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Resumo: O estudo da qualidade do solo é muito importante para diagnosticar o grau de degradação ambiental 

que ocorrem em diferentes níveis, principalmente com a remoção da floresta e perda da matéria orgânica do solo. 

Quando isto ocorre, a reabilitação fica condicionada à correção da deficiência dos nutrientes do solo, processo 

que consiste, inicialmente, em adicionar mais matéria orgânica do que a quantidade mineralizada. Este trabalho 

foi desenvolvido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 firmado entre a Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação de áreas 

degradadas as margens do Rio Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos” 

e teve como objetivo avaliar a qualidade química e  biológica do solo, após o plantio de espécies florestais 

nativas,  em área de proteção permanente (APP) degradada pela ação do fogo, às margens do rio Tauarizinho, 

nas adjacências da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) na cidade de Marabá-PA. As 

amostras de solo para a determinação da fertilidade do solo, foram realizadas antes do plantio das mudas no 

campo e aos 365 dias após o plantio, e as coletas de solo para a avaliação biológica foram realizadas em junho de 

2017 (período de estiagem) e a segunda coleta se deu em dezembro de 2017 (período chuvoso). As amostras 

foram encaminhadas para os laboratórios de fertilidade e microbiologia do solo  para a realização das respectivas  

análises. Os resultados mostram que o solo encontra-se ácido com baixa fertilidade e poucos propágulos de 

organismos indicadores da qualidade do solo, reflexo do mau uso através da ação antrópica. 

1. INTRODUÇÃO 

O solo é para o homem um dos bens naturais de maior valor e possui grande 

complexidade em diferentes aspectos, pois abrange estreitas relações com os ciclos d’água e 

de nutrientes, sendo de grande importância para o sustento dos ecossistemas (WADT, 2003), 

e sendo  constituído por partículas na forma dos três estados da matéria, sendo dentro destas 

partículas encontrados  os vazios compostos por ar e água, e os  corpos naturais que são 

chamados de microrganismos, sendo estes essenciais para um solo de boa qualidade 

(EMBRAPA, 2006).  

Na Amazônia o cenário de transformação de áreas naturais em espaços agrícolas 

especialmente para fins de criação animal (formação de pastagens), são comuns, onde para 

esta conversão emprega-se práticas como a derrubada e a queima da floresta (LISBOA 

,MIRANDA, 2014).  Esta prática de corte e queima dentro da agriculta se configura há 

milênios nas principais regiões tropicais do planeta, representando para agricultores 

desprovidos de recursos uma forma viável economicamente de preparo do solo em seu 

sistema de subsistência (JUNIOR et al., 2008).   

Porém, segundo Redin et al.(2011) os efeitos das queimadas são bem mais prejudiciais  

ao solo do que benéficas, agravando-se quando as áreas são queimadas criminalmente, ou por 

descuido como ocorrem em sua grande maioria.  Neste contexto o solo sofre interações 

químicas, físicas e biológicas que influenciam diferentes aspectos tais como, por exemplo, o 

espaço no qual este ocupa (CARNEIRO et al., 2009).  



O solo possui uma quantidade de matéria viva, que é constituída por um conjunto de 

organismos compostos por fungos, bactérias e invertebrados, cooperando através de 

interações sinérgicas na ciclagem da matéria orgânica que chega ao solo (LAVELLE ,1996). 

Os microrganismos que constituem a matéria viva do solo tem uma grande capacidade de 

reagir às modificações do solo refletindo na sua qualidade (ARAÚJO; MONTEIRO,2007). 

 Para Oliveira (2010) diversos organismos do solo podem ser utilizados como 

parâmetros indicadores de uma boa qualidade do solo, destacando-se os ácaros, nematoides, 

besouros, colembolos, cupins, minhocas e fungos, que geralmente são os mais apontados pela 

literatura. As práticas de manejo do solo provocam alterações nos seus atributos físicos, 

químicos e biológicos, significando perda de qualidade e afetando a sustentabilidade 

ambiental e econômica da atividade agrícola (NIERO et al., 2010).  

O agravamento dos problemas ambientais e a necessidade de reabilitação de áreas 

degradadas, principalmente por ações antrópicas, têm aumentado o interesse sobre o 

conhecimento da qualidade dos solos principalmente os solos amazônicos, devidos as suas 

diversas limitações como a   maior acidez, baixa fertilidade, e limitações físicas, facilmente 

alteráveis, acarretando em problemas ambientais graves quando não bem manejados (HENTZ 

et al, 2011).  

Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade química e biológica do 

solo, após o plantio de espécies florestais nativas, em área de proteção permanente (APP) 

degradada pela ação do fogo, às margens do rio Tauarizinho, nas adjacências da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) na cidade de Marabá-PA. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica N.7/2016 

firmado entre a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e o Exército 

Brasileiro – “Tauari Vivo”, subprojeto “ Recuperação de áreas degradadas as margens do Rio 

Tauarizinho com espécies florestais nativas inoculadas com fungos micorrízicos”.  

A área de estudo localiza-se na região sudeste do estado do Pará no município de 

Marabá, nas adjacências da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), a uma 

latitude de 5º21’49’5 e longitude 49º01’11’W.  

