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Resumo - A mineração de carvão é de grande 

importância para e economia nacional, porém a sua 

prática ocasiona impactos ambientais passivos de 

recuperação. Os solos construídos resultam do 

processo de recuperação das áreas mineradas e, devido 

ao revolvimento dos horizontes, trânsito de máquinas 

de grande porte e exposição do solo às intempéries 

climáticas a estrutura é alterada favorecendo aumento 

da densidade e compactação do solo. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar a distribuição dos agregados 

estáveis em água e o diâmetro médio ponderado dos 

agregados de um solo construído, sob diferentes 

plantas de cobertura. O delineamento experimental foi 

o de casualização por blocos com quatro repetições, 

sendo os tratamentos: T1- Capim Vaquero (Cynodon 

dactilon); T2 – Braquiária Brizanta (Brachiaria 

brizantha); T3 – Tanzânia (Panicum maximum); T4 – 

Braquiária Humidícola (Brachiaria humidicola); T8 – 

Solo construído sem plantas de cobertura e T9 – Solo 

natural. Foram coletadas amostras deformadas nas 

camadas de 0,00  a 0,05 e 0,10 a 0,15 m, para avaliação 

dos agregados estáveis em água e diâmetro médio 

ponderado. Foi determinado também o carbono 

orgânico total COT via analisador elementar. Os 

resultados preliminares obtidos mostram que plantas de 

cobertura apresentam potencial para recuperação de 

solos degradados.  

 

Palavras-Chave: física do solo, diâmetro médio 

ponderado e estrutura do solo. 

 

INTRODUÇÃO 

De acordo com Lepsch (2002), as partículas de 

areia, silte e argila encontram-se em condições 

naturais, aglomeradas em partículas compostas, 

referidas com freqüência como agregados, 

caracterizados também como unidades estruturais do 

solo. A maneira como esses agregados estão 

distribuídos espacial e geométricamente, bem como 

sua capacidade em se manter resistentes ao 

fraturamento, possibilita inferir sobre a qualidade 

estrutural dos solos.  

Segundo Poch e Martinez-Casasnova (2002) a 

degradação do solo, é definida como o declínio da 

qualidade estrutural do solo, causada principalmente 

pelo uso inadequado resultando em diminuição ou, mesmo, 

perda da sua capacidade em desempenhar as funções que 

lhe são naturalmente devidas ou designadas. O ponto 

básico refere-se à diminuição da qualidade estrutural do 

solo, podendo ocorrer tanto em superfície, com o 

aparecimento de finas crostas, quanto em subsuperfície, 

sob a camada arável, com o surgimento de camadas 

compactadas, resultando em menores taxas de infiltração 

de água e maiores de escoamento superficial e de erosão, o 

que irá acelerar mais ainda o processo de degradação do 

solo. 

Entender como as práticas de manejo do solo podem 

limitar o processo produtivo possibilita não somente o 

desenvolvimento de alternativas sustentáveis, mas também 

evitar perdas de solo por erosão e outros problemas 

relacionados à qualidade estrutural do solo. 

A avaliação da estrutura é de grande importância para o 

estudo da qualidade do solo, pois ela exerce papel direto no 

desenvolvimento das plantas, influenciando propriedades 

físicas como porosidade total, aeração, infiltração e 

armazenagem de água. Segundo Horn, (1995), a estrutura 

de um solo não compactado, representando solo de boa 

qualidade estrutural, o diâmetro médio dos seus agregados 

estaria entre 1 a 30 mm.   

O carvão possui um importante papel estratégico na 

composição da matriz energética do País. As jazidas do 

RS representam 86,5% do total do Brasil, sendo a de 

Candiota maior delas, com 12,275 bilhões de toneladas, 

que concentra, aproximadamente 43% do total das 

reservas do Estado e 38% do Brasil, (DNPM, 1995). 

