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SUMÁRIO 

 

 

GUADAGNIN, CLÍSTENES ANTÔNIO. M. Sc. Universidade Federal de 

Pelotas, Dezembro de 2002. Infiltração de água ao longo de uma transeção 

em solos construídos na área de mineração de carvão de Candiota-RS. 

Orientador: Prof. Dr. Eloy Antonio Pauletto. Co-Orientador: Prof. Dr. Luiz 

Fernando Spinelli Pinto. 

 

 O conhecimento da capacidade de infiltração de água e sua relação com 

atributos físicos é de fundamental importância para avaliar a degradação física 

do solo existente nas áreas de mineração e proporcionar alternativas para 

minimizar seus efeitos visando recuperar a qualidade do solo e da água. Para a 

extração de carvão mineral a céu aberto são removidas espessas camadas de 

solo e rochas, o que acarreta uma série de perturbações visuais, fisiográficas e 

topográficas. A recomposição dessas áreas, normalmente executada com 

máquinas de grande porte, envolve a recolocação das camadas anteriormente 

removidas, constituídas de diferentes materiais geológicos, e sobre estes é 

colocada uma camada denominada de “terra vegetal”, constituída do horizonte 

superficial do solo proveniente de áreas pré-mineradas. Esta composição é 

chamada de “solo construído”, apresentando normalmente características 

muito diferenciadas das do solo original, o que dificulta a revegetação, 

favorecendo, conseqüentemente, a sua degradação. Para avaliar a variação da 

taxa de infiltração de água foram selecionados dois tipos de solos contruídos 

....  
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(SC1 e SC2), respectivamente com 2 e 6 anos de idade de construção, e um 

solo natural (SN), localizado próximo aos solos construídos, classificado como 

Argissolo Vermelho Eutrófico típico. Este trabalho foi realizado na área de 

mineração de carvão de Candiota-RS, pertencente à Companhia Riograndense 

de Mineração-CRM. A taxa de infiltração foi avaliada ao longo de uma 

transeção de 117 m a cada 3,0 m de distância, durante um período médio de 

7,5 h, até leitura constante, utilizando cilindros de PVC com diâmetro interno de 

0,1425 m e altura de 0,25 m, introduzido 0,05 m no solo. As leituras foram 

realizadas utilizando uma régua graduada afixada no interior do cilindro após 

se estabelecer uma carga hidráulica de 0,09 m, mantida aproximadamente 

constrante ao longo do tempo. Após análise dos resultados concluiu-se que: (a) 

a taxa básica de infiltração de água nos solos construídos é baixa a média e 

superior a do solo natural utilizado como referência, que é muito baixa; (b) a 

variação da taxa básica de infiltração de água ao longo da transeção nos solos 

construídos é muito alta, com valores extremos variando de muito baixo a muito 

alto no solo mais recente (SC1) e de baixo a alto no solo mais antigo (SC2); 

enquanto que a do solo natural é menor e mais homogênea; (c) a baixa 

macroporosidade não permitiu estabelecer uma relação direta entre sua 

magnitude e a taxa de infiltração; (d) os parâmetros de variabilidade espacial 

da taxa de infiltração de água indicam uma fraca dependência espacial, com 

uma tendência dos solos construídos mostrarem uma flutuação periódica da 

semivariância ao longo da transeção. 
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SUMMARY 

 

 

GUADAGNIN, CLÍSTENES ANTÔNIO. M. Sc. Federal University of Pelotas, 

December of 2002. Water infiltration along a transect in minesoils from 

Candiota coal mine, RS, Brazil. Adviser: Prof. Dr. Eloy Antonio Pauletto. Co-

Adviser: Prof. Dr. Luiz Fernando Spinelli Pinto. 

 

 The knowledgement of the water infiltration capacity and its relation to 

soil physical properties is of utmost importance to evaluate the soil degradation 

in mining areas and to propose alternatives to minimize its effects and keep a 

good soil and water quality. In order to extract the coal, thick layers of soil and 

rocks are removed, bringing a series of visual, topographic and physiographic 

disturbances. The reclamation of these areas, usually made with very large and 

heavy equipment, involves the replacement of the layers previously removed, 

composed of different geological materials, and the covering with a layer of 

topsoil, removed from pre-mined areas. This composes a man constructed soil 

(minesoil), which normally presents characteristics  that are very different from 

the original soil, that makes the revegetation difficult, favoring, consequently, its 

degradation. In order to evaluate the variation of the water infiltration rate two 

different types of minesoils (SC1 and SC2) were selected and compared to a 

native soil located nearby, classified as an alfisol. The water infiltration rate was 

Evaluated along 117 m transect at 3.0 m intervals, during an average 7,5 h 

period, until constant measurement, using PVC cylinders with 0.1425 m internal  
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diameter and 0.25 m height, inserted 0.05 m into the soil. The measurements 

were done using a graduated ruler fixed in the internal walls of the cylinder 

interior after the establishment of a hydraulic head of 0.09 m, maintained 

constant along the time. After the analysis of the results it was concluded that: 

(a) the minesoils water infiltration rate is low to medium and higher than the 

reference native soil, which is very low; (b) the variation of the water infiltration 

rate  along  the  transect  in  the  minesoils  is  very  high,  with  extreme  values  

ranging from very low to very high in the recently reclaimed soil (SC1) and from 

low to high in the older minesoil (SC2), while the variation in the native soil is 

lower and more homogeneous; (c) the low macroporosity did not allow to 

establish a direct relation between its magnitude and the water infiltration rate; 

(d) the spatial variability parameters of the water infiltration rate indicate a week 

spatial dependence, with a trend of the minesoils showing a periodic fluctuation 

of the semivariance values along the transect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

A exploração dos recursos naturais exige medidas de proteção e 

preservação do ambiente previstas na Legislação Ambiental Brasileira aplicada 

ao carvão. Através da Política Nacional do Meio Ambiente ficou estabelecida a 

garantia fundamental de direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

fornecendo subsídios importantes para a gestão dos recursos naturais nas 

áreas de mineração, dentro da perspectiva do desenvolvimento sustentável, 

que tem como premissa básica atender as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades. 

A utilização de carvão nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina é potencialmente estratégica para a economia regional na geração de 

energia termoelétrica, visto que as principais jazidas brasileiras de carvão estão 

concentradas nesses Estados, detentores de 99,6% das reservas carboníferas 

e responsáveis pela maior parte da produção. A Bacia Carbonífera de Candiota 

se destaca como a maior jazida de mineração de carvão a céu aberto, com 

cerca de 12,275 bilhões de toneladas de carvão essencialmente utilizado como 

carvão energético, contribuindo significativamente para o suprimento da 

demanda energética do Rio Grande do Sul, além de constituir uma reserva 

estratégica que poderá proporcionar um incremento considerável na 

capacidade de geração de energia devido a sua grande dimensão. 
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O provável aumento do consumo de carvão diante da necessidade de 

ampliar a geração de energia termoelétrica poderá ocasionar sérias 

conseqüências socioambientais como degradação do solo e da água, poluição 

do ar, chuva ácida, deslocamento de populações e redução da biodiversidade, 

com implicações na sustentabilidade da região. A imprescindível avaliação dos 

impactos ambientais gerados na mineração do carvão envolve um significativo 

avanço nas temáticas relacionadas à recuperação das áreas degradadas, que 

constituem os solos construídos. Portanto, o conhecimento dos diversos 

aspectos envolvidos com a qualidade ambiental se relaciona com a infiltração 

de água no solo, a revegetação e o controle da erosão dos solos construídos, 

considerados como condições indispensáveis ao restabelecimento do equilíbrio 

ecológico neste ecossistema. 

Todas as fases do processo de mineração, que vão desde a descoberta 

à lavra, culminando com a reconstrução dos solos, exigem o removimento de 

espessas camadas do solo, subsolo, rochas e rejeitos de carvão, causando 

profundas modificações nos seus atributos físicos. Os impactos da 

desestruturação, mistura e compactação do solo podem provocar reflexos 

negativos na capacidade de infiltração de água, reduzindo a quantidade 

armazenada e aumentando o escoamento superficial, o que impede um bom 

índice de revegetação e cobertura vegetal, que por sua vez favorece a 

diminuição da estabilidade dos agregados, concorrendo para o início de um 

ciclo de degradação dessas áreas. 

O estudo da infiltração de água e suas relações com os atributos físicos 

do solo são essenciais para descrever e compreender os processos existentes 

no sistema solo-planta-atmosfera. O comportamento da água em áreas de 

mineração, como é o caso dos solos construídos de Candiota no Rio Grande 

do Sul, apresenta especial interesse devido aos impactos ambientais 

ocasionados pela exploração do carvão mineral a céu aberto e pelos métodos 

de recuperação utilizados nas áreas degradadas, em que a deficiente 

revegetação determina a ocorrência de erosão severa nestes solos. Nesse 

contexto, a avaliação da infiltração de água no solo é de grande importância, 

pois reflete a situação física do solo quanto a sua qualidade estrutural, a qual 
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afeta diretamente o estabelecimento de uma condição de equilíbrio que permita 

o desenvolvimento das plantas. 

A infiltração de água no solo é o processo no qual a água atravessa a 

interface atmosfera-solo. A quantidade de água que atravessa a unidade de 

área da superfície do solo por unidade de tempo pode determinar o montante 

de água armazenada e disponível para as plantas ou a taxa de deflúvio 

superficial, com grande importância em estudos de uso e conservação do solo 

e para a previsão de erosão. A compreensão desse fenômeno e sua afinidade 

com atributos como porosidade e densidade do solo são fundamentais para 

avaliar a degradação física existente nas áreas de mineração e proporcionar 

alternativas para minimizar seus efeitos, visando a recuperação da qualidade 

do solo e da água. 

No presente estudo procurou-se testar a hipótese de que os solos 

construídos, em função dos métodos empregados na sua regeneração, 

possuem seus atributos físicos-hídricos alterados em relação ao solo natural. 

Este estudo se justifica pela necessidade de se obter parâmetros para melhor 

orientar a recomposição do ambiente natural das áreas de mineração, a fim de 

melhor compreender os processos que ali ocorrem, principalmente os 

relacionados com a revegetação e a erosão. 

Este trabalho tem como objetivo determinar a taxa de infiltração de água 

ao longo de transeções em dois tipos de solos construídos existentes na área 

de mineração de carvão de Candiota-RS, compará-la com o solo natural 

predominante na região com enfoque na variabilidade espacial. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 – Solos construídos em áreas de mineração de carvão 

 

A importância da exploração do carvão mineral no Brasil está associada 

a sua capacidade no suprimento da demanda energética, a participação do 

carvão como um recurso natural potencialmente estratégico diante da crise de 

energia no País e a contribuição indireta das atividades de mineração com 60% 

do Produto Interno Bruto (Lopes, 1998). A Mina de Candiota é a maior reserva 

carbonífera nacional, com aproximadamente 12,275 bilhões de toneladas dos 

depósitos do País. 

