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Resumo 
 

 

 

Estudou-se o potencial de solubilização de diferentes fontes de fósforo (em particular fosfato 

e fitato de cálcio, mas também fosfato de ferro e alumínio) apresentado por isolados bacterianos 

provenientes de três amostras de solo da mina de S. Domingos, com diferentes graus de 

contaminação, e de um solo não contaminado que serviu como controlo. Contabilizaram-se as 

bactérias cultiváveis em meio rico ou nos meios mínimos com as diferentes formas de fósforo e após 

selecção das bactérias formadoras de halo, testou-se a tolerância dos isolados em meios mínimos 

enriquecidos com cobre, zinco, chumbo ou arsénio. Testou-se igualmente o efeito da presença de 

bactérias no crescimento do milho. O número de bactérias cultiváveis variou entre solos, sendo maior 

no controlo. Verificaram-se variações na tolerância e eficiência de solubilização das várias bactérias 

escolhidas em resposta às condições oferecidas pelo ensaio. A tolerância e eficiência de 

solubilização na presença dos elementos vestigiais foram diferentes entre isolado, mas geralmente 

com maior tolerância observada em arsénio. 

O ensaio em hidroponia, relevante para testar a dinâmica microrganismo-planta, permitiu 

verificar um efeito estimulante das bactérias e destacar a importância desta relação. 

Os resultados sugerem que pode ser possível obter um inoculante para ser utilizado em 

condições de campo. 
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Abstract 
 
 

 

The solubilization potential of bacterial isolates was tested with different sources of 

phosphorus (in particular calcium phosphate and phytate, but also iron and aluminum phosphate). The 

isolates were obtained from three soils collected in the S. Domingos mine, with varying degrees of 

contamination, and from an uncontaminated soil that served as control. The total number of bacteria 

able to grow in rich media or in minimal media with the different sources of phosphorus was evaluated. 

Isolates that formed a halo in calcium phosphate or phytate were then tested in the presence of 

different levels of copper, zinc, lead and arsenic. Finally, the growth-promoting effect of bacteria was 

tested in nutrient solution using maize as the test plant. The total number of bacteria was different in 

each soil, with the greater value obtained in the uncontaminated soil. The solubilization efficiency was 

diverse, and the tolerance to different concentrations of trace elements also varied with better results 

obtained with arsenic, generally. 

The study in hydroponics showed the capacity of bacterial isolates to promote plant growth 

highlighting the importance of the interaction plant-bacteria. 

The results suggest that it may be possible to use some of the isolates under field conditions 

as inoculants. 
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Extended abstract 
 

 

  

Abandoned mines are a major problem worldwide, with inherited impacts both upstream and 

downstream, whose dimension is more than just environmental, as they also influence sociological 

and economic spheres. Therefore, it is urgent to find viable alternatives to the recover affected soils. 

However, these extreme environments may also provide a panoply of microorganisms that may be 

useful in agricultural soils. 

The inoculation of soils with microorganisms is a technique increasingly addressed in the field 

of research. Plant growth assays using very specific bacteria – plant growth promoting bacteria 

(PGPB) – have been tested. In soils with small amounts of phosphorus, especially if rich in iron and 

aluminum oxides and hydroxides, most of the macronutrient is adsorbed and unavailable to plants. 

The same is true in alkaline soils with large amounts of calcium. Organic forms of phosphorus are also 

directly unavailable to plants. Calcium phytate, one of the most abundant forms of organic 

phosphorus, is insoluble. Soil microorganisms can help plant to acquire phosphorus from the soil by 

means of several mechanisms, and stimulate plant growth by improving the microbial-plant nutritional 

status and resistance to plant pathogens. Same bacteria may also tolerate high concentrations of 

trace elements. The hypothesis tested in this work was that isolates from contaminated mine soils 

would have a large tolerance to trace elements present in those soils. 

For this purpose, the tolerance of phosphorus-solubilizing bacteria isolated from the 

rhizosphere of plants from an abandoned Portuguese mine (S. Domingos mine) to four trace elements 

(arsenic, lead, copper and zinc) was tested and the ability to promote plant growth was evaluated 

using maize as the model plant, due to the economic importance of this crop in the national context 

and because its growth is rapid, which from the point of view of the laboratory tests becomes an asset. 