No processo de mineração de carvão a céu aberto, o 

carvão é extraído após a remoção dos horizontes do solo, 

do saprolito e dos estéreis, compostos pelas camadas 

geológicas sobrejacentes ou intercalados às camadas de 

carvão (siltitos, argilitos e folhelhos carbonosos) (Kämpf et 

al., 2000).  

A recuperação de áreas mineradas envolve a reposição 

dos materiais do estéril e do saprolito na cava minerada e a 

cobertura destes com o solo retirado no início do processo 

da frente de mineração, visando à reconstituição 

topográfica da paisagem (Gaivizzo et al., 2002).  

Nos solos construídos a alteração da estrutura do solo é 

decorrente dos processos de lavra e de recuperação das 

áreas mineradas, o que implica em aumento da densidade 
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do solo, diminuição da taxa de infiltração de água, 

aumento do escoamento superficial e, 

consequentemente a erosão. 

As características dos solos construídos após 

mineração de carvão dependem da variabilidade 

herdada dos materiais geológicos e dos diferentes 

processos construtivos, determinando espessura e grau 

de compactação das camadas, bem como diferente 

disposição dos materiais, aos quais os processos 

pedogênicos irão se sobrepor (Kämpf, 1997). 

As operações de mineração a céu aberto tendem a 

misturar materiais da coluna geológica. Essa é a razão 

por que as propriedades dos solos construídos após 

mineração de carvão variam muito em distâncias 

menores do que as do solo natural (Schafer,1980). 

O sucesso na recuperação destes solos, baseia-se 

no restabelecimento da cobertura vegetal e na 

recuperação dos atributos químicos, físicos, e 

biológicos destes solos, buscando proporcionar um 

mínimo de condições favoráveis para o 

desenvolvimento da vegetação, a qual tem um papel 

essencial tanto na adição de Carbono (produção de 

biomassa) quanto no controle da erosão, recuperando 

assim o seu estado de agregação e consequentemente a 

sua estrutura. 

O objetivo deste trabalho é avaliar a 

preliminarmente a distribuição dos agregados 

estáveis em água e o diâmetro médio ponderado de 

um solo construído, submetido a diferentes sistemas 

de plantas de cobertura, comparando-os com um 

solo natural da frente de mineração  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido na área de mineração de 

carvão da Companhia Riograndense de Mineração 

(CRM), no município de Candiota, localizado na 

região da Campanha do Estado do Rio Grande do Sul, 

cujas coordenadas geográficas são 31,55° de latitude 

sul e 53,67° de longitude oeste. 

Segundo a classificação de Wilhelm Köppen, o 

clima da região é classificado como sendo do tipo Cfa, 

subtropical úmido, com temperatura e precipitação 

média anuais de 17°C e 1400 mm, respectivamente.  

O solo construído da área experimental caracteriza-

se pela mistura de horizontes, com o predomínio do 

horizonte B, sendo o solo natural classificado como 

Argissolo Vermelho eutrófico típico (Nunes, 2002). 

O delineamento experimental foi o de casualização 

por blocos com quatro repetições, sendo os 

tratamentos: T1- Capim Vaquero (Cynodon dactilon); 

T2 – Braquiária Brizanta (Brachiaria brizantha); T3 – 

Tanzânia (Panicum maximum); T4 – Braquiária 

Humidícola (Brachiaria humidicola); T8 – Solo 

construído sem plantas de cobertura e T9 – Solo 

natural. 

Foram coletadas amostras deformadas nas camadas 

de 0,00 a 0,05 m e 0,10 a 0,15 m, em cada parcela do 

experimento. As amostras foram levadas ao 

Laboratório de Física do Solo da FAEM/UFPEL e 

preparadas para determinação da distribuição dos 

agregados estáveis em água em diferentes classes de 

tamanho e diâmetro médio ponderado de agregados 

(Palmeira et al.1999).  

