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o excesso de exploração dos recursos naturais pelas atividades agropecuárias resulta em grande quanti-
dade de áreas degradadas, as quais representam uma enorme perda de terras agricultáveis à produção de
alimentos. Dessa forma, o processo de recuperação das terras degradadas é um mecanismo incontestável
que contribui para a sustentabilidade do meio ambiente. Entretanto, além das técnicas de recuperação do
solo, é necessário que haja também instrumentos adequados para avaliação de desempenho das mesmas.
Assim, um dos propósitos desse trabalho é utilizar o método da Tomografia Computadorizada (CT) de Raio
-X, mais precisamente o uso de um microtomógrafo de ralo-x, não médico, para investigar os processos
físicos que ocorrem no interior de solos degradados e em recuperação. Inicialmente, as imagens tomográfi-
cas de solo obtidas foram reconstruidas com o auxílio do software NRcon de Skvscan'". Em seguida, foram
utilizados os softwares de Skyscan™, CT-Analyser e CT-Volume, visando a obtenção dos parâmetros físicos
como densidade global média, porosidade e tamanho dos agregados. Tais parãmetros são essenciais para
monitorar a possível recuperação física do solo. Por fim, os dados obtidos foram reutilizados para recons-
trução de imagens tridimensionais proporcionando uma ferramenta muito útil para avaliação de danos
ambientais e das técnicas de recuperação, assim como permite novas oportunidades para pesquisas afins.
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