As reservas de carvão mineral no Brasil estão concentradas nos Estados 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 28,80 e 3,36 bilhões de toneladas, 

respectivamente (89,2 e 10,4 % do estoque do País), para um total das 

reservas brasileiras de 32,28 bilhões. Esses estoques constituem cerca de dois 

terços dos recursos energéticos não renováveis do País, ultrapassando 20 

vezes as reservas petrolíferas e 75 vezes os depósitos de gás natural 

(Sánches & Formoso, 1990). 

A Mina de Candiota de propriedade da Companhia Riograndense de 

Mineração (CRM), empresa de economia mista criada em 1969 e controlada 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, está localizada no município de 

Candiota que possui uma população de 12.000 habitantes, com uma distância 

aproximada de 150 km de Pelotas (acesso pela BR 293) e 400 km de Porto 

Alegre (acesso pelas BR 116 e 293). A mineração de carvão é realizada a céu 

.. 
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aberto, ininterruptamente, desde 1961, objetivando a produção de carvão 

termelétrico. 

As reservas de carvão mineral in situ de Candiota, passíveis de serem 

mineradas a céu aberto, superam 1 bilhão de toneladas, com camadas de 

“estéril” ou “bota-fora”, composto por argilas, arenitos, folhelhos e fragmentos 

de carvão que recobrem o minério, de até 50 metros de espessura, distribuídas 

entre áreas em fase de pesquisa e áreas com titulação de lavra, já consignada 

pelo órgão regulador federal (CRM, 2002). 

O carvão extraído por esta mineradora, para ser usado como 

combustível é britado e transportado por correias até a Usina Termelétrica 

Presidente Médici (UTPM), a qual possui uma geração nominal de 126 MW na 

Fase A e 320 MW na Fase B com uma demanda de carvão entre 1,5 a 2,0 

milhões de toneladas ano-1, atualmente operadas pela Companhia de Geração 

Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), empresa pública federal. A construção 

da Usina de Candiota III (Fase C), com início previsto das operações para 

2003, deverá adicionar 350 MW ao complexo termoelétrico, correspondendo 

então a uma demanda de cerca de 4 milhões de toneladas ano-1 de carvão.  

A CRM possui 15 áreas para pesquisa e lavra concedidas na região de 

Candiota, denominadas de “Malhas”. Destas áreas, a empresa já realizou a 

mineração da Malha I, com uma reserva residual de 9 milhões de toneladas, e 

a Malha II, exaurida em 1991. Atualmente encontram-se em processo de 

mineração as Malhas IV e VII (Schultze, 1998; Silva, 1994).  

Conforme Rigotti (2002), o Plano de Lavra é estabelecido para cada 

área, sendo a remoção do estéril feita por uma draga de grande porte 

(dragline). No corte pioneiro, por não existir vazios disponíveis, o estéril é 

depositado fora do perímetro útil da mina, formando uma cordilheira de cones 

que apresentam um ângulo de 35 graus em relação ao solo original. A regra 

básica para mitigar os efeitos poluidores causados pela lixiviação nos estéreis 

pode ser resumida na busca da brevidade de exposição destes às agressões 

climáticas, sem uma cobertura adequada. 

A recuperação das áreas degradadas tem como instrumento normativo 

os Planos de Controle Ambiental, onde constam as medidas mitigadoras e os 
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parâmetros do plano de monitoramento do solo e cobertura vegetal, que tem 

como fundamento o cumprimento à legislação ambiental vigente e consideram 

a maximização da utilização dos recursos disponíveis nas regiões das minas.  

As camadas de carvão, os folhelhos carbonosos, folhelhos, siltitos, 

arenitos e conglomerados que ocorrem na região da Mina de Candiota 

pertencem à Formação Rio Bonito, pertencente ao Grupo Guatá, Supergrupo 

Tubarão, de idade Permiana Superior (IBGE, 1986).  

A jazida de Candiota é constituída por dois leitos de carvão mineráveis, 

denominados de Camada Superior (CS) e Camada Inferior (CI), que totalizam 

uma espessura média de 5 metros (Figura 1). A camada de material estéril 

encontrada na jazida de Candiota apresenta cobertura relativamente baixa nas 

malhas atualmente em lavra, oscilando entre 12 e 15 metros de espessura, 

necessitando remover grandes volumes de solo para a extração do carvão 

(Schultze, 1998; Gonçalves, 1999).  

Os solos da área de mineração pertencem à unidade de mapeamento 

Alto das Canas, segundo o Levantamento de Reconhecimento dos Solos do 

Rio Grande do Sul (Brasil, 1973), anteriormente classificado como Laterítico 

Bruno Avermelhado Eutrófico, que corresponde atualmente a Argissolo 

Vermelho Distrófico latossólico (Streck et al., 2002). 

Conforme Rigotti (2002), os cortes internos definidos no Plano de Lavra 

apresentam 60 metros de largura e 295 de comprimento, para uma produção 

mensal de 150.000 toneladas de carvão, baseada na expectativa de consumo. 

A lavra é precedida pela remoção da camada superficial da “terra vegetal”, de 

aproximadamente 40 cm de espessura, e é executada com equipamentos de 

escavação, transporte e carregamento, com o uso de retroescavadeira e 

caminhões basculantes (Figura 2). A remoção da “terra vegetal” ou “solo 

orgânico” da área a ser escavada deverá atender as dimensões de 65 metros 

de largura e 310 de comprimento, que visam facilitar a remoção dos próximos 

cortes, sem que ocorra a perda destas camadas. 

O método de lavra emprega uma “walking dragline” elétrica de grande 

porte (1260 toneladas) para a abertura de um corte inicial (Figura 3). O material 

removido é colocado sobre a área adjacente de onde a camada de carvão já foi  
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FIGURA 1 – Perfil geológico da Formação Rio Bonito na jazida de Candiota 

zona norte da malha IV (adaptado de Pinto, 1999). 
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lavrada, preenchendo, dessa forma, a cavidade deixada pela operação de lavra 

anterior.  Como equipamento auxiliar da operação, é utilizado um trator de 

esteira. 

 

 

 

FIGURA 2 – Retirada da “terra vegetal”. 

 

 

 

FIGURA 3 – Descobertura com “walking dragline”. 



9 
 

 
 

  

Portanto, as camadas de solo superficial e de outras formações sedimentares 

que recobrem as camadas de carvão, constituindo a cobertura estéril, são 

removidas no estágio inicial de lavra, propiciando a retirada da cobertura sobre 

a camada de carvão que é, posteriormente, lavrada. 

 De acordo com Koppe & Costa (2002), os equipamentos principais 

utilizados na lavra são: frota de caminhões fora-de-estrada composta por sete 

unidades de 65t e seis unidades de 45t, juntamente com duas “shovels”, uma 

“dragline”, carretas de perfuração e trator de esteira.  

Após a recomposição topográfica com os materiais do estéril, procede-

se a deposição da “terra vegetal” e são realizadas as práticas agronômicas de 

preparo, conservação e correção do solo. Finalmente, ocorre o plantio de 

espécies vegetais, normalmente realizado inicialmente com azevém e 

posteriormente com outras espécies gramíneas (Leitzke, 2002; Nunes, 2002). 

Dessa forma, os solos construídos na área de mineração Candiota 

apresentam uma camada superficial de “terra vegetal”, constituída pelo 

horizonte A, freqüentemente misturado com os horizontes B e C, e uma 

subsuperficial de estéreis de mineração, formada por uma mistura heterogênea 

de materiais com litologias e graus de intemperização variados (Pinto, 1997). 

Nas áreas antigas de mineração de Candiota (malha II), onde não existe a 

presença de “terra vegetal”, foram realizados plantios de espécies vegetais 

diretamente sobre os estéreis (Schultze, 1998). 

Os solos construídos em áreas de mineração ou “minesoils”, sob as 

condições ambientais passam a ter uma evolução pedogenética, embora 

incipiente em muitos casos, mas constante ao longo do tempo. Para Andrews 

et al. (1998), o sucesso na recuperação dos solos construídos está na 

dependência fundamental de que sejam proporcionadas condições para o 

desenvolvimento da vegetação nesses solos. 

De acordo com o disposto em IBAMA (1990), o solo construído, que 

constitui um sítio degradado, deverá ser retornado a uma forma e utilização de 

acordo com plano preestabelecido para o uso do solo. Isto implica que uma 

condição estável seja obtida em conformidade com os valores ambientais, 

estéticos e sociais das circunvizinhanças. Significa ainda que o sítio degradado 
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deverá ter condições mínimas de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, 

desenvolvendo um novo solo e uma nova paisagem. Portanto, a construção 

destes solos apresenta várias facetas, que devem ser compreendidas e 

analisadas de uma maneira global. 

Conforme Balensiefer & Maschio (1995), a Política Nacional do Meio 

Ambiente foi implantada no Brasil pela Lei 6938, promulgada em 1981, nove 

anos após a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada em 

Estocolmo. Através do Direito ambiental, de acordo com Teixeira (2002), o 

Estado passou a intervir na atividade econômica, fiscalizando ou restringindo o 

uso dos recursos naturais, com aplicação de sanções civis, penais e 

administrativas; e, em conseqüência, a propriedade passou a ter função social. 

Na seqüência, a estrutura legal, a consciência ecológica e o conceito de 

crescimento econômico evoluíram mais do que o conhecimento científico 

pertinente. O descompasso entre a demanda e a pesquisa tem prejudicado 

todos os que necessitam cumprir a lei, no sentido de que falta suporte científico 

para tornar sustentáveis atividades que promovem a degradação ambiental. 

 

2.2 – Mineração de carvão e degradação ambiental 

 

A mineração de carvão a céu aberto necessariamente rompe a estrutura 

natural dos solos. Reinert (1998) considera como degradação do solo a perda 

de condições desejáveis do solo, relacionadas ao crescimento de plantas e ao 

ambiente, e propõe que a recuperação de solos seja definida como o 

melhoramento da qualidade de um solo degradado no sentido de adquirir 

novamente suas condições originais. O Manual de Recuperação de Áreas 

Degradadas pela Mineração (IBAMA, 1990) define que a degradação de uma 

área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna forem destruídas, removidas 

ou expulsas; a camada fértil do solo for perdida, removida ou enterrada; e a 

qualidade e regime de vazão do sistema hídrico for alterado. Sánches & 

Formoso (1990) citam que os impactos ambientais provocados pela mineração 

de carvão, principalmente a céu aberto, acarretam a contaminação do solo, 

água e ar, causando impactos temporários ou permanentes. 
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Para Bugin (2002), as operações de descobertura e preenchimento da 

cava já minerada são os principais determinantes do grau de impacto ambiental 

de uma mina de carvão. A perda das camadas superficiais de solo vegetal e de 

argilas provocada pelo enterrio destas ou pela inversão das camadas provoca 

prejuízos irreversíveis e dificulta, em muito, os modelos de recuperação 

ambiental, o que determina o aparecimento de um rápido e intenso processo 

erosivo, com prejuízos no desenvolvimento da vegetação (Giasson et al., 1995; 

Pinto & Kämpf, 2002; Nunes, 2002). 

