundamental incompleto 
h. (     ) ensino fundamental completo 
i. (    ) ensino médio incompleto 
j. (    ) ensino médio completo 
k. (    ) 3° grau completo 
l. (    ) outros Qual? _____________________________________ 

 
13. Qual a renda familiar? 

e. (    ) menos que 1 salário mínimo 
f. (    ) entre 1 a 5 salários mínimos 
g. (    ) entre 6 a 10 salários mínimos 
h. (    ) de a mais salários mínimos. 

 
14. Há quanto tempo a empresa está sob sua direção? 

 
 

15. Anteriormente a quem a empresa pertencia? 
 

Sim           Não 
 

16. Quais atividades técnicas foram realizadas no seu PRAD? 
(    ) PLANTIO DE MUDAS 
(    ) CERCA 
(    ) TRATAMENTO DO SOLO 
(    ) MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS 
(    ) RECICLAGEM DE ÓLEO 
(    ) RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

17. Você tem feito à manutenção da Recuperação de sua área? 
Sim          Não  
 
7B) Se sim de quanto em quanto tempo?_________________________ 
 
7C) Quais os métodos que tem utilizado?_________________________ 
 
 
As mudas plantadas foram adquiridas em qual viveiro? 
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18. A fiscalização pela FATMA tem sido feita de quanto em quanto tempo? 

 
 

19. Já recebeu algum tipo de notificação da FATMA referente à recuperação de sua área? 
Sim           Não     Qual?___________________ 
 

20. O que é uma APP? SE SABE SIM (     )  NÃO (      ) 
 
 
 
 
 

21. Para que serve a Mata Ciliar? SE SABE SIM (     )  NÃO (      ) 
 
 
 
 
 
 

22. Você conhece a importância das APPs? 
Sim           Não  Qual?___________________ 
 
 
 

23. Você concorda com a Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP)? 
Sim           Não  Por quê? 
 

24. Se atualmente não fosse mais obrigatório a implantação do PRAD, o que faria com a área que está 
em recuperação? 
a. (   ) Continuaria a recuperar 
b. (    ) Aproveitaria para aumentar seu depósito de areia 
c. (    ) Deixaria como está 
d. (    ) Daria um outro uso qualquer 
e. (    ) outro............ 
 

25. Você contratou profissional e/ou empresa especializada para realizar a implantação e manutenção 
do PRAD ou utiliza mão de obra própria para executá-la? 
Contratou (    ) 
Mão de obra própria (     ) 
 

26. Qual é o custo mensal destinado à manutenção do PRAD? 
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Esta pesquisa se refere a um Trabalho de Conclusão de Curso de Doutorado 

em Ciência e Tecnologia Ambiental da UNIVALI e tem como objetivo 

levantar dados para posterior análise. Para tanto, solicitamos a sua valiosa 

contribuição respondendo às questões abaixo:  

GESTORES 

1. Quais instrumentos legais para exigir e fiscalizar PRADs? E no caso específico de PRAD em 

extração de areia? 

 

 

2. Existe algum acompanhamento dos PRADs protocolados, quanto a sua implantação, 

manutenção e efetividade? 

Sim  Não  Qual?_________________________ 

 

3. Caso afirmativo, como ele é feito? 

 

3B) qual a periodicidade? 

 

4. O órgão utiliza indicadores para avaliar a efetividade dos PRADs? Quais? 

Sim  Não  4B) Quais?__________________________ 

 

    

5. O órgão utiliza métodos para avaliar os indicadores na efetividade dos PRADs? 

Sim  Não  5B) Quais?__________________________ 

    

6. Qual setor dentro do órgão é responsável pelos PRADs? 

 

 

7. Qual (is) área (s) profissional (is) é (são) responsável (eis) pelos PRADs? 

______________________ 

 

8. Existe quantos profissional que possua conhecimentos sobre Recuperação de Áreas 

Degradadas? 

 

 

9. São oferecidos cursos pela instituição para capacitação aos servidores sobre Recuperação de 

Áreas Degradadas? 

Sim  Não  

 

10. Existem recursos destinados exclusivamente a Recuperação de Áreas Degradadas? 

Sim  Não 

 

11. Você acha que os PRADs estão sendo efetivos para reparação de danos ambientais pela 

atividade de extração de areia? 

Sim   Não   11B) Por quê? 

 

12. O que falta para que os PRADs sejam efetivos na reparação dos danos ambientais pela 

atividade de extração de areia? 
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Artigo publicado do conteúdo parcial da Tese sobre o método de Hidrólise de 

Diacetato de Fluoresceína, na revista Environmental Monitoring and Assessment. 
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