The total number of bacteria able to grow in rich media or in minimal media with the different 

sources of phosphorus was evaluated. The results showed that the greater value in rich media was 

obtained in the uncontaminated soil and the smallest value in the mine soil with the lowest pH and with 

large total contents of lead and arsenic. Isolates that formed a halo in calcium phosphate or calcium 

phytate were then tested in the presence of different levels of copper, zinc, lead and arsenic. The 

solubilization efficiency was diverse, and the tolerance to different concentrations of trace elements 

also varied between isolates, with better results obtained with arsenic, generally. 

The study in hydroponics showed the capacity of bacterial isolates to promote plant growth 

highlighting the importance of the interaction plant-bacteria. 

In conclusion, it was possible, under laboratory conditions, to obtain isolates with ability to 

tolerate different trace elements, in different concentrations, and able to promote plant growth. The 

results suggest that it may be possible to use some of the isolates under field conditions as inoculants 

for agricultural soils. 
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Cu
2+

                                                                                                                                        Ião cobre(II) 

CuSO4.5H2O                                                                                      Sulfato de cobre(II) pentahidratado 

DL                                                                                                                                            Decreto-Lei 

EDTA                                                                                                       Ácido etilenodiaminotetracético 

Fe                                                                                                                                                      Ferro 

FeNA-EDTA                                                                          Quelato de EDTA (sal sódico) com ferro(III) 

FeSO4                                                                                                                           Sulfato de ferro(II) 

Fe3(PO4)2                                                                                                                     Fosfato de ferro(II) 

Fins                                                                                                                                      Fitato insolúvel 

HPO4
2-

                                                                                                                       Ião hidrogenofosfato 

H2PO4
-
                                                                                                                    Ião dihidrogenofosfato 

H3BO3                                                                                                                                     Ácido bórico 

ICP                                    Espectrofotometria de emissão atómica por plasma acoplado indutivamente 

INAA                                                                                  Análise por activação neutrónica instrumental 

K                                                                                                                                                   Potássio 

KCl                                                                                                                              Cloreto de potássio 

KNO3                                                                                                                            Nitrato de potássio 

LB                                                                                                                                          Luria Bertoni 

Mg                                                                                                                                              Magnésio 

MgSO4                                                                                                                      Sulfato de magnésio 

MgSO4.7H2O                                                                                    Sulfato de magnésio heptahidratado 
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MIT                                                                                                   Mineralização-imobilização turnover 

Mn                                                                                                                                             Manganês 

MnCl2.4H2O                                                                                 Cloreto de manganês(II) tetrahidratado 

MnSO4                                                                                                                     Sulfato de manganês 

MO                                                                                                                                  Matéria orgânica 

MS                                                                                                                                         Matéria seca 

N                                                                                                                                 Azoto ou Nitrogénio 

N2                                                                                                                       Azoto em estado gasoso 

N.º                                                                                                                                                 Número 

NH4NO3                                                                                                                         Nitrato de amónio 

(NH4)6Mo7O27.H2O                                                                           Molibdato de amónio monohidratado 

P                                                                                                                                                    Fósforo 

PAl                                                                                                                              Fosfato de alumínio 

PAC                                                                                                                    Política Agrícola Comum 

Pb                                                                                                                                                 Chumbo 

PDA                                                                                                             Dextrose de batata com agar 

PFe                                                                                                                                   Fosfato de ferro 

PGPB                                                                                                      Plant growth promoting bacteria 

PGPR                                                                                Bactérias promotoras do crescimento vegetal 

Pins                                                                                                                                  Fosfato de cálcio 

P2O5                                                                                                                          Pentóxido de fósforo 

R                                                                                                                       Coeficiente de correlação 

Redox                                                                                                                           Oxidação-redução 

Rpm                                                                                                                          Rotações por minuto 

S                                                                                                                                                    Enxofre 

UFC                                                                                                      Unidades formadoras de colónias 

UV                                                                                                                                      Luz ultravioleta 

Zn                                                                                                                                                      Zinco 

Zn
2+

                                                                                                                                             Ião zinco 

ZnSO4.7H2O                                                                                            Sulfato de zinco heptahidratado 

σ                                                                                                                                         Desvio-padrão 

Ø                                                                                                                                                 Diâmetro 

ẋ                                                                                                                                                       Média 

%                                                                                                                                          Percentagem 
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1. Introdução 
 

 
 

 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 

menor se lhe faltasse uma gota.” 

