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Resumo 

Os Tecnossolos formam um grupo de solos que são caracterizados por serem dominados ou 

fortemente influenciados por artefatos. Estes artefatos são materiais que foram transformados 

por ações antrópicas e que não ocorreriam desta forma naturalmente no ambiente, como por 

exemplo rejeitos de mineração e construções. A mineração, por exemplo, é uma atividade que 

causa mudanças profundas na paisagem e gera enormes quantidades de rejeitos (artefatos) que 

podem atuar como materiais de origem de Tecnossolos. A fim de reabilitar a paisagem 

degradada, uma mineradora de calcário dolomítico localizada no município de Saltinho 

construiu três Tecnossolos utilizando os rejeitos presentes na área para preencher cavas 

exauridas. Essas cavas recuperadas foram então destinadas à agricultura, cultivando cana-de-

açúcar em duas das cavas (uma há 3 anos = C3 e outra há 7 anos= C7), e, na terceira cava, foi 

cultivado pasto composto por Urochloa sp há 20 anos (P20). Neste estudo, foi avaliado o 

acúmulo de matéria orgânica e estoque de carbono destas três cavas recuperadas, analisando o 

processo de melanização destes solos. Todos os solos foram classificados como Hyperskeletic 

Spolic Technosol tendo diferença apenas em seus qualificadores suplementares. Foram 

observados ao longo do perfil P20, elevados teores de carbono orgânico (> 7,4%) devido à 

adição de matéria orgânica pelas raízes e à interação organo-mineral provavelmente 

estabilizada por cálcio, consequentemente, este solo apresentou o maior estoque de carbono e 

melanização mais intensa quando comparado aos outros perfis. Este estudo apresentou dados 

importantes para a compreensão da funcionalidade e capacidade do uso de Tecnossolos 

construídos a partir de rejeitos de mineração, mostrando que estes seriam uma ótima 

alternativa para recuperação de áreas degradadas. 
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Introdução 

São raras as localizações geográficas em que não houve nenhum tipo de intervenção 

antrópica que modificou, reorganizou ou transportou solo devido à grande demanda da 

humanidade por recursos naturais (CAPRA et al., 2015).  Atividades antrópicas alteram 

significativamente as paisagens naturais, resultando em uma difícil regeneração natural dos 

solos presentes nas áreas onde ocorrem estas atividades (DE KIMPE & MOREL, 2007). Um 

exemplo disto é a mineração, que se destaca como uma das práticas que mais altera paisagens 

naturais (FERNANDES et al., 2016; PERLATTI et al., 2015; ROBLES-ARENAS et al., 

2006), pois remove a vegetação nativa, para a abertura de áreas em que a mineradora exercerá 

suas atividades, e, também remove o regolito por inteiro para a exploração do minério.     

Consequentemente, estas operações diminuem a biodiversidade e modificam o relevo já que 

há a quebra, modificação e transporte das rochas para a abertura de cavas (DIAS E BRÍGIDO 

et al., 2013). Além disso, a prática de mineração, ao remover o regolito e a vegetação nativa, 

gera um volume significativo de material de descarte podendo acentuar danos ambientais, 

pois as cavas muitas vezes são abandonadas, e, seus rejeitos são depositados em pilhas de 

materiais que não são aproveitados (RILEY E GARDINER, 1991; GALLAHER E HAWF, 

1997). Em áreas urbanas e industriais, como aterros, áreas com movimentação de terra, 

ambientes contaminados por metais pesados, áreas de mineração e construção foram 

formados solos que tiveram grande modificação por atividades antrópicas. Estes solos foram 

classificados e incluídos no sistema taxonômico, em 2006, pela Base de Referência Mundial 

para Recursos do Solo como Tecnossolos (IUSS WORKING GROUP WRB, 2006).  

