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RESUMO

Em Janeiro de 2011, as encostas da região serrana do Estado do Rio de Janeiro sofreram fortes impactos por conta de eventos climáticos 
extremos que ocasionaram deslizamentos de encostas em vários pontos da região serrana, caracterizando-se como uma das maiores tragédias 
ambientais do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, algumas destas áreas encontram-se em franca regeneração, constituindo-se em verdadeiros 
laboratórios naturais para o estudo da regeneração natural em área de sucessão primária.  Para isso, é desejável que além da análise da dinâmica 
da regeneração vegetal, também se verifique como os parâmetros do solo estão evoluindo nestas situações. O objetivo deste projeto é comparar 
os parâmetros físico-químicos do solo de encostas degradadas na microbacia de Barracão dos Mendes no município de Nova Friburgo com áreas 
florestadas do entorno, no sentido de estabelecer parâmetros de comparação temporal e espacial para os mesmos. As áreas escolhidas se 
localizam no distrito de Campo do Coelho, uma das mais afetada por quedas de barreiras e/ou enchentes aonde foram registradas perdas nas 
áreas agrícolas em decorrência de aterramento pela lama proveniente da enxurrada, erosões e deslizamentos de encostas, além da supressão de 
áreas de cultivo. Foram selecionadas 3 áreas de encosta em regeneração e áreas florestadas adjacentes. Em cada encosta degradada e área 
florestada do entorno foram alocadas, 6 parcelas de 10 x 10 m para cada tipo de área, dispostas de forma perpendicular, ou seja, da parte mais 
baixa para a mais alta, totalizando 12 parcelas por área. Nestas parcelas foram avaliadas a composição e estrutura da comunidade vegetal, estes 
dados já foram apresentados em trabalho anterior. Em cada uma dessas parcelas foram retiradas, de forma aleatória, 3 amostras de solo em duas 
profundidades diferentes (0-20 e 20-40 cm) para fazer uma amostra composta. Estas amostras foram triadas e analisadas quanto aos parâmetros 
químicos, a saber: pH, acidez potencial (H+ e Al3+), P, e Al3+. As áreas em regeneração serão comparadas com as áreas florestadas do entorno e 
com as outras áreas em regeneração quanto aos parâmetros analisados. Os dados apresentados aqui são relativos aos dados de uma das 
propriedades cujo as análises de solo já foram concluídas. As análises demonstraram que o pH das áreas degradadas e florestadas são ácidos 
(5,47±0,14 e 5,53±0,64, respectivamente). Nas áreas degradadas há uma concentração de Al3+ mais alta do que na área florestadas (1,47±0,37 
cmol.dcm-3 e 0,63±0,25 cmol.dcm-3, respectivamente) e acidez potencial é muito mais baixa (1,97±0,76 e 7,4±3,76, respectivamente), o que 
indica que existem mais bases disponíveis para troca por íons como Mg++ e Ca++ e, portanto, maior fertilidade nos solos de floresta. No entanto, 
as concentrações de P são mais altas nas áreas degradadas que nas áreas florestadas (0,1±0,13 cmol.dcm-3 e 0,18±0,11, respectivamente), estas 
diferenças se devem principalmente as maiores concentrações na parte mais elevada das encostas. Os dados não são conclusivos, as análises de 
outros íons no solo e da granulometria poderão fornecer mais elementos sobre a fertilidade dos solos destas áreas e a relação destas 
características com as características das comunidades vegetais das áreas em regeneração.
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