Madre Teresa de Calcutá, 1910-1997 

 

 

Tal como Thomas Malthus anteviu no século XVIII, devido ao binómio crescimento 

demográfico-escassez de alimentos, temos hoje que enfrentar sérios desafios devido ao aumento da 

população humana no mundo, no que respeita ao fornecimento de alimentos e segurança alimentar. 

Desta forma, existe a necessidade de aumentar a produção de alimentos a fim de sustentar este 

aumento. 

A par da ênfase na qualidade alimentar e no crescimento da agricultura biológica – bem como 

do interesse público na restrição ao uso de pesticidas, o aumento das preocupações ambientais e a 

escassez de matérias-primas – urge o potencial aumento do uso de inoculantes utilizados em 

substituição de fertilizantes químicos. 

Segundo (Rodríguez, et al., 1999) e (Varennes, 2003), os teores de fósforo (P) total no solo 

são na sua maioria baixos (400-1200 mg kg
-1

) e o P solúvel que existe vai-se convertendo 

gradualmente em formas menos disponíveis para as culturas. Assim, a maior parte dos solos 

portugueses apresenta reduzida disponibilidade de P (Arrobas, 2012), mas em contrapartida, o P é 

um dos nutrientes principais para a planta. Isto é, depois do azoto (N), o P (à semelhança do potássio 

(K)), é dos macronutrientes vegetais que mais limitam a produção de uma cultura. Desta forma existe 

sempre o risco – e o custo – da utilização excessiva de fertilizantes na agricultura, pelo que nasce 

assim o interesse por parte dos investigadores – e dos próprios agricultores – em utilizar 

microrganismos do solo, específicos para aqueles mesmos solos, como inoculantes para 

disponibilizar às culturas P que à partida não estaria disponível naturalmente. Aqui entra a 

importância que os microrganismos têm na obtenção e transferência de nutrientes do solo para a 

planta. Isto porque estes organismos podem aumentar a área de superfície das raízes das plantas, tal 

como estão aptos a solubilizar, imobilizar e mineralizar P (Richardson, 2001), contribuindo, no limite, 

para o crescimento de culturas agrícolas. Estes microrganismos são já utilizados como biofertilizantes 

(Rodríguez, et al., 1999). Esta relação (microrganismos presentes na rizosfera-planta) para além de 

beneficiar o crescimento e nutrição das culturas, pode ainda afectar a disponibilidade de metais 

pesados/elementos vestigiais/metalóides para as plantas, porque pode libertar agentes quelantes, 

solubilizar fosfatos e causar alterações do potencial de oxidação-redução (redox) dos solos. 

É de realçar que a actividade microbiana na presença de elevada concentração de metais 

pesados pode ser drasticamente reduzida, apesar dos metais pesados serem elementos que ocorrem 

naturalmente num solo. No entanto, a sua disponibilidade por vezes depende da intervenção humana.  
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A presença de resíduos de minas frequentemente produz mais problemas ambientais do que 

a própria actividade mineira, pois os contaminantes podem ser transferidos para os solos adjacentes. 

Estes solos contaminados sobretudo com metais pesados são pobres em nutrientes, o que limita a 

sua qualidade, funções e capacidade para suportar vegetação, levando por vezes ao não crescimento 

das culturas ou ao seu crescimento deficiente (Oliveira, 2008) (Srivastava, 2007). É o caso da mina 

de S. Domingos. 

Como os metais pesados não podem ser destruídos biologicamente mas apenas 

transformados de um estado de oxidação para outro (Srivastava, 2007), a recuperação de solos 

contaminados por estes elementos é uma tarefa difícil, apesar de já haver muita oferta em torno de 

tecnologias e técnicas para a remediação destes solos. No entanto, muitos destes métodos são 

destrutivos, como a vitrificação, resultando num material que não suportará nunca o crescimento de 

plantas. Estreita por isso a necessidade de tomar medidas que não destruam o solo, embora 

melhorem algumas das suas funções. Segundo ainda o mesmo autor, uma alternativa é utilizar as 

rizobactérias (que promovem o crescimento das plantas) isto porque a rizosfera contém uma grande 

variedade de população microbiana, uma vez que a especificidade da interacção planta-bactérias 

depende, de entre outros factores, das condições do próprio solo, devido à biodisponibilidade dos 

metais para a planta. A pH baixo, o metal fica muito mais facilmente disponível para a planta 

(aumento da solubilidade do mesmo), sendo que nestes casos para além da toxicidade do metal, 

também o pH baixo é um factor adicional para limitar o crescimento das plantas. A pH baixo a 

disponibilidade de nutrientes para as plantas tende a ser menor, nomeadamente porque a actividade 

das bactérias é afectada pela acidez. Estes tipos de solos (desenvolvidos em minas abandonadas) 

associados a uma elevada acidez são particularmente encontrados no Sudoeste de Espanha e Sul de 

Portugal, na designada Faixa Piritosa Ibérica (Fernández-Caliani, 2008). 