Os Tecnossolos são solos dominados ou fortemente influenciados por materiais 

tecnogênicos, chamados de artefatos, que foram transformados ou criados pelas ações 

humanas e não ocorreriam desta forma naturalmente. Estes artefatos incluem rejeitos 

provenientes de atividades industriais, mineradoras e urbanas, como lixo doméstico, restos de 

construção e rejeitos de mineração (HUOT et al., 2015; RODRÍGUEZ-VILA et al., 2016; 

ASENSIO et al., 2019). Por possuírem potencial para serem usados em uma ampla área do 

planeta, é de extrema importância compreender seu funcionamento e avaliar suas 

potencialidades, ou seja, suas funções básicas como sequestro de carbono, estoque de 

nutrientes e manutenção da biodiversidade. 

Neste cenário, um exemplo de um material que influencia na formação do solo é a 

presença da matéria orgânica que pode ser considerada um indicador de qualidade do solo já 

que atua concomitantemente com muitos componentes do mesmo (BRONICK; LAL, 2005). 

O acúmulo, com o tempo, de matéria orgânica na parte superior das camadas destes 

Tecnossolos indica a presença de processos incipientes de formação de solo e 

desenvolvimento de perfil. Um os fatores que pode alterar a taxa de entrada e acúmulo de 

matéria orgânica no solo é a vegetação natural ou o cultivo agrícola o qual o solo é submetido 

(STEVENSON, 1994). Uma maneira de se analisar esta entrada e acúmulo de matéria 

orgânica no solo é por meio da verificação do processo de melanização, conhecido como o 

escurecimento do material mineral do solo por conta da adição de matéria orgânica 

(Bockheim e Gennadiyev, 2000). A fim de ampliar os estudos sobre Tecnossolos tropicais 

este estudo teve como objetivo estudar acúmulo de matéria orgânica em Tecnossolos 

formados sobre resíduos de mineração de calcário dolomítico, cultivados sob diferentes 

espécies vegetais e diferentes períodos de pedogênese.  

 



Objetivo 

 

Avaliar o acúmulo de matéria orgânica em Tecnossolos formados sobre resíduos de 

mineração de calcário, cultivados sob diferentes espécies vegetais, com a finalidade de 

compreender o processo de melanização (formação de horizonte A) e o estoque de carbono 

em Tecnossolos tropicais. 

 

Metodologia  

 

Área de estudo: Mineradora de calcário dolomítico localizada em Saltinho -SP, onde a 

empresa, a fim de reabilitar o solo, despejou rejeitos, presentes no local, em três cavas 

diferentes e revegetou as mesmas com gramíneas: uma área de pasto cultivada com Urochloa 

sp. com mais de 20 anos, e duas áreas cultivadas com cana-de-açúcar (uma com sete anos e 

outra com três anos). 

Coletas de amostras: as amostras simples foram coletadas entre as linhas da cultura 

cana-de-açúcar, enquanto para a Urochloa sp. as amostras foram coletadas em 5 pontos 

distintos da área. Foram coletadas 5 repetições em profundidade 0-10cm e 10-20 cm.  

O cálculo de estoque de carbono foi realizado de acordo com o cálculo proposto por 

POEPLAU (2017), por meio da equação: ECSi (Mg C ha-¹) = ∑ CSi (%) × BDi × espessura 

da camadai; em que ECSi (Mg C ha-1) equivale ao estoque de carbono orgânico do solo em 

profundidade, CSi (%) representa o teor de carbono orgânico presente em terra fina na 

profundidade i, BDi é a massa de terra fina por volume total da amostra de solo na 

profundidade i e espessura da camadai representa a espessura de cada camada do solo em 

profundidade. Essa equação foi adaptada para solos cascalhentos, por isso, a decisão de usá-la. 

Calculou-se o estoque de C para cada perfil de solo, sendo C3 = perfil onde se é cultivado 

cana-de-açúcar há 3 anos, C7 = perfil onde se é cultivado cana-de-açúcar há 7 anos e P20= 

perfil onde se é cultivado pasto há 20 anos.  

