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1. INTRODUÇÃO  

A qualidade do solo pode ser observada através da atividade e da diversidade microbiana presente, 

pois estas possuem papéis cruciais na sustentabilidade dos sistemas de produção por manterem funções 

essenciais na saúde do solo (Nogueira e Hungria, 2013). A presença de fungos e bactérias dos ciclos 

biogeoquímicos podem ser utilizadas como bioindicadores desta qualidade. A maior parte da microbiota do 

solo é composta por bactérias e fungos, chegando a representar cerca de 80% dos organismos vivos presentes 

no solo (Six et al., 2006). Esses microrganismos podem degradar muitas substâncias complexas e, desta forma, 

são importantes no melhoramento da fertilidade do solo. Esses microrganismos podem degradar muitas 

substâncias complexas e, desta forma, são importantes no melhoramento da fertilidade do solo. Estes resultados 

são obtidos através do estabelecimento de relações simbióticas, em especial com as raízes, como a fixação 

biológica do nitrogênio, a formação de micorrizas e a solubilização de fosfatos, tornando-os disponíveis para 

as plantas (Souchie et al., 2007; Silva et al., 2011).  

Existe hoje no estado do Pará, um número expressivo de obras e pontos de exploração de recursos 

naturais como minérios, madeiras e produtos florestais não madeireiros. Em decorrência desses avanços na 

degradação dos solos, em especial a mineração, os grupos funcionais presentes no solo passam por um 

decréscimo de sua população, pois o solo é alterado devido a diversos fatores, como desmatamento, remoção 

da camada superficial do solo e intenso revolvimento (Sawada, 1996), tornando a área explorada um ambiente 

completamente diferente para os microrganismos e plantas. Neste cenário, uma mineradora que explora bauxita 

na região de Paragominas vem tentando recuperar áreas degradadas utilizando três métodos chamados: a - 

regeneração natural – que consiste em se espalhar sobre as áreas mineiradas o “top soil” da floresta antes ali 

existente e deixar que as plantas nasçam espontaneamente; b – plantio de mudas das espécies nativas da região 

sobre as áreas mineiradas e; c – Nucleação, uma técnica que consiste em se criar pequenos “núcleos” com 

galhadas das árvores da floresta suprimida, top soil e mudas.  

Apesar do importante papel dos microrganismos na recuperação de áreas degradadas, são poucos os 

estudos que relacionam qualidade do solo com os microrganismos presentes, especificamente com a 

diversidade microbiana (Silveira e Freitas, 2007). Em virtude disso, o presente trabalho visa encontrar a melhor 

técnica de recuperação do solo nas áreas onde foi realizada a extração da bauxita, na mineradora de bauxita 

citada acima, através de análises dos grupos funcionais de microrganismos.  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

Amostragem – Foram feitas duas coletas de amostras de solo nas dependências da empresa mineradora 

instalada no município de Paragominas-PA, uma no período seco (setembro de 2018) e outra no período 

chuvoso (abril de 2019). Em cada uma foram coletadas amostras de oito áreas diferentes, que apresentam os  
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três métodos de recuperação: plantio, regeneração e nucleação, sempre uma antiga e uma recente, e contempla 

ainda uma área de floresta como referência e uma área somente desmatada, a supressão. Em cada área de estudo 

foram traçadas nove parcelas de 5.0 × 20.0 m, e as amostras de cada parcela foram coletadas na profundidade 

de 20 cm, totalizando 9 amostras de solo por área. As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos e 

levadas ao laboratório da Faculdade de Química da Unifesspa em Marabá-PA e mantidas a temperatura 

ambiente até as análises. Análise de grupos funcionais de bactérias e fungos do solo - A primeira etapa foi 

a diluição do solo, onde foram autoclavados erlemeyers contendo 180 mL de solução fisiológica (NaCl 0,85%). 

Em seguida, na câmara de fluxo, o volume dos frascos foi completado para 200 mL com a adição das amostras 

de solo. Utilizou-se 1 mL retirado de cada frasco e diluiu-se (mais 4 vezes) em tubos de ensaio com 9 mL de 

solução fisiológica, até a diluição 10-5. Para as diluições de 10-3,  10-4, 10-5 foram inoculados 50 μL da amostra 

diluída em placas de Petri contendo os meios de cultivo amilolítico, proteolítico, celulolítico, sabouraud, LB 

(Luria Bertani), actínio, NFB (Nitrogen Fixing Bacteria) e SF (Solubilizadoras de Fosfato), e foram 

cuidadosamente espalhadas superficialmente com alça de Drigalsky devidamente flambada. Após o 

crescimento dos microrganismos na placa de Petri, foi feita a contagem da diversidade e quantidade de bactérias 

e fungos presentes. Foi feito em seguida o processo de revelação, para identificar o halo de ação enzimática 

das bactérias celulolíticas, proteolíticas e amilolíticas. Utililizou-se o iodo para revelar as bactérias celulolíticas 

e amilolíticas, e o ácido clorídrico para revelar as bactérias proteolíticas. Em seguida as bactérias foram isoladas 

e congeladas em glicerol para posteriores análises.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Comparando –se os números de microrganismos de cada grupo funcional nas amostras colhidas nas  

áreas em restauração e nas áreas de referência da mina de Bauxita em Paragominas, observa-se, em primeira 

instância, um padrão numérico diferente do esperado (figura 1).   