 

1.1. Definição de objectivos 

O objectivo deste estudo assenta em testar a tolerância de bactérias isoladas a partir de três 

amostras de raízes de plantas, provenientes da mina de S. Domingos (que será o meu caso de 

estudo) e provenientes de uma exploração agrícola de milho no monte do Outeiro (que será o nosso 

suporte de comparação de resultados), em quatro diferentes tipos de elementos vestigiais e 

metalóides, nomeadamente arsénio (As), chumbo (Pb), cobre (Cu) e zinco (Zn), de forma a identificar 

quais os microrganismos sob investigação e os seus limites aquando expostos a estes mesmos 

elementos, contribuindo assim para o desenvolvimento de “sistemas de gestão” de microrganismos 

do solo e ao mesmo tempo seleccioná-los como potenciais inoculantes microbianos: biofertilizantes 

(Oliveira, 2008). 

Quanto mais tolerantes e resistentes estes microrganismos forem relativamente à 

concentração de elemento vestigial adicionado e ao solo utilizado como controlo, melhor servem o 

objectivo proposto. 

Como já referido, faz ainda parte dos objectivos deste trabalho perceber se estes mesmos 

microrganismos isolados estimulam o crescimento de plantas. No caso particular deste estudo a 

planta escolhida foi o milho, dado ser muito importante no contexto nacional e devido ao seu curto 
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período de desenvolvimento e crescimento, tendo sido testado em hidroponia com dois isolados 

obtidos. 

Não obstante, este projecto de investigação assenta não só numa perspectiva académica, 

mas também numa noção de empreendedorismo, uma vez que a finalidade última passará por 

vender este inoculante ao agricultor. 
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2. Revisão bibliográfica 
 

 

 

 

2.1. Microrganismos do solo 

O solo, tal como qualquer outro ecossistema, é um importante habitat para uma vasta gama 

de organismos. Um solo definido como saudável possui não só abundância mas também diversidade 

de organismos. Desta forma, cada macro, meso e microrganismo terá a sua função, que, não 

obstante, estará estritamente dependente das características e condições edafo-climáticas, físicas e 

químicas que componham aquele clima e solo, respectivamente. 

Por conseguinte, alguns destes organismos contribuem directamente para a fertilidade do 

solo, através da fixação de N2 atmosférico ou da solubilização de fosfatos a formas utilizáveis pelas 

plantas e outros organismos (Sousa, et al., 1998) – ver figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Resumo das actividades mais importantes que ocorrem num solo saudável 

Fonte – (AA, 2010) 

 

No que se refere ao caso específico dos microrganismos, a estimativa da sua quantidade 

num solo é uma tarefa delicada pois para além de existirem em grande número (n.º) e sob diversas 

formas, o solo não é uma esfera transparente como o ar ou translúcida como a água, factor este que 

tem limitado, em parte, o interesse nos trabalhos de investigação. Como consequência directa, em 

pleno século XXI esta não é uma área muito desenvolvida. No entanto pode-se, a título aproximado, 

dar uma estimativa da biomassa (em kg ha
-1

) que se encontraria num solo fértil (solo em que as 

disponibilidades de energia e nutrientes são adequadas) – ver quadro 1. 
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Quadro 1 – Biomassa e n.º
s
 aproximados do microbiota de um solo fértil 

Fonte – (Sousa, et al., 1998) 

Organismo N.º/grama de solo Biomassa (kg ha
-1

) 

Bactérias 10
8
 a 10

9
 300 a 3000 

Actinomicetas 10
7
 a 10

8
 300 a 3000 

Fungos 10
5
 a 10

6
 500 a 5000 

Microalgas 10
3
 a 10

6
 10 a 1500 

Protozoários 10
3
 a 10

5
 5 a 200 

 

Importa desde já ressalvar que, apesar de toda esta variedade entre os microrganismos do 

solo, para este estudo apenas se utilizaram os microrganismos mais facilmente cultiváveis em 

laboratório: algumas bactérias heterotróficas. 

