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A mata ciliar é de grande importância para manter e para recuperar os cursos d água. Dentre 
outras funções, a mata ciliar atua como barreira contra o assoreamento, um dos principais 
fatores de degradação de corpos d água. Neste trabalho foi feito um estudo de uma área de 
mata ciliar em Nova Lima (MG) - Córrego Água Suja, cuja vegetação arbórea foi eliminada e 
solo degradado e poluído com altas concentrações do metalóide arsênio. O objetivo do estudo 
é estabelecer um modelo de recuperação de mata ciliar contaminada com arsênio, um 
elemento tóxico naturalmente presente nos solos da região. A área foi estudada sob os 
aspectos químico, físico e biológico do solo. Foi realizado o plantio de 24 espécies vegetais 
selecionadas pela capacidade de adaptação à esses solos e inoculadas com fungos 
micorrizicos. Antes da intervenção a área apresentava baixa diversidade vegetal, sendo a 
espécie Pennisetum purpureum Schumach (Poaceae) predominante. A análise de solo revelou 
uma grande heterogeneidade nos diferentes pontos de coleta atingindo valores de pH tão altos 
quanto 8,5, níveis baixos de matéria orgânica (MO) como 0,3 e teores elevados de arsênio 
total (27770 ppm). A análise biológica evidencia uma baixa população fungica especialmente 
nos pontos com concentrações de arsênio mais elevadas, na qual predominam os gêneros 
Penicillium e Aspergilus. A população micorrizica presentou baixa densidade (0,1 esporo por 
grama de solo) e é composta especialmente por Acaulospora (79%) e por Glomus (21%). As 
espécies vegetais que apresentaram maior índice de sobrevivência foram Mimosa 
bimucronata (DC) Kuntze(96%), Anadenanthera peregrina (L.) Speng (92%) e Eritrina 
speciosa Andrews (91%). As espécies Croton urucurana Baill(16%), Inga edulis Mart. (19%) 
e Cecropia sp (20%) apesar de serem adaptadas à mata ciliar apresentaram os níveis mais 
baixos de sobrevivência o que pode estar relacionado à presença do arsênio. Após seis meses 
de plantio observou-se um aumento de bactérias, solubilizadores de fosfato (PSM) e 
especialmente de fungos no solo, indicando um progresso na recuperação da área.  
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