  
Figura 1 – Representação gráfica do número de bactérias totais por mL de solo nas áreas analisadas nas duas 

estações do ano.  

Bactérias Totais, que é o grupo mais abundante (uma vez que as bactérias dos demais grupos devem 

estar contempladas neste), foram contadas na ordem de 107  Unidades Formadoras de Colônias (UFC) no mês 

de setembro de 2018, auge da estação seca. Nas amostras colhidas no mês de abril de 2019, período mais 

chuvoso na região, as contagens, principalmente na área de floresta, foram da ordem de 106 UFC em 1 mL de 

solo. O esperado era o contrário, que na estação chuvosa os números nas áreas de referência fossem maiores. 

Isso é importante pra que tenhamos os primeiros índices para a região. Apesar de existir na região da mina de 

bauxita, áreas de floresta, essas florestas não são primárias, toda essa região já sofreu no passado com 

desmatamento para exploração de madeiras nobres e, um histórico de incêndios muito frequentes. Por maiores 

que sejam as áreas de floresta, estas estão adjacentes às áreas de exploração da bauxita, atividade imensamente 

degradante, que consome não somente grandes extensões de floresta, mas que altera significativamente o relevo 

e a paisagem da região. A bauxita é encontrada em platôs, e, na exploração, estes são completamente 

escarificados, ficando a área ao final, plana ou, muitas vezes, mais baixa que as áreas adjacentes. É possível 

que estes resultados divergentes dos esperados sejam em decorrência desta imensa influência da exploração de 

bauxita no entorno. Quando esta é praticada no período seco, grandes nuvens de poeira se deslocam pela região, 



 

  

levando para as florestas do entorno, material rico em alumínio, metal incompatível com a vegetação da região 

amazônica.  

As análises detalhadas de cada grupo funcional de microrganismos acessado ainda estão em curso, 

mas, podemos verificar, pelos gráficos da figura 2, os valores de UFC para o grupo dos microrganismos 

fixadores de nitrogênio, de vida livre, como um exemplo.  

 
Figura 2 – Representação gráfica do número de bactérias fixadoras de nitrogênio por mL de solo nas áreas analisadas 

nas duas estações do ano.  

Seguindo o padrão verificado pra bactérias totais, os fixadores de nitrogênio também foram contados em 

maiores números na estação seca que na estação chuvosa. Este grupo, fundamental para o desenvolvimento de 

um ecossistema, pois é o principal aporte de nitrogênio além daquele já presente nos organismos (Marchetti e 

Barp, 2015), parece aumentar sua população de forma proporcional nas áreas em regeneração à medida que o 

tempo passa. Os maiores índices deste grupo foram verificados nos tratamentos regeneração antiga e plantio 

de mudas antigo nas duas estações do ano, ficando estes dois ambientes, segunda comparação de erro padrão 

das médias, semelhantes à floresta durante o período seco.  

A diversidade de microrganismos nos diferentes ambientes analisados vem revelando valores mais 

próximos dos esperados, no período chuvoso foi observado até o momento maiores diversidades de 

microrganismos (figura 3).   

 
Figura 3 – Representação gráfica da diversidade de bactérias totais por mL de solo nas áreas analisadas 

nas duas estações do ano.  

Apesar de baixa a diversidade de modo geral, o fato de ela aumentar no período chuvoso revela que 

a microbiota está se comportando nas áreas em recuperação, da forma como se comporta nas áreas de floresta 

nativa. No entanto, não se observa nos valores uma tendência de um modo de recuperação ambiental 

proporcionar mais vantagens que outro.   



 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Muitos valores ainda serão analisados neste trabalho que se encontra em curso, mas com os dados até 

o momento obtidos, não é possível discriminar um tratamento de outro. De modo geral a população e a 

diversidade microbianas nas áreas submetidas á extração de bauxita não apresentam um padrão de 

comportamento. E, nem mesmo nas áreas de floresta, reservadas neste trabalho como áreas controle, há uma 

coerência nas proporções de microrganismos. O ambiente amazônico é extremamente delicado por, as 

atividades biológicas dependerem totalmente do aporte de energia e nutrientes pela vegetação e sua reciclagem 

microbiana. Uma vez perturbado este ambiente, o retorno à forma original de comportamento é muito difícil 

devido ao tempo que foi necessário para que a floresta chegasse ao que conhecemos hoje, foram milhões de 

anos de evolução. Atividades altamente perturbadoras como a extração de minérios, trazem a estes ambientes, 

alterações irreversíveis.   

Na sequência, as bactérias isoladas de cada grupo funcional serão aplicadas em experimentos com 

plantas e avaliadas principalmente quanto a sua ação junto aos fungos micorrízicos, objeto maior de estudo do 

projeto do qual faz parte este subprojeto. As espécies microbianas deverão ser reveladas por análise de 

sequências de DNA, permitindo assim a compreensão de quais microrganismos atuam em cada grupo funcional 

e se o mesmo microrganismo desempenha vários papeis ou se são específicos. Pretende-se ao final da primeira 

fase do projeto, indicar qual dos métodos de restauração ambiental traz mais vantagens à comunidade 

microbiana e, se é possível a utilização de alguns dos microrganismos isolados como biofertilizantes 

aceleradores da restauração ambiental nas áreas de mineração.  
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