Com a finalidade de quantificar o processo de melanização, foi calculado o índice de 

melanização do perfil (Profile Darkness Index – PDI) para os horizontes A e AC de cada 

perfil seguindo a equação proposta por Thompson e Bell (1996). Em que: PDI= ∑ 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠ᵢ (𝑉ᵢ𝐶ᵢ+1) 𝑛 𝑖=1 ; onde n representa o total de horizontes A ou AC, Vᵢ 

indica o Valor e Cᵢ o Croma. 

 

Resultados e discussão 

 

 Todos os perfis de solo foram classificados como Hyperskeletic Spolic Technosol, 

com diferenças nos qualificadores suplementares: C3 sendo Clayic, C7 sendo Clayic, 

Endoraptic e P20 sendo Hyperumic, Loamic, Somerimollic, seguindo as Diretrizes para 

Descrição do Solo (FAO, 2006) e a Base de Referência Mundial (IUSS Working Group WRB, 

2015).  

Análise e cáculo do estoque de Carbono: As amostras foram coletadas com cinco 

repetições, nas profundidades 0-10 cm e 10-20 cm. Percebe-se, observando a tabela 1 e figura 

1, que o perfil P20 apresenta o maior estoque de carbono quando comparado aos outros perfis 

(86,51 Mg C ha-1) na camada superficial (0-20 cm), isso ocorreu por conta da maior ciclagem 

de raízes das gramíneas (Urochloa spp.) cultivadas no local, pela maior concentração de Ca2+ 

ao longo do perfil que provocou a estabilização do material orgânico presente neste 



Tecnossolo, pela presença de folhelho preto como material de origem deste solo, e também, 

pelo maior tempo de reabilitação desta cava. 



 

Tabela 1. Estoque de Carbono nos diferentes perfis de solo 

 

Figura 1. Gráfico representando as médias do estoque de carbono, nas profundidades de 0-

20cm, em cada perfil de Tecnossolo 

 
C3: perfil referente à Cana-de-açúcar cultivada há três anos; C7: perfil referente à Cana-de-açúcar 

cultivada há sete anos; P20: perfil referente ao pasto cultivado há mais de 20 anos. 



 

A quantificação do processo de melanização foi representada pelo índice de 

escurecimento do perfil (PDI) sendo igual a 1.4 para C3, 1.8 para C7c e 10.0 para P20. A 

partir destes valores, nota-se que o perfil P20 sofreu melanização mais intensa por conta do 

maior tempo de reabilitação desta cava que proporcionou maior tempo de pedogênese para 

este perfil. Além disso, a maior adição da matéria orgânica provém da ciclagem e atividade 

biológica das raízes das gramíneas, que, estão presentes em maiores quantidades neste solo. 

 

Conclusões  

 

Os resultados evidenciaram que em uma curta escala de tempo, aproximadamente 20 

anos, é possível observar um desenvolvimento pedogenético que se traduz em diferenças 

morfológicas claras como por exemplo cor, estrutura e carbono orgânico nos Tecnossolos, 

sendo as raízes das gramíneas importantes fatores para a pedogênese destes solos, 

principalmente no perfil P20. Analisando o perfil P20, notou-se maior espessura do horizonte 

A, e que, a combinação entre a espécie Urochloa spp. e os resíduos de calcário dolomítico, foi 

um importante fator para a intensa melanização deste perfil que ocorreu devido à maior 

quantidade de matéria orgânica adicionada a este solo. Este estudo evidenciou que os dados 

sobre os Tecnossolos construídos sobre rejeitos de calcário dolomítico em clima tropical, são 

fontes importantes para se analisar características marcantes deste tipo de solo. A partir disso, 

estes solos podem ser usados como alternativas para a reabilitação de cavas de mineração, 

recuperação de áreas degradadas e para desempenhar funções que solos naturais 

desempenham.   
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