Giasson et al. (1995) descrevem que durante o processo de 

recomposição, o intenso tráfego de máquinas pesadas e com pouca precisão 

na movimentação do solo resulta em mistura do solo com outros materiais 

geológicos e compactação, gerando uma condição muito diferenciada da 

encontrada no solo original (“solo natural”). Na mina de Candiota, os solos 

construídos são freqüentemente constituídos por uma mistura heterogênea do 

solo superficial com o solo subsuperficial e estéreis de mineração. Essa mistura 

resulta em sérias modificações na morfologia e nos atributos físicos e químicos 

originais destes solos (Potter et al., 1988; Pinto & Kämpf, 2002). 

Os solos construídos possuem uma grande diversidade de 

características, além da variabilidade herdada dos materiais geológicos e dos 

solos naturais, que podem ser criadas pelos processos construtivos, com 

diferentes disposições dos materiais de construção, como ordem de 

empilhamento e grau de mistura (Schafer et al., 1980; Indorante et al., 1981; 

Mcsweeney & Jansen, 1984; Kämpf et al., 1997; Kämpf et al., 2000). 

 Gaivizzo et al. (1999) ressaltam que o problema da recuperação de 

áreas degradadas pela mineração de carvão está associado ao potencial de 

acidificação dos rejeitos carboníferos. Os solos construídos apresentam 

tendência generalizada de acidificação a curto prazo, resultante da oxidação da 

pirita e compostos afins. O balanço do potencial de neutralização e do potencial 

de acidificação normalmente é negativo, indicando que a acidificação tenderá a 

persistir a longo prazo (Kämpf et al., 1997; Pinto, 1997; Pinto, 1999; Pinto & 

Kämpf, 2002). 
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Duarte & Becker (1999) destacam que a perda de qualidade dos solos 

afeta particularmente a agricultura, pois as profundas transformações porque 

passam os solos construídos provocam alterações negativas sobre o hábitat de 

uma biota diversa composta por uma infinidade de espécies interdependentes, 

de organização complexa, que processam a matéria orgânica convertendo-a 

em solo mineral, fixam o nitrogênio, redistribuem partículas de solo e 

nutrientes, aumentam a aeração e afetam significativamente a estrutura do 

solo. 

 A avaliação da qualidade da água em atividades de mineração é feita 

mediante o estudo de seus principais parâmetros físicos, químicos e biológicos. 

Os impactos negativos da mineração de carvão sobre as águas superficiais e 

subterrâneas são verificados através da redução do pH, acréscimo da 

condutividade elétrica, presença de sólidos em suspensão e íons em solução, 

inclusive com metais pesados. Pinto & Kämpf (2002) descrevem que o principal 

enfoque no controle da contaminação dos solos e das águas, durante os 

processo de recomposição do solo em áreas de mineração, tem sido evitar a 

contaminação por pirita (FeS2) nas camadas superficiais dos solos construídos 

e confinar os materiais com pirita nas camadas mais profundas. 

Rigotti (2002) cita que as principais fontes poluidoras originadas pela 

mineração, no tocante a materiais particulados disseminados no ar, são 

oriundas da emissão de poeiras nas estradas de acesso; dos efeitos 

provocados pelo arraste eólico nas pilhas de estéril e produtos, dos processos 

de perfuração e detonação e das cargas e descargas dos produtos. Os efeitos 

deletérios causados pela poluição atmosférica podem prejudicar tanto a flora, 

através da obstrução dos sistemas de trocas gasosas, como a fauna, incluindo 

o homem e os animais domésticos, por meio das doenças respiratórias e 

alérgicas. 

 

2.3- Recuperação de áreas degradadas 

 

 A recuperação das áreas degradadas consiste de todas as etapas 

executadas sobre as zonas mineradas, visando  recompor a paisagem alterada  
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durante a extração mineral, proporcionando ao solo a capacidade de retornar à 

atividade produtiva (IBAMA, 1990). Os objetivos da recuperação dos solos 

construídos prevêem basicamente o surgimento de sucessão vegetal, de modo 

que essa revegetação promova a inibição da ocorrência do processo erosivo 

nestas áreas, através da presença de indícios de reestruturação das 

propriedades físicas do solo, início de reciclagem de nutrientes, vegetação e 

organismos vivos (Bugin, 2002). 

Guebert & Gardner (2001) verificaram que em áreas recuperadas de 

mineração de carvão ocorrem alterações nas propriedades físicas e hídricas do 

solo, diminuindo a taxa de infiltração de água nos solos construídos, o que 

pode contribuir para o aumento do volume da água precipitada que flui 

(“runoff”) sobre o solo, com elevado potencial erosivo. O aumento da taxa de 

infiltração e os processos de fluxo da água na superfície dos solos minerados 

dependem das condições físicas existentes imediatamente após a recuperação 

e do desenvolvimento dos macroporos através do tempo. 

Os efeitos dos macroporos sobre o movimento de água dentro do perfil 

dependem de seu tamanho, distribuição espacial e da conexão entre eles. Os 

macroporos podem representar somente uma pequena percentagem do 

volume superficial do solo (< 1%), mas eles geralmente aumentam a taxa de 

infiltração. O início do fluxo através dos macroporos requer um suprimento de 

água que exceda todas as perdas em direção à matriz do solo, quer na 

superfície do solo ou dentro dos macroporos (Beven & Clarke, 1986; Edwards 

et al., 1988). 

A mistura de diversos materiais de vários tamanhos pode ocasionar 

diferentes graus de porosidade e capacidade de infiltração de água. 

Freqüentemente os fragmentos grandes que participam da constituição do solo 

não são atingidos pela infiltração da água, pois esta preferencialmente desloca-

se por entre os espaços ocos dos fragmentos. A heterogeneidade da textura é 

um indicativo de uma mistura ao acaso dos materiais, mais do que 

propriamente um indicativo de desenvolvimento do solo (Thomas, 1985). 

Kämpf et al. (1997), avaliando a taxa básica de infiltração de água em 

áreas de mineração de carvão a céu aberto no Rio Grande do Sul, encontraram  
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valores de 5 cm h-1, aos 135 min (I = 49,52 t-0,467) e 3 cm h-1, aos 158 min (I = 

24,30 t-0,413), para solos construídos com 2 e 5 anos de sua recuperação, 

respectivamente. Estas taxas de infiltração foram relacionadas à existência de 

adensamento e a predominância de poros muito pequenos, que se refletiram 

na condutividade hidráulica saturada (vertical e horizontal) que foi de lenta a 

moderadamente rápida no horizonte A (0,08 a 7,09 cm h-1) e muito lenta nas 

camadas subjacentes (<0,01 a 0,15 cm h-1). Esses solos construídos 

apresentaram uma densidade variando de 1,41 a 2,03 Mg m-3, com uma média 

de 1,65 Mg m-3 e a densidade das partículas de 2,06 a 2,87 Mg m-3. A 

porosidade calculada revelou valor muito baixo, entre 0,10 a 0,45 m3 m-3, 

independente da idade do solo. Essas condições favoreceram a erosão severa 

observada no local. 

 O tráfego de equipamentos pesados utilizados no processo de 

recuperação pode produzir alterações nas propriedades físicas, tais como 

elevada densidade do solo e baixa porosidade, com predominância de poros 

muito pequenos, que inibem a infiltração de água e o desenvolvimento da 

vegetação. A esparsa cobertura vegetal, as baixas taxas de infiltração da água 

e a presença de camadas impermeáveis favorecem o escoamento superficial e 

a erosão severa, expondo as camadas ricas em pirita e formando em 

conseqüência, fontes pontuais de poluição (Pinto & Kämpf, 2002).  

 Chong & Cowsert (1997) relatam que a recuperação de áreas mineradas 

com grandes equipamentos pode resultar na compactação do solo, com 

aumento da densidade e redução da porosidade e da infiltração da água. Além 

disso, concluíram que o preparo do solo a maiores profundidades, como 80 cm, 

pode beneficiar a infiltração da água, apesar desse efeito diminuir com o 

tempo. Entretanto, visando reduzir o escoamento superficial da água e a 

erosão é indispensável a presença de cobertura vegetal e/ou resíduos sobre o 

solo imediatamente após a implementação do preparo do solo. 

Nunes (2002) verificou alterações sobre atributos físicos dos solos 

construídos da área de mineração de Candiota, o que caracteriza a sua 

degradação ambiental. Os solos construídos possuem, em média, maior 

densidade e menor porosidade total que o solo não minerado, o que 

provavelmente se deve à movimentação do solo durante as fases de lavra e 



15 
 

 
 

recomposição. A composição textural dos solos construídos, com maior teor de 

silte e argila do que o solo natural, mostra evidências da mistura dos horizontes 

do solo na recomposição. A grande quantidade de estéreis de mineração 

observada na camada de 0-20 cm, promoveu uma maior densidade do solo, 

menor macroporosidade e elevada resistência à penetração, além de um baixo 

pH (de até 2,4), resultando em condições adversas ao desenvolvimento da 

vegetação. A maior resistência à penetração dos solos construídos está 

relacionada com a menor umidade e menor distribuição de agregados estáveis 

em água em relação ao solo natural, com o solo construído a mais tempo 

apresentando valores de até 6,88 MPa, na profundidade de 10,0 cm, o que 

implica em sérias restrições ao desenvolvimento radicular. Com relação à 

distribuição dos agregados em diferentes classes de diâmetro, os solos 

construídos apresentaram maior concentração de agregados na classe de 1,0 

a 0,50 mm, enquanto que no solo natural a maior concentração ocorreu na 

classe de maior diâmetro (9,52 – 4,76 mm). 

Leitzke (2002) verificou que a quantidade de água armazenada dos 

solos construídos da área de mineração de Candiota foi menor que a do solo 

natural, além de apresentar grande variabilidade de resultados em todos os 

solos estudados. Os solos construídos tiveram a capacidade de disponibilizar a 

mesma proporção de água que o solo natural, uma vez que da quantidade total 

de água armazenada apenas cerca de 32 a 35% e 22 a 23% estava disponível 

quando se adotou como critério de limite superior a água retida nas tensões de 

0,006 MPa e 0,033 MPa, respectivamente. 

  

2.4 – Infiltração de água no solo 

 

 A infiltração de água no solo é definida como a entrada de água através 

da interface atmosfera-solo, conforme Libardi (2000). Segundo Amerman 

(1983), a definição de infiltração de água no solo foi feita por Horton em 1933 

como sendo o processo pelo qual a água penetra no solo umedecendo-o. Este      

processo   permite  diferenciar    quanto   da   água   originada  da  precipitação  
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pluviométrica e/ou da irrigação flui no sentido vertical e penetra no perfil do 

solo, da outra parte que pode se movimentar sobre o solo, através do 

escorrimento superficial, sendo responsável pelo fenômeno da erosão. 

A importância da infiltração da água no solo é destacada por vários 

autores. Reichardt (1990) descreve a infiltração relacionada com o balanço de 

água na zona das raízes das plantas, pois o conhecimento do processo e sua 

relação com os atributos do solo são de fundamental importância para o 

eficiente manejo do solo e da água. Pruski et al. (1997) consideram de grande 

importância o entendimento do processo de infiltração e suas relações com os 

atributos do solo para o manejo do solo e da água, de modo a solucionar 

questões relativas às áreas de irrigação, drenagem, conservação da água e do 

solo e controle do deflúvio superficial. Barcelos et al. (1999) destacam a 

infiltração da água como a propriedade que melhor reflete as condições físicas 

do solo, principalmente quanto a sua qualidade estrutural em diferentes 

sistemas de manejo. Levien et al. (2000) avaliaram a influência da taxa de 

infiltração da água e a taxa de chuva simulada como medidas importantes para 

a previsão de erosão e estudos de conservação do solo, relacionadas às 

condições de manejo, especialmente com o encrostamento superficial e a 

presença de cobertura vegetal. 