O conteúdo de carbono orgânico total foi determinado 

por analisador elementar Perkin Elemer em amostras 

sólidas, homogeneizadas e moídas manualmente em gral de 

ágata. A granulometria foi avaliada segundo Embrapa 

(1997). Pauletto (1994). As classes de diâmetro (C) 

avaliadas foram: C1: 9,52-4,76 mm; C2: 4,76-2,00 mm; 

C3: 2,0-1,0 mm; C4:1,0-0,25 mm; C5:0,25-0,105 mm e 

C6: <0,105mm. 

Os resultados foram submetidos a análise de variância, 

sendo os valores médios comparados pelo  teste de Duncan 

a 5%. 

 

Tabela 1. Granulometria de um solo construído e natural 

na área de mineração de carvão de Candiota, RS. 

 Areia Silte Argila Areia Silte Argila 

 % 

  0,00 a 0,05 m 0,10 a 0,15 m 

T1  31,28   21,91      46,80   30,01   20,25   49,74  

T2  31,89   22,56      45,55   33,86   19,09   47,05  

T3  30,70   21,76      47,54   32,76   18,76   48,48  

T4  31,33   20,71      47,96   31,85   21,44   46,71  

T8  30,70   21,51      47,79   30,97   20,33   48,70  

T9  47,78   27,18      25,04   29,90   25,61   44,49  
T1 – C. dactilon; T2 – B. brizantha; T3 – P. maximum; T4 – B. 

humidicola; T8 – Solo construído sem cobertura; T9 – Solo natural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na  camada de 0,00 a 0,05 m os tratamentos estudados 

não apresentaram diferença estatística significativa em 

nenhuma das classes de tamanho de agregados, entretanto, 

em média, nesta camada todos os tratamentos aprensetaram 

predomínio de agregados na classe de 1,00 a 0,25 mm, 

sendo o solo sem cobertura (T8) o que apresentou maior 

porcentagem de agregados nessa classe, 32,26 %  ou seja 

12,38 % a mais que o solo natural (T9) (Tabela 2) 

corroborando com os dados de Franco (2006), que também 

encontrou maior porcentagem de agregados estaveis em 

água nessa classe, na camada superficial do solo 

construido.Nesse sentido, pode-se inferir que de modo 

geral as plantas de cobertura promoveram melhoria na 

qualidade estrutural do solo, comparando os  valores 

médios encontrados nos tratamentos com o solo sem 

cobertura e o solo natural. 

A distribuição percentual de agregados estáveis em 

água em classes de tamanho e nas diferentes camadas do 

solo dos tratamentos estudados é apresentada na Tabela 2.  
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Tabela 2. Distribuição percentual de agregados 

estáveis em água em diferentes tamanhos e 

diâmetro médio ponderado (DMP) em camadas de 

um solo construído e natural da área de mineração 

de carvão de Candiota, RS. 

Trat 

DIÂMETRO DE AGREGADOS (%) 

 9,52 - 

4,76 

4,76 - 

2,00 

2,00 - 

1,00 

1,00 - 

0,25 

0,25 - 

0,105 

<  

0,105 
DMP 
(mm) 

