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Resumo 

Atualmente, tem-se utilizado a energia hidráulica como 
fonte de eletricidade para a população. Para isso, são 
construídas usinas hidrelétricas, como a Usina 
Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, 
no município de Pinhão, Paraná. Porém, quando uma 
usina é construída, há influência no solo e na flora.  
Trabalhos nessa mesma área de estudo indicaram a 
sensibilidade em espécies arbóreas mais antigas como 
Araucaria angustifolia e Cedrela fissilis, em virtude de 
alterações ambientais. Dessa forma, o projeto teve como 
objetivo avaliar a influência do acúmulo de água e 
inundação nos solos, sobre a comunidade bacteriana 
que realizam os processos de amonificação e 
nitrificação, envolvida no ciclo do nitrogênio. Foi possível 
identificar que amostras próximas à borda do 
reservatório apresentaram maior quantificação de 
microganismos nitrificadores. A 8km da borda do 
reservatório, o NMP de microrganismos amonificadores 
foi superior ao NMP de microrganismos nitrificadores. 
Entre as espécies árboreas, a Cedrela fissilis apresentou 
maior quantidade de microrganismos amonificadores e 
nitrificadores. 

Introdução  

 Quando uma usina é construída, provoca alterações na 
fauna, flora, solo e clima (Limberg, 2007). No solo, os 
microrganismos estão envolvidos em diferentes 
processos, como por exemplo o ciclo do Nitrogênio 
(MELO et al., 2014).  Quando se trata de 
macroelementos essenciais para as plantas, o nitrogênio 
se destaca por estar presente em diversas biomoléculas. 
Sendo portanto, um fator limitante em alguns ambientes, 
influenciando o desenvolvimento vegetal (Miflin e Lea, 
1976; Harper, 1994). Diante disso, o projeto teve como 
objetivo avaliar a influência da inundação dos solos sobre 
a comunidade bacteriana amonificadora e nitrificadora, 
envolvida no ciclo do nitrogênio. Além disso, 
correlacionar os dados obtidos com a influência do 
desenvolvimento vegetal de Araucaria angustifólia e 
Cedrela fissilis, através da quantificação desses 
microrganismos.  

Material e Métodos 

Foram coletados solo não rizosférico (0-10cm), próximos 
das espécies arbóreas Araucaria angustifolia e Cedrela 
fissilis, presentes no reservatório da hidrelétrica. O solo 
foi encaminhado para o LABMOM/UEPG, o qual foi 
submetido a uma diluição seriada (10-2 a 10-6) em 
solução salina. Alíquotas de 20 µL de cada diluição 
foram inoculadas em quadriplicata em placas de 96 
poços, contendo 200µL de Cultura para Oxidantes de 
Nitrito (NO2

-) (Belser; 1977, Schmidt e Belser 1982) e 

meio de Cultura para Amonificadores (Sarathchandra, 
1978). Os microrganismos foram quantificados pelo 
método do número mais provável (NMP) descrito por 
Saratchandra (1978), adaptado por Hyeda (2020). 

Resultados e Discussão 

As amostras foram separadas em dois grupos: 24 
amostras de solo próximos da Araucaria angustifólia, 
sendo 13 coletadas da borda do reservatório e 11 à 8km 
da borda do reservatório. O outro grupo é da espécie 
árborea Cedrela fissilis, onde foram coletadas 19 
amostras de solo, sendo 9 da borda do reservatório e 10 
à 8km da borda do reservatório. As amostras foram 
avaliadas relacionando o distanciamento da espécie 
árborea e o reservatório. Na borda do reservatório, a 
população de microrganismos nitrificadores (2,79x106 à 
2,77x108 ) foi maior que a população de microrganismos 
amonificadores (1,24x106 à 8,49x106). A 8km de 
distância da borda do reservatório, a população de 
microrganismos amonificadores (3,19x105 à 2,77x108) foi 
maior do que a população de microrganismos 
nitrificadores (1,24x106 à 1,40x108). Dando enfoque nas 
espécies arbóreas, segundo o trabalho de Garbin (2007), 
a Araucaria angustifólia têm preferência para o nitrogênio 
inorgânico em forma de amônio. A espécie árborea 
Cedrela fissilis não apresenta preferência entre o amônio 
e o nitrato, porém o desenvolvimento vegetal em solo 
ácido e consequentemente, com maior taxa de amônio, é 
potencializado (Rosado, 2017). 

Conclusões 

A inundação, que ocorre na borda do reservatório 
influência a comunidade microbiana do solo. Através das 
análises, foi possível identificar que amostras da borda 
do reservatório obtiveram NMP elevado de 
microrganismos nitrificadores e amostras a 8km da 
borda apresentaram NMP elevado de microrganismos 
amonificadores, para as mesmas espécies árboreas.  
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