O controle da infiltração da água e do escoamento superficial, bem como 

a resolução de questões envolvendo a irrigação, drenagem, armazenamento e 

transporte de água e nutrientes, é essencial para a quantificação do movimento 

da água no perfil de um solo, visto que as culturas se desenvolvem sob 

condições dinâmicas da água (Pauletto et al., 1988). 

O movimento da água no sistema solo-planta envolve processos como 

infiltração, redistribuição, drenagem e absorção pela planta. O potencial total da 

água é também afetado pela condutividade hidráulica, parâmetro que mede a 

facilidade do solo em conduzir água.   À    medida    que   o   solo   seca, sua 

condutividade hidráulica decresce, dificultando a extração de água pela planta.  

 Segundo Reichardt (1990), a condutividade hidráulica do solo (k) é 

medida em volume de água Q (cm3) que passa pela unidade de área A (cm2) 

na unidade de tempo t (s). Desse modo temos: 
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-=                                                    (1) 

 Para Hillel (1980), os parâmetros condutividade hidráulica e taxa de 

infiltração de água são métodos indiretos que possibilitam a avaliação da 

qualidade estrutural de um solo, que é uma condição física do mesmo. Os 

parâmetros que modificam o valor da condutividade hidráulica são a 

porosidade total, distribuição do tamanho de poros e a tortuosidade dos 

interstícios. O aumento da densidade significa, portanto, diminuição do 

tamanho dos poros e conseqüentemente diminuição na condutividade 

hidráulica e na taxa de infiltração de água no solo. 

 De acordo com Reichardt (1990), durante o processo de infiltração, 

ocorre um contínuo movimento da água que perdura enquanto houver 

fornecimento de água, visto que o movimento é decorrente de um gradiente de 

potencial total da água no solo. No início da infiltração, quando o solo ainda 

está na condição de não-saturação, o gradiente total é muito grande, com a 

predominância do potencial mátrico sobre o gravitacional, que caracteriza a 

fase em que a absorção é dominante e a infiltração ocorre no sentido vertical, 

sendo possível verificar o avanço da água através de uma frente de 

molhamento. Com o decorrer do tempo de infiltração, este plano de 

molhamento é difuso e difícil de ser determinado, a influência do potencial 

mátrico se reduz e a dominância da gravidade ditará o movimento da água 

através da infiltração vertical.  

Segundo Libardi (2000), a quantidade de água que atravessa a unidade 

de área da superfície do solo por unidade de tempo caracteriza a taxa de 

infiltração, que pode ser expressa graficamente através da relação entre a taxa 

de infiltração com o tempo a partir de uma superfície saturada. Normalmente o 

processo de infiltração é um fenômeno desacelerado, que se inicia com uma 

velocidade alta e tende a atingir um valor final constante, denominado de 

capacidade de infiltração. Nessas condições, quando a taxa de infiltração é 

praticamente constante, Reichardt (1996) utiliza o termo infiltração básica. 

Para Cauduro & Dorfman (1988), a infiltração é dita estabilizada ou 

básica quando a variação da taxa de infiltração instantânea em relação ao 
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tempo se torna muito lenta, o que corresponde a capacidade máxima de 

armazenamento de água. 

Baver et al. (1973) descrevem que a quantidade de água que infiltra 

através de um perfil de solo é determinada pela permeabilidade do horizonte 

menos permeável. Quando esse horizonte estiver no subsolo, a permeabilidade 

de todo o perfil dependerá da taxa do movimento da água através do subsolo, 

de modo que a máxima capacidade de infiltração é derivada da capacidade dos 

horizontes acima do subsolo de absorver água. Uma vez saturados, a 

velocidade de percolação do subsolo regulará a absorção posterior de água e, 

então, será alcançada a capacidade de infiltração mínima. Se o horizonte 

menos permeável do solo está na superfície, a taxa do movimento de água 

através do perfil será limitada pela taxa de infiltração na superfície, estando 

neste caso, toda a hidrologia do perfil associada com o movimento através da 

superfície. 

Reichardt (1990) recomenda a seguinte classificação para a taxa básica 

de infiltração de água no solo (Tabela 1). 

TABELA 1 - Classificação da taxa de infiltração básica, conforme Reichardt,                       
1990. 

 

 Classe                     Taxa básica de Infiltração (mm h-1) 

 Muito alto          > 30 

               Alto       15 – 30 

 Médio         5 – 15 

 Baixo         1 – 5 

 Muito baixo          < 1 

Segundo Fabian & Ottoni Filho (1997), a taxa de infiltração depende de 

diversos fatores edafológicos: densidade do solo, porosidade, estrutura, 

textura, morfologia do perfil, fendas, crostas ou rachaduras superficiais do 

terreno, manejo no preparo do solo, matéria orgânica, presença ou ausência de 

vegetação, umidade, canais biológicos, ar aprisionado e condições químicas da 

água e do solo, considerando que em solos reconstruídos, as alterações 
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químicas são as primeiras a serem observadas. Conforme Pinto & Kämpf 

(2002), muitas dessas grandezas intervenientes freqüentemente se modificam 

ao longo do tempo ou das estações, além de serem potencialmente variáveis. 

Bertolani & Vieira (2001) destacam que a infiltração da água no solo 

fornece indicativos da qualidade do solo, gerando informações que permitem 

verificar a existência de camadas compactadas, encrostamento superficial e as 

conseqüências dos processos erosivos, principalmente relacionados à camada 

superficial do solo. A variabilidade espacial da taxa de infiltração e da 

espessura do horizonte A é atribuída não apenas aos processos de formação 

do solo, como também aos seus sistemas de preparo, os quais modificam a 

rugosidade superficial e a porosidade do solo, determinando reduções na taxa 

de infiltração e perda de solo na camada superficial decorrente do escoamento 

superficial da água. 

 Pedersen et al. (1980) determinaram uma taxa de infiltração mais baixa 

em solos construídos quando comparados a um solo natural, devido 

principalmente à remoção da cobertura vegetal do horizonte superficial e o 

aumento do processo erosivo nesta camada, relacionados a degradação de 

grande quantidade de raízes e a destruição dos canais onde haviam raízes 

velhas que poderiam ser responsáveis pelo aumento da taxa de infiltração de 

água nestes solos. 

Polisele & Prevedello (1999) chamam atenção para o fato de que o 

movimento da água dentro do perfil não cessa imediatamente após a 

infiltração, podendo persistir por muito tempo. Esse movimento pós-infiltração é 

denominado drenagem interna ou redistribuição, o qual caracteriza-se por 

aumentar a umidade de camadas mais profundas pela água contida nas 

camadas superficiais inicialmente umedecidas, sendo que a importância deste 

fenômeno reside em que tal processo determina a quantidade de água retida a 

cada instante pelas diferentes camadas do perfil do solo, água esta que poderá 

ficar disponível às plantas. A velocidade e a duração do processo determinam 

a capacidade efetiva de armazenamento do solo. 

Segundo   Power   et   al. (1985),  a    infiltração   da   água   e   sua  livre 

movimentação  dentro  dos  espaços  abertos  pelas  atividades  de  mineração, 
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geralmente decresce quando a densidade do solo aumenta. Densidades em 

torno de 1,4 a 1,7 Mg m-3 são consideradas normais, enquanto que nestes 

espaços pode variar de 1,1 a 1,4 Mg m-3. O autor chama atenção para o fato de 

que nas atividades de mineração são utilizadas máquinas pesadas, que podem 

causar compactação, gerando baixa capacidade dos solos construídos de reter 

água. 

As respostas hidrológicas dos solos construídos, em condições não 

saturadas, revelaram ser preferencialmente controladas pelos macroporos, 

responsáveis pela maior infiltração da água no interior do perfil. A maior 

presença ou ausência de macroporos, que circundam os numerosos e amplos 

fragmentos de rochas existentes na matriz dos solos construídos, está 

principalmente relacionada com a maior percentagem de silte e argila nessa 

matriz (Guebert & Gardner, 2001). 

 

2.4.1 – Medida da infiltração de água no solo 

 

 As metodologias que procuram descrever a infiltração da água no solo 

são propostas por diversos autores através de modelos e equações 

desenvolvidas empiricamente ou a partir de considerações físicas e aplicam-se 

somente a solos homogêneos e que permanecem homogêneos durante o 

processo, o que caracteriza as maiores dificuldades encontradas na 

aplicabilidade dos métodos (Libardi, 2000). Para Pott (2001), os métodos de 

avaliação da taxa básica de infiltração comportam-se diferentemente em 

relação ao tipo de solo e os valores obtidos para cada um deles são explicados 

pelas relações com os atributos do solo. 

 Os parâmetros físicos requeridos para a descrição matemática do 

processo de infiltração normalmente envolvem a infiltração acumulada em 

função do tempo, a porosidade do solo, a profundidade do perfil do solo, a 

sortividade e a condutividade hidráulica. Basicamente todas as equações 

consideram os mesmos parâmetros, mesmo com o incremento de novas 

alternativas que produzem melhorias e adaptações a condições específicas 

(Ghiberto, 1999). 
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 Os modelos matemáticos que caracterizam a infiltração envolvem 

simplificações que permitem expressar de forma algébrica a taxa de infiltração 

ou a infiltração acumulada em relação a alguns parâmetros físicos do solo 

(Lima, 2001). 

 De acordo com Iwata & Tabuchi (1988), citados por Ghiberto (1999), os 

modelos de infiltração são classificados em três grupos de acordo com o 

movimento da água no solo. Os modelos que utilizam a taxa de entrada de 

água determinada empiricamente: Kostiakov (1932) e Horton (1940); os 

baseados na equação de Darcy-Buckingham (Libardi, 2000) que utilizam a taxa 

de infiltração, a umidade inicial e o potencial mátrico na frente de molhamento: 

Green & Ampt (1911); e os baseados na equação de difusão em que a 

infiltração se relaciona a gradientes de potencial da água devido a diferentes 

conteúdos hídricos: Philip (1957). Além dos modelos anteriormente citados, 

outras equações foram desenvolvidas (Hopmans et al., 1997) e merecem 

destaque, entre elas, as de Parlange et al. (1982) e Swartzendruber (1987). 

 Ao se desconsiderar as pressuposições implícitas em cada equação e 

devido a imprecisões na mensuração de parâmetros requeridos, muitos erros 

de avaliação são gerados (Clausnitzer et al., 1998). O desenvolvimento teórico 

que representa o processo de infiltração da água não acompanhou a grande 

evolução das metodologias de cálculo e das técnicas computacionais (Van 

Genuchten, 1980). A variabilidade espacial representa outra dificuldade na 

determinação dos atributos físicos do solo, requerendo numerosas 

mensurações para descrever adequadamente as condições de campo (Skaggs 

& Khalleel, 1982; Chow et al., 1988; citados por Ghiberto, 1999). 