0,00 – 0,05m 

T1 20,91a 22,27

a 

18,80

a 

24,13

a 
3,76a 10,11

a 

2,70a

b 
T2 13,79a 18,18

a 

17,92

a 

28,96

a 
5,36a 15,79

a 

2,07b

c 
T3 18,48a 23,93

a 

18,97

a 

22,40

a 
3,28a 12,93

a 

2,56a

b 
T4 19,14a 25,01

a 

17,65

a 

25,20

a 
4,26a 8,80a 3,25a 

T8 6,94a 17,55
a 

21,22
a 

32,26
a 

4,59a 17,45
a 

1,63a 
Média

a 
15,85 21,39 18,91 26,59 4,25 13,02 2,44 

T9 27,33 25,43 13,13 19,88 4,02 10,3 3,53 

 0,10 – 0,15m 

T1 35,75a 25,74

a 

13,37

a 
7,87a 1,23c 15,84

a 
3,59a 

T2 23,38ab
c 

22,48
a 

17,90
a 

20,72
a 

2,40a
b 

13,13
a 

2,93a 

T3 33,09ab 23,45

a 

13,35

a 

16,67

a 

4,69b

c 

11,74

a 
3,32a 

T4 19,82bc 31,91
a 

18,64
a 

16,08
a 

1,86b
c 

11,69
a 

2,76a 

T8 16,75c 19,32

a 

18,83

a 

21,34

a 
3,22a 20,59

a 
2,09a 

Média 25,76 24,58 16,42 16,54 2,68 14,6 2,94 

T9 30,84 18,14 14,84 16,29 12,16 7,7 3,24 

T1 – C. dactilon; T2 – B. brizantha; T3 – P. maximum; T4 – B. 

humidicola; T8 – Solo construído sem cobertura; T9 – Solo natural 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si 
pelo teste de Duncan a 5%. 

 

Na camada de 0,10 a 0,15 m o T1 – Cynodon 

dactilon diferiu significativamente somente do T8 – 

Solo sem cobertura, na classe C1 (9,52 – 4,76 mm) e 

C5 (0,25-0,105 mm). Isto evidência o efeito positivo 

dessa planta de cobertura na recuperação da estrutura 

do solo.  

O T1, em ambas as camadas, apresentou maior 

porcentagem de agregados na classe de maior diâmetro 

(9,72 – 4,76 mm), o que permite inferir que esta planta 

possa ser eficiente no processo de melhoria da 

estruturação dos solos construídos. A Gramínea 

Cynodon dactilon, apresenta enraizamento a cada nó e 

metabolismo do tipo C4 o que lhe confere uma 

vantagem comparativa em termos de estabelecimento e 

efeitos positivos na agregação comparando com as 

outras plantas de cobertura.  

Esse efeito do sistema radicular das plantas de 

cobertura é importante na agregação do solo, pois de 

acordo com Silva e Mielniczuk (1997), a distribuição 

das raízes das plantas no solo exerce grande influência 

na formação e estabilização dos agregados, devido à 

liberação de exsudatos orgânicos, os quais funcionam 

como agentes cimentantes entre as partículas 

constituintes do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Carbono orgânico total (COT, %) e nitrogênio 

total (NT, %) de um solo construído e natural da área 

de mineração de carvão em Candiota, RS. 

Camadas  Tratamentos  COT    NT 

0,00 a 

0,05m 

T1 1,03 a 0,09 a 

T2 1,15 a 0,10 a 

T3 0,89 a 0,09 a 

T4 0,97 a 0,10 a 

T8 0,93 0,09 

T9 1,95 0,12 

0,10 a 

0,15m 

T1 0,81 a 0,09 a 

T2 0,67 a 0,09 a 

T3 0,66 a 0,09 a 

T4 0,78 a 0,09 a 

T8 0,67 0,09 

T9 1,26 0,10 
T1 – C. dactilon; T2 – B. brizantha; T3 – P. maximum; T4 – B. 

humidicola; T8 – Solo construído sem cobertura; T9 – Solo natural. 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula nas colunas dentro de cada 

variável, não diferem significativamente pelo teste de Duncan a 5 %. 

 

O teste de correlação linear de Pearson (r) não 

evidenciou associação significativa entre as variáveis DMP 

e COT (- 0,036; P > 0,05), tampouco houve diferença 

estatística entre os tratamentos e camadas avaliadas no que 

se refere ao teor de carbono total (Tabela 3). 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados preliminares conclui-se que: 

1. Na camada superficial (0,00 a 0,05 m), não houve 

efeito da implantação da cobertura vegetal quanto a 

distribuição de agregados estáveis em agua. 

2. Na camada de 0,10 a 0,15m, o Cynodon dactilon 

(T1) apresentou maior distribuição de agregados na classe 

de diâmetro de 9,52 a 4,76mm. 

3. O diâmetro médio de ponderado de agregados 

estáveis foi diferenciado na camada superficial por ocasião 

da implantação de plantas de cobertura no solo construído. 
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