Uma das ações do subprojeto, foi a do plantio de mudas de espécies nativas florestais 

às margens do Rio Tauarizinho nas adjacências do Campus Universitário da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará.  O primeiro plantio ocorreu em janeiro de 2016, em 

parcelas ocupando uma área total de 13.963,50m² equivalendo a aproximadamente 1,4 

hectares, sendo o plantio a 30 m para cada lado da margem do canal (intermitente) e de 50m 

em cada direção na região da possível nascente do rio. O plantio das mudas foi realizado 

“experimentando” espécies nativas florestais de diferentes estágios sucessionais, sem levar em 

consideração o rigor de um delineamento experimental estatístico, pois o objetivo do Projeto 

Tauari Vivo, em sua primeira fase, consiste em   primeiramente avaliar a taxa de 

sobrevivência das mudas das diferentes espécies e sua respectiva perenização nas áreas 

degradadas sem levar em consideração tratamentos e delineamentos experimentais. 

As amostras de solo para o diagnóstico da qualidade química do solo seguiram os 

períodos de avaliação das mudas das espécies florestais, seguindo metodologia descrita por 

LEMOS (2000), e as amostras de solo para a avaliação da qualidade biológica do solo, foram 

coletadas em junho de 2017 (em pleno período de estiagem) e a segunda ocorreu em 

dezembro de 2017 (período chuvoso). As coletas consistiram em amostras de solo compostas 

caracterizando-se pela homogeneização de trinta amostras simples retiradas aleatoriamente 

em “zigzag”, procurando levar em consideração todas as variações de relevo do local e as 

diferentes espécies florestais. 



A metodologia empregada para a extração dos organismos do solo, foi o peneiramento 

úmido de Gerdemann e Nicolson (1963) e centrifugação com água e sacarose a 40% 

(JENKIS,1964). 

Após a extração dos organismos do solo, estes foram contados, separados e 

identificados com auxílio de uma lupa estereoscópica, e os dados apresentados em tabelas 

elaboradas no software excell (2010).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Um ano após o plantio das mudas a qualidade química do solo mantém a mesma 

tendência dos solos amazônicos  e característicos da região sudeste do Pará, ou seja, solos 

ácidos, com baixo teor de fósforo e matéria orgânica. 

Este resultado já era esperado, uma vez  que a reabilitação das áreas degradadas além 

de se constituir em um processo complexo e demorado, ocorre de acordo com o manejo 

empregado na área e respectiva taxa de evolução dos solos (EMBRAPA, 1999). Em um ano, a 

taxa de perenização das mudas das espécies nativas florestais  foi considerada boa  entretanto, 

a taxa de mineralização e acumulo de matéria orgânica no solo, importante para o aumento da 

fertilidade nesta área ainda não ocorreu, pois além de ser um processo lento vários e  intensos 

incêndios ocorreram  nesta área durante o desenvolvimento do projeto.   

 Quanto a qualidade biológica do solo, a variação da diversidade de indivíduos 

encontrados nas analises das amostras de solo  foi relativamente expressiva, como pode ser 

observado na  tabela 1.  

 

Tabela 1 - Número e espécie de organismos encontrados na área do plantio das mudas de 

espécies florestais nativas as margens do Rio Tauarizinho. Marabá – PA. 

 

As  espécies encontradas do período seco foi maior do que no período chuvoso, pois 

no período seco foram encontrados ácaros, colembolos, nematoides, esporos de fungos 

micorrízicos,  e um organismo  não identificado. Entretanto, no período chuvoso, foram 

encontrados apenas esporos de fungos micorrízicos.  

Torsvisk e Overas, (2002) ressaltam em seu trabalho que ao longo de cada estação do 

ano pode ocorrer uma predominância de diferentes espécies de organismos edáficos, existindo 

também uma influência com o tipo de agroecossistema. Os esporos de fungos micorrízicos 

predominaram nos dois períodos de avaliação, o que pode ser justificado através da baixa 

fertilidade do solo na área como já discutido, condição esta muito importante para a maior 

esporulação dos esporos de fungos micorrízicos e multiplicação no solo e possivelmente nas 

raízes das espécies florestais introduzidas na área.   

Neto et al, (1976) concluem que o emprego massivo de práticas extrativistas são 

determinantes para a elevação dos processos de degradação do solo, o que influenciam 

Amostras  Período seco (junho) Período chuvoso (dezembro) 

Ácaros 6 - 

Colêmbolos\ 1 - 

Nematoides 3 - 

Esporos de FMAs 385 508 

Formigas - - 

Organismo não . 

identificado 1 - 

Total de indivíduos 396 506 



assiduamente os organismos edáficos. Levando em consideração que a área de estudo 

encontra-se em processo de degradação avançada, Rogers e Tate (2001) também afirmam  

que a pouca cobertura vegetal associada com a estação chuvosa podem ter influenciado 

diretamente nessa diferença no número de espécies de organismos. Em relação aos ácaros do 

solo, algumas literaturas o consideram como um indicador da qualidade do solo devido a sua 

capacidade de incorporação da matéria orgânica (KARLEN et al., 2003).  

   Franco et al. (2008) também afirmam que o período de menor ocorrência dos ácaros e 

collembolos é o período chuvoso, devido à ação mecânica da chuva, o que interfere 

diretamente nos seus hábitos de alimentação diminuindo assim a sua reprodução. Assim, o 

acompanhamento da qualidade do solo na área experimental deverá ser constante para que o 

processo de reabilitação seja alcançado, tarefa esta, que deverá ser planejada com estudos 

interdisciplinares e através da conscientização da sociedade para que as ações antrópicas 

como o fogo não ocorra mais na área.  

4. CONCLUSÃO 

O diagnóstico da qualidade química e biológica do solo na área as margens do Rio 

Tauarizinho revelou um solo ácido com baixa fertilidade e número baixo de organismos 

indicadores da qualidade do solo, reflexo do mau uso do solo nesta área através da ação 

antrópica. 
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