 Tudo isto torna difícil uma caracterização exata da infiltrabilidade dos 

solos. Portanto, a infiltração deve ser preferencialmente avaliada em condições 

de campo, sem modificações nas propriedades morfológicas, físicas e químicas 

do solo, e em áreas com dimensões representativas (Fabian & Ottoni Filho, 

1997). 

 Pruski et al. (1997) verificaram que o infiltrômetro de cilindros 

concêntricos apresenta resultados superiores ao infiltrômetro de aspersão, que 

utiliza chuva artificial. Brito et al. (1996), comparando a taxa de infiltração entre 

os dois métodos citados para condições de solo com cobertura morta, 
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determinaram que o infiltrômetro de cilindros concêntricos apresentou valores 

superiores em 2,5 vezes que os obtidos com infiltrômetro de aspersão. 

Também observaram que os sistemas de preparo do solo que promovem 

menor mobilização do solo, como o plantio direto e cultivo mínimo, apresentam 

taxas de infiltração de água no solo superiores as do preparo convencional, 

exceto no período imediamente após a semeadura. 

Com base no exposto, observa-se que existem diversos modelos ou 

equações de infiltração que tentam descrever o fenômeno matematicamente e 

que requerem alguns parâmetros. No entanto, existem algumas metodologias 

simplificadas que permitem determinar a campo a infiltração da água no solo, 

tendo em vista determinações que reproduzam as reais condições do solo sem 

produzir deformações que poderiam alterar os resultados. 

 

2.4.2 – Variabilidade espacial da taxa de infiltração de água no solo 

 

Os atributos físicos que se relacionam com a dinâmica da água do solo, 

como a taxa de infiltração de água, costumam possuir uma alta variabilidade 

espacial (Vieira et al., 1980). Esses atributos variam entre pontos relativamente 

próximos, muitas vezes de forma significativa e sem uma causa visual global, 

sendo comum diferenças de uma, duas ou três ordens de magnitude de um 

determinado parâmetro (10, 100 ou 1000 vezes diferentes) entre pontos 

separados de poucos metros num solo com a mesma unidade taxonômica (De 

Macedo et al., 1998). 

A variabilidade espacial dos atributos físicos do solo é atribuída a ação 

diferenciada dos processos de gênese, como também aos seus sistemas de 

manejo, que modificam a taxa de infiltração. A composição heterogênea do 

solo dificulta a descrição matemática da movimentação da água. Fenômenos 

de histerese, encrostamento superficial, estratificação do solo e presença de 

rachaduras são exemplos da complexidade do processo que conduzem ao 

insucesso quando são aplicadas teorias desenvolvidas para solos homogêneos 

(Hillel, 1980; Bertolani & Vieira, 2001; Lima, 2001). 

A grande variabilidade espacial e temporal dos atributos do solo, como a 

densidade, pode manifestar resultados descontínuos ao longo do tempo, com 
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interferências nas superfícies de drenagem, na infiltração da água no solo e no 

sucesso da recuperação dos solos construídos (Thomas, 1985; Potter et al., 

1988).  

Para Araújo Filho & Ribeiro (1996) as principais causas da variação da 

taxa de infiltração se devem às propriedades do solo e da água, relacionadas 

ao manejo da camada superficial, variações subsuperficiais, umidade inicial, 

composição textural, estrutura, distribuição mineralógica e porosidade total. 

Cauduro & Dorfman (1988) consideram que parâmetros como porosidade, 

umidade, atividade biológica, cobertura vegetal, rugosidade superficial e 

declividade do terreno, dentre outras, interferem na infiltração da água no solo. 

Bertolani & Vieira (2001) salientam que as alterações sucessivas dos atributos 

do solo, provocadas pelas atividades agrícolas e pelos processos erosivos, 

apresentam comportamento bastante diferenciado ao longo da paisagem e 

dificultam a detecção da dependência espacial de atributos do solo 

correlacionados à taxa de infiltração de água e a espessura da camada 

superficial do solo. 

Para a compreensão e eventual superação das limitações citadas pode-

se empregar a geoestatística, que possibilita a descrição quantitativa da 

variação espacial no solo, a estimativa não tendenciosa e de variação mínima 

de valores da propriedade em locais não amostrados. A geoestatística ou teoria 

das variáveis regionalizadas (Matheron, 1971) é um conjunto de ferramentas 

estatísticas desenvolvido para descrever o padrão de variabilidade espacial do 

atributo medido. O uso de suas ferramentas, como o autocorrelograma e o 

semivariograma, permite definir o grau de dependência espacial e o alcance 

desta dependência para a amostragem realizada (Reichardt et al., 1986). 

Assim, é possível descrever com maior acurácia a variável em estudo, pois 

diminui a variação aleatória atribuída a mesma (Trangmar et al., 1985), além de 

permitir a definição da distância mínima entre as amostras para que possam 

ser consideradas independentes. 

 

A geoestatística é a aplicação do formalismo das funções aleatórias para 

o reconhecimento e a estimativa de fenômenos naturais. Os conceitos de 

variável aleatória, variáveis regionalizadas, funções aleatórias e estacionárias 



24 
 

 
 

são fundamentais para a geoestatística. Mas a hipótese de independência 

entre as amostras só pode ser verificada na prática se a amostragem contiver 

informações geográficas, como por exemplo, as coordenadas com referência a 

um eixo arbitrário que possibilitem as análises geoestatísticas. É intuitivo 

pensar que as variações aumentam com a distância entre as amostras e que 

uma parcela explicável pela dependência espacial está embutida na variação 

geral da propriedade ou característica. Muitos aspectos particulares dos dados 

ficam ocultos se não forem usados semivariogramas, os quais revelam 

informações que não são mostradas quando se usam apenas parâmetros 

clássicos como médias e variâncias. A distribuição normal não garante a 

independência entre as amostras, pois o cálculo da freqüência de distribuição 

não considera a distância na qual as amostras foram coletadas no campo 

(Vieira, 2000). 

A base das ferramentas geoestatísticas é a expressão da continuidade 

espacial por meio de uma função matemática que relaciona a diferença de 

valores de uma variável aleatória (v. a.) tomada em dois pontos no espaço com 

a distância de separação entre eles. Esta função é estabelecida a partir da 

análise da correlação linear entre os valores da v. a. tomadas aos pares, sendo 

cada par constituído por um ponto e o seu vizinho, distanciados entre si por um 

valor representado por h, o qual varia de zero até um valor máximo, 

aproximadamente igual à metade da dimensão da área (Gonçalves et al., 

2000). 

A semivariância é uma das formas de expressar a dependência espacial 

ou temporal entre observações vizinhas de uma mesma série (Libardi et al., 

1986; Vieira, 2000). Este parâmetro informa a distância de separação entre 

amostras nas quais os valores são relacionados uns com os outros como 

dependentes, mostrando a potencialidade de tal função em amostragens 

futuras (Libardi et al., 1986). 

 

O semivariograma é uma ferramenta adequada para medir a 

dependência espacial e seu comportamento representa o que intuitivamente 

deve se esperar de dados de campo (Vieira, 2000), sua determinação pode ser 

realizada através da seguinte expressão: 
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 Sendo que γ(h) representa o número de pares de valores medidos Z(xi) e 

Z(xi + h), separados por um vetor h. O valor de Z representa o atributo 

estudado, no caso a taxa de infiltração de água no solo, enquanto os valores 

de xi e xi + h são definidos de acordo com as posições das determinações no 

campo. Dependência espacial significa autocorrelação, ou seja, o valor em 

qualquer ponto que depende de alguma forma de seu vizinho. Esta 

característica está expressa na equação como a diferença [Z(xi) – Z(xi + h)]2. 

Admitindo-se que a variação não é alterada pela direção, pode-se utilizar 

apenas o módulo do vetor h, que é a distância de separação entre as amostras 

(pontos). 

 No cálculo do semivariograma, obtêm-se pares de valores de 

semivarianças γ(h) e distâncias (h), os quais deverão estar dispostos em 

gráficos de dispersão tendo como valores no eixo da abcissa, as distâncias e 

no eixo da ordenada, as semivariâncias (Figura 4). A esse gráfico deverá se 

ajustar uma equação. Para propriedades espacialmente dependentes é 

esperado que a diferença entre os valores [Z(xi) – Z(xi + h)]2, em média, seja 

crescente com a distância até um determinado ponto, a partir do qual se 

estabiliza num valor definido como patamar (C0 + C1) e aproximadamente igual 

à variância dos dados. Essa distância recebe o nome de alcance (a) e 

representa o raio de um círculo, dentro do qual os valores são tão parecidos 

uns com os outros que se tornam correlacionados. O valor da semivariância na 

interseção do eixo da ordenada, denominado efeito pepita (C0), representa a 

variabilidade da propriedade em estudo em espaços menores do que o 

amostrado. Assim, quanto maior o efeito pepita, mais fraca é a dependência 

espacial de um dado atributo. Os parâmetros efeito pepita (C0), patamar (C0 + 

C1), e alcance (a) são utilizados nas equações ajustadas aos semivariogramas. 
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FIGURA 4 – Modelo de um semivariograma (adaptado de Vieira, 2000). 

 

Se o semivariograma, ao invés de crescente e dependente de h, for constante 

e igual ao patamar para qualquer valor de h, então se tem um efeito pepita puro 

ou ausência total de dependência espacial. Isto significa que o alcance é menor 

do que o menor espaçamento entre as amostras. Por outro lado, se o 

semivariograma cresce sem limites para todos os valores de h calculados, 

existe a presença de fenômeno com capacidade infinita de dispersão e indica 

que o tamanho de campo amostrado pode não ter sido suficiente para exibir 

toda a variância (Vieira, 2000). 
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3 - MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 – Localização e seleção das áreas 

 

A mina de carvão pertencente à Companhia Riograndense de Mineração 

(CRM), localiza-se no município de Candiota-RS e fica distante 336 km de 

Porto Alegre, capital do Estado, com acesso pelas BRs 116 e 293. Pela BR 

293, a 156 km da cidade de Pelotas em direção NW, tem-se o acesso à Usina 

Termoelétrica Presidente Médici e a 20 km por via secundária pavimentada, 

chega-se à mina de Candiota. A cidade de Candiota localiza-se na latitude 

31º55’ Sul e longitude 54º07’ Oeste, a 180 m de altitude. O clima da região, de 

acordo com a classificação climática de Wilhelm Köeppen é do tipo Cfa, ou 

seja, subtropical úmido. A precipitação média anual é de 1414 mm, com uma 

predominância de chuvas concentradas nos meses de setembro e outubro.  

A maior parte do carvão produzido é destinado ao consumo da Usina 

Termoelétrica Presidente Médici, localizada próximo à mina. A área de 

exploração é dividida em 15 malhas de mineração, sendo que neste trabalho, a 

área regenerada estudada está situada na malha IV, conforme Figura 5. 

Este trabalho foi realizado em complementação aos estudos de 

caracterização física e hídrica realizados por Nunes (2002) e Leitzke (2002), 

onde foram selecionadas três áreas, duas com solo construído e uma com solo 

natural, o qual serviu de referência para a avaliação das mudanças decorrentes 

dos processos de lavra e de recomposição. 
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FIGURA 5 - Mapa de localização da área regenerada e da área em lavra de 
mineração de carvão de Candiota-RS, com os locais de 
determinação dentro das malhas. 
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A caracterização dos perfis de solo natural (pré-mineração) e dos solos 

construídos foi realizada através de um levantamento preliminar, realizado por 

Nunes (2002) e Leitzke (2002) com a finalidade de se priorizar áreas 

representativas com uma posição semelhante na paisagem e foram 

selecionados nas situações de maior uniformidade topográfica, ou seja, em 

posição de topo ou de meia encosta superior próxima ao topo, para evitar solos 

excessivamente degradados pela erosão. 

O solo natural (SN) foi selecionado com base em observação de campo 

quanto à representatividade, sendo descrito e coletado em um local a ser 

minerado no futuro (pré-minerado). Esse solo localiza-se na malha IV e foi 

classificado como Argissolo Vermelho Eutrófico típico, de acordo com a atual 

classificação brasileira de solos (Embrapa, 1999). O local definido para a 

determinação da infiltração da água apresenta como cobertura vegetal 

predominante uma cobertura de gramíneas nativas e formações arbustivas 

(Figura 6). 

 

FIGURA 6 – Vista parcial do Solo Natural. 

 

 O solo construído 1 (SC1) foi selecionado em uma área em estágio de 

recuperação mais recente, com aproximadamente 2 anos de idade no início 

das amostragens (agosto de 2002), o qual apresenta uma pequena espessura 

de terra vegetal (15 - 25 cm em média) e representa o método atual de 

recuperação das áreas mineradas pela CRM (Figura 7). 
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FIGURA 7 – Vista parcial do Solo Construído 1. 

  

O solo construído 2 (SC2) foi escolhido por apresentar um processo de 

recuperação quase ideal, com idade aproximada de 6 anos em agosto 2002, 

recomposto com uma camada de terra vegetal com espessura de 20 a 40 cm, 

através de métodos anteriormente utilizados na regeneração destas áreas 

(Figura 8). 

 

 

FIGURA 8 – Vista parcial do Solo Construído 2. 

 

 Os dois solos construídos estão localizados na malha IV e apresentam 

uma cobertura vegetal composta de gramíneas rasteiras nativas advindas de 

desenvolvimento espontâneo. 
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3.2 – Procedimentos de campo 

 A determinação da infiltração da água no solo foi realizada em agosto de 

2002, nas três áreas anteriormente definidas (solo natural - SN, solo construído 

1 - SC1 e solo construído 2 – SC2), ao longo de uma transeção de 117 metros, 

em 40 pontos eqüidistantes em 3,0 metros, perfazendo um total de 120 

determinações. A localização de cada ponto de amostragem foi identificada 

com estacas de madeira previamente fixadas no solo e os cilindros foram 

introduzidos no solo através de um sistema que utiliza o macaco hidráulico, 

visando obter a mínima perturbação no solo (Figura 9).  

FIGURA 9 – Instalação do cilindro no solo com auxílio do macaco hidráulico e 
determinação da taxa de infiltração. 

 
 A taxa de infiltração da água no solo foi determinada através da 

adaptação do método dos cilindros concêntricos. Neste método foram 

utilizados cilindros de PVC de 0,75 cm de espessura de parede, com 14,25 cm 

de diâmetro e 25 cm de altura, biselado num dos bordos e uma régua graduada 

colocada na lateral interna do cilindro para medir a taxa de infiltração de água. 

A superfície do solo em cada ponto de determinação foi previamente 

limpa sem que ocorresse alteração estrutural do solo, com a remoção da 

cobertura vegetal e raízes superficiais existentes. Após o cilindro foi colocado 

sobre a superfície do solo e introduzido com macaco hidráulico para que 

penetrasse 5 cm de profundidade. Foi adicionada uma carga hidráulica de 9 cm 
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de água no interior de cada cilindro, tendo o cuidado de colocar uma lona 

plástica na superfície do solo para evitar alguma perturbação da superfície do 

mesmo. Depois de retirada a lona plástica foi iniciado o processo de leitura a 

intervalos regulares de 10 minutos. As leituras foram interrompidas após a 

obtenção da infiltração básica (K0), quando a taxa de infiltração praticamente 

não sofreu alteração ao longo do tempo de infiltração. Foi considerada a média 

das três últimas leituras realizadas, obtidas em um tempo médio de 450 

minutos após o início do processo. A taxa de infiltração para cada intervalo de 

tempo foi calculada pela equação: 

                                                         

1

1

t t

t t

h h
i

t t

+

+

-
=

-                                  (2) 

Onde:  

 i é a taxa de infiltração do intervalo de tempo (mm h-1);  

ht  é a altura da lâmina de água no tempo t (mm);  

ht + 1 é a altura da lâmina de água no tempo t + 1 (mm); 

tt é o tempo no instante t (h); 

tt + 1 é o tempo t + 1 (h), ou tempo posterior ao tempo tt; 

Toda a vez que ocorreu uma diminuição de 2 cm na carga hidráulica se 

procedeu a sua reposição. 

O fato de se utilizar apenas um anel se deve à baixa taxa de infiltração 

dos solos estudados, uma vez que a própria parede do cilindro introduzido no 

solo funcionou como anteparo para evitar a infiltração lateral. 

3.3 – Variabilidade espacial da infiltração de água no solo 

A análise estatística da variabilidade da infiltração da água no solo foi 

realizada em duas etapas. Inicialmente, foi aplicada a análise estatística 

descritiva determinando-se a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, 

os valores máximos e mínimos, a assimetria e a curtose. Estes parâmetros 

foram obtidos através do uso de planilhas eletrônicas e do programa Systat 
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(Wilkinson, 1992). As variáveis estudadas foram a taxa básica de infiltração da 

água em dois solos construídos (SC1 e SC2) e num solo natural (SN). Para a 

comparação de médias das variáveis foi utilizado o teste t, ao nível de 5% de 

significância. 

 Os coeficientes de variação para parâmetros físico-hídricos do solo, 

como a taxa de infiltração de água, foram classificados segundo Warrick (1998) 

da seguinte forma: a) Baixa variação: CV < 15%; b) Média variação: 15% < CV 

< 50%; c) Alta variação: CV > 50%. 

 Para a análise da magnitude da variabilidade espacial do atributo taxa 

de infiltração de água no solo foi utilizado o programa Geostatistic for the 

Environmental Sciences desenvolvido pela GS® (Gama Design Software). Para 

tanto, foram utilizadas variáveis regionalizadas em posição unidimensional. A 

semivariância foi determinada de acordo com a seguinte expressão: 

                                        [ ]
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1
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hγ                              (3) 

 Onde: 

 )(hγ  = semivariância; 

 )(hN  = número de pares de valores medidos separados por um vetor h; 

 Z  = propriedade em estudo; 

 
ix  e hxi + = posição das amostras no campo. 

  

 A escolha do “Lag”, que corresponde ao intervalo de espaço entre séries 

que estão sendo comparadas (Libardi et al., 1986), bem como o intervalo 

uniforme de 3,0 m, foi realizada através da tentativa e erro, objetivando com o 

melhor ajuste dos dados o maior número possível de classes. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 – Taxa de infiltração de água no solo 

 

 A variação da taxa básica de infiltração de água no solo natural (SN), 

solo construído 1 (SC1) e solo construído 2 (SC2), ao longo da transeção, é 

apresentada na Figura 10. 
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FIGURA 10 – Variação da taxa básica de infiltração de água (mm h-1) dos solos 
natural (SN), construído 1 (SC1)  e construído 2 (SC2), ao longo 
da transeção de 117 metros. 
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Na Figura 10, observa-se que o SN apresenta valores da taxa básica de 

infiltração muito baixos ao longo da transeção, enquanto que os dos 

construídos, são em geral baixos a médios, mas com alguns pontos mostrando 

valores altos, principalmente o solo construído 1, conforme a classificação 

apresentada na Tabela 1 (Reichardt 1990). As linhas de tendência da taxa de 

infiltração dos solos construídos mostram um aumento ao longo da transeção, 

de forma mais pronunciada no SC1. 

A análise estatística (Tabela 2) comprova que o SN apresenta um valor 

médio da taxa básica de infiltração significativamente menor que o dos solos 

construídos, aproximadamente 13 vezes menor, com menor desvio padrão 

(DP) e coeficiente de variação (CV), resultado de uma menor diferença relativa 

entre os valores máximos e mínimos. Estes dados mostram também que o 

valor médio de infiltração do SC1 não diferencia estatisticamente do valor 

médio do SC2, em razão da elevada variabilidade, expressa pelos elevados CV 

e diferenças entre os valores máximos e mínimos. Quando se compara os 

valores da taxa básica de infiltração dos solos construídos com os do solo 

natural, observa-se que as variações entre os valores extremos foram de 

aproximadamente até 6 vezes no natural e de até 24 e 47 vezes nos solos 

construídos 2 e 1, respectivamente. 

 

TABELA 2 – Taxa básica  de  infiltração  de   água  dos   solos   natural   (SN), 

                      construído 1 (SC1) e construído 2 (SC2). Média de 40 pontos. 

 

Solos 
Taxa 
Média 

(mm h-1) 
DP 

CV 
(%) 

Valores extremos 

Máximo      Mínimo 
Diferença 

 (mm h-1) 

       

SN 0,59 b 0,32 55,16 1,33 0,23 1,10 

SC1 8,69 a 8,87 102,00 36,76 0,78 35,98 

SC2 7,33 a 5,46 74,43 28,54 1,20 27,34 

Valores seguidos de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%). 

DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação. 
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Os altos valores de CV encontrados para os solos estudados concordam 

com a classificação descrita por Warrick (1998), que considera a taxa de 

infiltração um parâmetro físico-hídrico que normalmente apresenta CV > 50%. 

A menor taxa básica de infiltração do solo natural em relação aos 

construídos se deve provavelmente à macroporosidade, que é menor do que a 

dos construídos ao longo de, praticamente, toda a transeção (Figura 11c); 

mesmo porque seus valores de densidade do solo são menores e os de 

porosidade total maiores (Figuras 11a e 11b, Tabela 3). Essa macroporosidade 

muito baixa do solo natural, conforme observado por Nunes (2002), indica que 

esse solo deve ter sido degradado pelo uso anterior, com cultivos excessivos, 

períodos prolongados sem cobertura vegetal e/ou pisoteio pelo gado. Além 

disso, por estar em área de frente de mineração, este solo pode ter sofrido 

tráfego de equipamentos pesados. 

TABELA 3 – Densidade do solo, porosidade total, macro e microporosidade 
dos solos natural (SN), construído 1 (SC1) e construído 2 (SC2). 
Média de 40 pontos. (Adaptado de Nunes, 2002). 

 

Solo Densidade do solo Porosidade Total Macroporosidade 

 Mg m-3   m3 m-3  

   

     SN 1,42 b 0,4042 a 0,0120 c 

SC1 1,61 a 0,3510 b 0,0438 b 

SC2 1,59 a 0,3495 b 0,0577 a 

Valores seguidos de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%). 

 

Entre os solos construídos, a maior macroporosidade do SC2 (Tabela 3) 

não lhe conferiu maiores taxas de infiltração (Tabela 2), porque os valores da 

macroporosidade são muito baixos. Esse fato pode ser constatado também 

observando o intervalo da transeção de 84 a 108 m, onde os pontos de maior 

taxa de infiltração do SC1 em relação ao SC2 (Figura 10), não são 

acompanhados por valores maiores de macroporosidade (Figura 11c). 
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(c) macroporosidade 
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FIGURA 11 – Densidade do solo, porosidade total, macroporosidade dos solos 

natural (SN), construído 1 (SC1) e construído 2 (SC2) ao longo 
da transeção (dados adaptados de Nunes, 2002). 
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Quando se compara a variação da taxa básica de infiltração com a da 

macroporosidade ao longo da transeção para cada solo, entretanto, verifica-se 

que há, para o SN e o SC2, uma tendência de aumento de ambos ao longo da 

mesma (Figura 12). A não existência de tendência de aumento da 

macroporosidade acompanhando a da taxa de infiltração no SC1, porém, não 

significa uma falta de relação entre elas, visto que no centro da transeção 

(entre 30 e 90 m), onde se observam valores acima da média para a taxa de 

infiltração, também se observam valores acima da média para a 

macroporosidade (Figura 12b). Os valores abaixo da média de taxa de 

infiltração e de macroporosidade, observados nas extremidades da transeção, 

coincidem com os locais onde a camada de estéril está muito próxima à 

superfície (Figura 13). 

Por outro lado, a não coincidência dos pontos de maior taxa de 

infiltração com os de maior macroporosidadade, para todos os solos (Figura 

12), indica uma falta de relação direta entre essas variáveis. Deve ser 

observado, no entanto, que o local de medida da taxa de infiltração em cada 

ponto não coincide exatamente com o local de coleta das amostras para as 

determinações da densidade/porosidade. Além disso, a macroporosidade do 

SC1 responsável, pontualmente, por alguns valores altos da taxa de infiltração 

pode ser reflexo do recente processo de construção do solo, que é 

caracteristicamente irregular (Figura 13). Já no SC2, de construção menos 

recente, esse tipo de macroporosidade pode ter sido posteriormente reduzida 

por processos de desestruturação e acomodação do material. 

Dessa forma, parece existir uma relação entre o tempo de construção do 

solo e os valores da taxa básica de infiltração. No SC2, de construção mais 

antiga, observa-se maior homogeneidade dos dados ao longo da transeção, 

fruto provavelmente da posterior acomodação do material e de possíveis 

alterações dos macroporos ao longo do tempo, o que não ocorreu ainda no 

SC1, aproximando-o mais de uma condição do solo natural. 

A importância dos macroporos na taxa de infiltração da água em 

“minesoils” foi ressaltada por Guebert & Gardner (2001), que verificaram que o 

aumento da infiltração  em  solos  construídos da Pennsylvania-USA  dependeu  
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(b) solo construído 1 
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(c) solo construído 2 
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FIGURA 12 – Relação entre a taxa de infiltração e a macroporosidade dos 

solos natural (SN), construído 1 (SC1) e construído 2 (SC2) ao 
longo da transeção. 
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FIGURA 13 – Esquema geral da variação morfológica dos solos natural (SN), 
construído 1 (SC1) e construído 2 (SC2), ao longo da transeção 
(adaptado de Nunes, 2002). 
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das condições físicas dos solos imediatamente após a sua recuperação e do 

desenvolvimento dos macroporos com o tempo. 

Como a infiltração da água é um processo que ocorre somente na 

interface ar-solo, vários fatores poderão estar influenciando, visto que o seu 

comportamento não se correlaciona apenas com um atributo do solo. Este 

deve ser explicado pela avaliação conjunta dos efeitos provocados pela 

densidade do solo, porosidade e, principalmente, a macroporosidade, bem 

como por fatores que possam interferir nessas variáveis, tais como 

compactação, cobertura do solo, matéria orgânica, agregação, crescimento 

radicular, entre outros. 

Embora os macroporos representem somente uma pequena 

porcentagem do volume de um solo, eles são extremamente importantes para 

o aumento da taxa de infiltração, sendo sua eficácia dependente de seu 

tamanho, distribuição espacial e continuidade. Assim, em função das condições 

de perturbação a que são submetidos os solos construídos, com o aumento da 

compactação, devem ser originados solos com a macroporosidade alterada. 

Apesar da macroporosidade dos solos construídos ser maior do que a 

do solo natural (Tabela 3), sua quantidade pode ser considerada insuficiente, 

visto que, segundo Vomocil & Flocker (1966), para que haja uma aceitável 

difusão de gases no solo a porosidade de aeração deve se situar acima de 

0,10 m3 m-3. 

Outro aspecto a ser considerado é que a mobilização do solo modifica a 

continuidade natural dos poros. Barcelos et al. (1999) descrevem que o 

aumento da porosidade do solo, promovido pelas operações de preparo, pode 

não produzir efeitos favoráveis ao aumento da taxa de infiltração, em virtude da 

destruição da continuidade dos poros. Por outro lado, Bertol et al. (2001), 

observaram que a taxa de infiltração de água em um solo com preparo 

convencional, executado com uma aração e duas gradagens, foi cerca de três 

vezes maior do que a de um campo nativo pastejado, demonstrando que a taxa 

de infiltração é muito dependente da condição do solo no momento da medida. 

Além disso, também é importante salientar o efeito da cobertura vegetal 

sobre a ação do processo erosivo nos solos construídos, visto que as 
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determinações foram realizadas numa condição de topo ou meia encosta na 

paisagem, posição na qual os efeitos erosivos são menos intensos. A presença 

da maior cobertura vegetal existente no SN deve concorrer para um menor 

efeito da erosão em relação aos solos construídos, onde, por sua vez, a menor 

cobertura vegetal pode favorecer ao longo do tempo o encrostamento 

superficial e obstrução da continuidade dos poros, afetando conseqüentemente 

a taxa de infiltração. Pruski et al. (1997) citam que, dentre os fatores que 

exercem influência no processo de infiltração da água, o encrostamento ou 

selamento superficial é um processo importante, mas extremamente complexo, 

causado principalmente pelo impacto das gotas de chuva, o que determina alta 

densidade e baixa porosidade na superfície do solo. 

O fato do solo natural apresentar uma maior cobertura vegetal, 

estabelecida há pelo menos 20 anos, não concorreu para a obtenção de uma 

maior taxa básica de infiltração, medida realizada na interface solo-ar. 

Entretanto, essa maior cobertura vegetal deve provocar uma maior contenção 

da água e diminuição do escoamento superficial, favorecendo 

conseqüentemente uma maior penetração da água em profundidade. Além 

disso, a menor estabilidade de agregados dos solos construídos (Nunes, 2002) 

deve, em condição de chuva natural e de baixa cobertura vegetal, favorecer o 

selamento superficial, diminuindo a taxa de infiltração. 

 

4.2 – Variabilidade espacial da taxa básica de infiltração de água no solo 

 

             Os parâmetros que descrevem a variabilidade da taxa básica de 

infiltração de água no SN, SC1 e SC2, sob o ponto de vista da análise 

estatística descritiva, estão inseridos na Tabela 4. 

           A análise estatística descritiva indica que os dados brutos da taxa básica 

de infiltração de água não apresentam distribuição simétrica (normal), com 

todos os solos mostrando desvios à direita (Tabela 4), o que sugere uma 

distribuição log-normal. A análise estatística dos dados transformados, 

utilizando a função logaritmo, confirma essa hipótese. Em relação à curtose, 

com os dados brutos, a distribuição normal (mesocúrtica) é somente observada 
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no solo natural; nos solos construídos a distribuição é leptocúrtica, ou seja, com 

grande concentração em torno da média. Com os dados logaritimizados, a 

distribuição mesocúrtica (normal) ocorre no SC2, ao passo que o SN e o SC1 

passam a exibir distribuição platicúrtica (Tabela 4). 

TABELA 4 – Parâmetros estatísticos que descrevem a variabilidade da taxa      
básica de infiltração de água (mm h-1) dos solos natural (SN), 
construído 1 (SC1) e construído 2 (SC2). Média de 40 pontos. 

 Média DP CV Mínimo Máximo Assimetria Curtose 

   dados brutos   

     SN 0,59 0,32 55,16 0,23 1,33 1,0964 0,596 * 

SC1 8,69 8,87 102,00 0,78 36,76 1,5470 1,7003 

SC2 7,33 5,46 74,43 1,20 28,54 1,9079 4,6617 

   dados log   

      SN -0,29 0,23 78,87 -0,63 0,12 0,1934* -0,9087 

SC1 0,73 0,45 61,67 -0,11 1,57 0,0163* -0,7808 

SC2 0,77 0,29 37,58 0,08 1,46 0,1644*   0,0942* 

DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; * Dado com distribuição normal 
intervalo para simetria normal = ±0,3738; intervalo para curtose normal = ±0,7326 

 

A variabilidade espacial expressa em semivariogramas, dos dados 

transformados da taxa básica de infiltração de água, utilizando a função 

logaritmo, dos SN, SC1 e SC2 é mostrada nas Figuras 14, 15 e 16, 

respectivamente. 

A variabilidade espacial da taxa básica de infiltração é atribuída não 

apenas aos processos de formação do solo, como também aos seus sistemas 

de preparo, os quais modificam a rugosidade superficial e a porosidade do 

solo, levando à ocorrência de processos erosivos, que provocam reduções nas 

taxas de infiltração (Hillel, 1980; Bertolani & Vieira, 2001). 

No caso do solo natural, os semivariogramas, considerando diferentes 

escalas de observação ao longo da transeção, mostram sempre um efeito 

pepita  alto  (0,65 a 0,76)  (Figura  14),   o  que  indica  uma  fraca  dependência 
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FIGURA 14 – Semivariogramas do solo natural considerando “lags” de 117 m (a), 99 m (b), 72 m (c) e 18 m (d). 
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FIGURA 15 – Semivariogramas do solo construído 1 considerando “lags” de 117 m (a), 108 m (b), 66 m (c) e 12 m (d). 
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FIGURA 16 – Semivariogramas do solo construído 2 considerando “lags” de 117 m (a), 72 m (b), 45 m (c) e 24 m (d). 
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espacial, ou seja, de independência entre as amostras. Nunes (2002) 

encontrou para as variáveis densidade do solo, porosidade total, micro e 

macroporosidade também um efeito pepita alto, sendo que para as três 

primeiras variou de 0,44 a 0,52, sendo o melhor ajuste obtido com o modelo 

esférico, e para a macroporosidade esse foi na ordem de 0,71, com melhor 

ajuste obtido pelo modelo exponencial. Dessa forma, o comportamento da 

variabilidade espacial da taxa básica de infiltração ao longo da transeção é 

muito semelhante ao da macroporosidade, confirmando a relação mais próxima 

existente entre elas. 

Para o SC1 os semivariogramas mostram uma situação diversa da do 

SN, mostrando um efeito pepita menor, com patamar e ajuste pelo modelo 

esférico (Figura 15) e, portanto, uma tendência de dependência espacial. 

Quando se utiliza “lags” menores, entretanto, se observa duas situações 

distintas: com um “lag” de aproximadamente metade da distância da transeção 

se verifica uma nítida flutuação periódica nas semivariâncias (Figura 15c) e 

com um “lag” reduzido para a distância correspondente a de uma flutuação se 

obtém um melhor ajuste, com um efeito pepita baixo e alcance de 

aproximadamente 10 m (Figura 15d), indicando uma clara dependência 

espacial. Essa flutuação, que indica uma tendência de pontos separados a 

partir de uma certa distância terem maior semelhança entre si do que pontos 

mais próximos, pode estar relacionada aos processos adotados para a 

construção dos solos, como por exemplo, a colocação de terra vegetal em 

forma de pilhas, posteriormente aplainadas e niveladas por equipamentos 

relativamente pesados em um sentido “vai-e-vem”. 

Já para o solo construído 2, verifica-se em todas as escalas de 

observação um efeito pepita muito alto (Figura 16), muito próximo de um efeito 

pepita puro, ou seja, de uma falta de dependência espacial. Quando se 

observa as relações ao longo de toda a transeção (Figura 16a), no entanto, 

notam-se flutuações periódicas com pontos mais distantes mostrando-se 

nitidamente mais semelhantes entre si do que pontos mais próximos. Esse tipo 

de fenômeno pode, à semelhança do observado no solo construído 1, ser 

também reflexo dos processos construtivos. 
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5 - CONCLUSÕES 

 

 Em face dos resultados obtidos conclui-se que: 

 

a) A taxa de infiltração da água nos solos construídos é baixa a média e 

superior a do solo natural utilizado como referência, que é muito baixa. 

b) A variação da taxa de infiltração da água ao longo da transeção nos solos 

construídos é muito alta, com valores extremos variando de muito baixo a 

muito alto no solo mais recente (SC1) e de baixo a alto no solo mais antigo 

(SC2); enquanto que a do solo natural é menor e mais homogênea. 

c) A baixa macroporosidade não permite estabelecer uma relação direta entre 

sua magnitude e a taxa de infiltração. 

d) Os parâmetros de variabilidade espacial da taxa de infiltração de água 

indicam uma fraca dependência espacial, com uma tendência dos solos 

construídos mostrarem uma flutuação periódica da semivariância ao longo 

da transeção. 
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APÊNDICE A - Caracterização pedológica do perfil modal do solo natural 

                          e do perfil do solo natural na transeção. 

 

CLASSIFICAÇÃO: ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico 
LOCALIZAÇÃO: 6503,91 m a Norte e 242,48 a Leste (Malha IV) 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL: barranco em beira de 
estrada, sob vegetação nativa 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Rio Bonito (transicional 
para Formação Palermo) 
PEDREGOSIDADE: não pedregoso 
ROCHOSIDADE: não rochoso 
RELEVO LOCAL: suave ondulado 
RELEVO REGIONAL: suave ondulado a ondulado 
EROSÃO: laminar ligeira 
DRENAGEM: bem drenado 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: campo subtropical úmido 
 
 
TABELA 1A - Descrição morfológica do perfil modal do solo natural, 

A 0-22 cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR3/3, úmido) e bruno-
avermelhado (5YR4/4, seco); franca; fraca pequena a grande blocos 
subangulares; ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica a plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e clara, 

AB 22-35 cm; vermelho-escuro (2,5YR3/6, úmido) e vermelho-amarelado 
(5YR4/6, seco); franco argilosa; fraca a moderada média blocos 
subangulares; ligeiramente dura, firme, ligeiramente plástica a plástica e 
ligeiramente pegajosa; transição plana e clara, 

BA 35-45 cm; vermelho-escuro a vermelho (2,5YR3,5/6, úmido) e vermelho-
amarelado (5YR4,5/6, seco); franco argilosa a argila; moderada média 
blocos subangulares; dura, firme, ligeiramente plástica a plástica e 
ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição plana e clara, 

Bt1 45-53 cm; vermelho (2,5YR4/6, úmido) e vermelho (2,5YR4/8, seco); 
argila; moderada a forte média blocos subangulares; cerosidade comum e 
fraca; dura, firme, plástica e pegajosa a ligeiramente pegajosa; transição 
plana e gradual, 

Bt2 53-125/140 cm; vermelho (2,5YR4/6, úmido) e vermelho (2,5YR4/8, seco); 
argila; subangulares; cerosidade comum e fraca; dura, firme, plástica e 
pegajosa a ligeiramente pegajosa; transição ondulada e gradual, 

BC 125/140-180+ cm; vermelho (2,5YR4/6 úmido) e vermelho (2,5YR4/8, 
seco); argila; moderada média blocos subangulares; dura a muito dura, 
firme a muito firme, plástica a ligeiramente e pegajosa. 
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TABELA 2A - Caracterização física do perfil modal do solo natural. 
 

 
 

 

TABELA 3A - Caracterização química do perfil modal do solo natural, 
 

 

 
TABELA 4A - Caracterização física do perfil do solo natural no ponto 15 da 

transeção. 

 
 

TABELA 5A - Caracterização física do perfil do solo natural no ponto 30 da   
                        transeção. 
 

  

Horizonte Profundidade Areia Silte Argila Silte/Argila

cm

A 0-22 433 336 231 1,45

AB 22-35 378 282 340 0,83
BA 35-45 345 253 402 0,63
Bt1 45-53 267 183 550 0,33
Bt2 53-125/140 299 231 470 0,49

BC 125/140-180+ 283 272 445 0,61

g kg-1

V Al P C-Org

H2O KCl N Ca
2+

Mg
2+

K
+

Na
+ S Al

3+ H  T  mg kg-1  g kg-1

A 5,70 4,40 2,60 1,80 0,26 0,02 4,68 3,17 0,43 8,28 57 40 1,1 11,0
AB 5,00 3,90 1,90 1,50 0,08 0,01 3,49 1,74 2,76 7,99 44 33 0,3 8,0
BA 5,10 3,90 2,20 1,80 0,08 0,01 4,09 1,94 2,81 8,84 46 32 0,2 6,0
Bt1 5,20 4,00 3,10 3,50 0,06 0,05 6,71 1,33 2,62 10,66 63 17 0,3 5,0
Bt2 5,40 4,10 2,40 3,40 0,05 0,06 5,91 0,99 2,01 8,91 66 14 0,6 3,0
BC 5,50 4,10 2,20 4,20 0,04 0,08 6,52 1,80 1,40 9,72 67 22 0,6 3,0

%

Horizonte
pH

Complexo sortivo

cmolc kg-1

Horizonte Profundidade Cor Areia Silte Argila

cm

 A 0-15 5YR 3,5/3 422 248 331

BA 15-25 2,5YR  3,5/4 294 157 549

B1 25-45 2,5YR 3/5 246 108 646

B2 45-70+ 2,5YR 3,5/6 274 179 547

g kg-1

Horizonte Profundidade Cor Areia Silte Argila

cm

A 0-25 7,5YR 3,5/3 449 316 235

AB 25-45 7,5YR 3/2,5 437 293 270

BA 45-60 5YR 3/3 432 280 288

B 60-90+ 5YR 4/4 422 243 334

g kg-1
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APÊNDICE B: Taxa de infiltração da água (mm h-1) dos solos estudados. 

TABELA 1B: Taxa de infiltração da água (mm h-1) dos solos estudados. 

Ponto Distância 
(m) Natural SC1 SC2  Natural SC1 SC2 

  ------------ dados normais -------  ------ dados logaritimizados ------ 
1 0 0,8920 2,2800 3,2400  -0,0496 0,3579 0,5105 
2 3 0,2960 3,6000 5,3400  -0,5287 0,5563 0,7275 
3 6 0,2960 0,9300 4,6800  -0,5287 -0,0315 0,6702 
4 9 0,5940 1,5300 5,1000  -0,2262 0,1847 0,7076 
5 12 0,8920 3,2400 4,2300  -0,0496 0,5105 0,6263 
6 15 0,8920 0,7800 3,6900  -0,0496 -0,1079 0,5670 
7 18 0,2960 1,2300 8,4000  -0,5287 0,0899 0,9243 
8 21 0,2960 0,9300 4,0500  -0,5287 -0,0315 0,6075 
9 24 0,3311 3,3900 4,5000  -0,4800 0,5302 0,6532 

10 27 0,3311 4,5600 5,4000  -0,4800 0,6590 0,7324 
11 30 0,5960 3,1200 2,9400  -0,2248 0,4942 0,4683 
12 33 0,2649 9,8700 4,3500  -0,5769 0,9943 0,6385 
13 36 0,3359 8,6700 14,0100  -0,4738 0,9380 1,1464 
14 39 0,2688 4,5800 8,1900  -0,5706 0,6609 0,9133 
15 42 0,8735 2,1900 3,2000  -0,0587 0,3404 0,5051 
16 45 0,4698 12,1200 11,6000  -0,3281 1,0835 1,0645 
17 48 0,3352 6,0000 1,6000  -0,4747 0,7782 0,2041 
18 51 0,6034 11,3700 15,9900  -0,2194 1,0558 1,2038 
19 54 0,8045 1,2600 1,2000  -0,0945 0,1004 0,0792 
20 57 0,4669 3,5100 12,2100  -0,3308 0,5453 1,0867 
21 60 0,4669 3,5700 2,8000  -0,3308 0,5527 0,4472 
22 63 0,2344 6,9600 4,2000  -0,6300 0,8426 0,6232 
23 66 0,2344 24,9150 4,4100  -0,6300 1,3965 0,6444 
24 69 0,4706 24,6600 28,5400  -0,3273 1,3920 1,4555 
25 72 0,4706 6,9300 3,6000  -0,3273 0,8407 0,5563 
26 75 0,2353 9,9900 9,2100  -0,6284 0,9996 0,9643 
27 78 0,7059 5,4600 6,6000  -0,1513 0,7372 0,8195 
28 81 0,4706 7,3200 9,6000  -0,3273 0,8645 0,9823 
29 84 0,6667 21,2800 3,9900  -0,1761 1,3280 0,6010 
30 87 0,4706 36,7560 3,6000  -0,3273 1,5653 0,5563 
31 90 0,2353 22,1600 17,7900  -0,6284 1,3456 1,2502 
32 93 1,3333 7,1000 4,8000  0,1249 0,8513 0,6812 
33 96 0,6667 3,6300 10,9400  -0,1761 0,5599 1,0390 
34 99 0,6667 11,2800 15,2000  -0,1761 1,0523 1,1818 
35 102 1,3333 11,4200 3,8100  0,1249 1,0577 0,5809 
36 105 0,6667 27,0300 5,3400  -0,1761 1,4318 0,7275 
37 108 1,3333 24,4500 14,1400  0,1249 1,3883 1,1504 
38 111 1,3333 3,4800 5,8600  0,1249 0,5416 0,7679 
39 114 0,6667 2,1600 9,8600  -0,1761 0,3345 0,9939 
40 117 0,6667 1,9800 5,0600  -0,1761 0,2967 0,7042 

Média 0,5866 8,6923 7,3318  -0,2917 0,7272 0,7691 
DP 0,3236 8,8660 5,4569  0,2300 0,4485 0,2890 
CV 55,16 102,00 74,43  -78,87 61,67 37,58 
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