 

2.1.1. Rizosfera: bactérias e fungos 

A região do solo que se situa de 1 a 3 mm da superfície radicular é designada de rizosfera. 

Nesta região do solo junto à raiz da planta onde abundam os materiais orgânicos, a actividade 

microbiológica é geralmente mais intensa, devido à maior quantidade de microrganismos que a 

habita, que aproveitam as excreções radiculares, como açúcares, aminoácidos, enzimas, vitaminas e 

substâncias de crescimento e inibição (Varennes, 2003) (Primavesi, 1979). 

Necessariamente o ecossistema citado será mais afectado pelas propriedades da planta e o 

pH tendencialmente apresentar-se-á mais baixo do que no resto do solo à volta, favorecendo assim a 

biodisponibilidade de nutrientes (Varennes, 2003). 

Quanto ao caso particular das bactérias, o efeito rizosfera permite não apenas um aumento 

da biomassa e da actividade bacteriana no solo, mas também uma acção selectiva sobre o 

desenvolvimento destas (Chequer, et al., 2011). Num contexto geral, as bactérias são os organismos 

mais pequenos e que existem em maior n.º na rizosfera. Estima-se que num grama de solo possam 

existir milhões de bactérias, pelo que existirá muita capacidade de desempenhar diferentes funções – 

ver figura 2. As bactérias podem também vir a afectar o crescimento das plantas de variadas formas 

(Amora-Lazcano, 2010). 
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Figura 2 – Relação (aproximada) do n.º de bactérias no solo em função da profundidade do mesmo 

Fonte – (Plaster, 2009) 

 

Contudo, com o decréscimo do pH do solo, a flora fúngica pode vir a aumentar. Gera-se desta 

forma um efeito altamente selectivo nos microrganismos. Os fungos por seu turno podem mobilizar 

nutrientes minerais para as plantas, aumentando a capacidade de retirar água do solo, transportar 

nutrientes essenciais como o N e defender a rizosfera através da produção de antibióticos (Primavesi, 

1979). 

 

2.1.2. Mineralização-imobilização de nutrientes vegetais 

A ciclagem dos nutrientes é um processo de elevada importância que tem lugar no solo, 

sendo que as etapas de mineralização-imobilização fazem parte deste balanço e ocorrem simultânea 

e constantemente em todos os solos – daí haver autores que se referem a esta etapa como sendo 

uma mineralização-imobilização turnover (MIT). Atendendo a (Ribeiro, 2012) tal acontece porque os 

microrganismos do solo precisam praticamente dos mesmos nutrientes que as plantas (têm sistemas 

enzimáticos semelhantes), sendo que se houver falta dos nutrientes, resultará em competição entre 

as plantas e os microrganismos do solo. 

 

Relativamente à: 

 Mineralização: é a transformação dos compostos orgânicos complexos em estruturas 

minerais mais simples, normalmente já absorvíveis pelas plantas. 

 Imobilização: Tem duplo sentido. Se por um lado é o processo contrário ao da 

mineralização, ou seja, é a transformação de formas minerais mais simples, em formas de estrutura 

mais complexa como as orgânicas; por outro, também é o termo aplicado quando há a retenção de 

nutrientes pelos organismos do solo. 
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Desta forma, segundo (Varennes, 2012) poder-se-á considerar que: 

 

Mineralização líquida = mineralização bruta – imobilização 

 

De acordo com (Ribeiro, 2012), o balanço entre mineralização e imobilização determina a 

quantidade de nutrientes vegetais (em formas minerais) que os resíduos aplicados ao solo vão 

disponibilizar para as plantas. Sumariamente este balanço pode ser positivo (mineralização líquida 

positiva: com aumento da disponibilidade para as plantas) ou negativo (mineralização líquida negativa 

ou imobilização líquida: com redução da disponibilidade do nutriente para as plantas). Usualmente os 

parâmetros que afectam a taxa de MIT são a qualidade dos resíduos, condições edafo-ambientais, 

fitotécnicas e bióticas (tudo condições que influenciam a actividade da maior parte dos 

microrganismos do solo) (Ribeiro, 2012) (Varennes, 2003). 

 

2.2. Metais pesados e elementos vestigiais 

Ao longo dos anos e com a evolução da Ciência, os metais pesados foram tomando diversas 

definições. Aliás, o termo “metal pesado” muitas vezes surge como sinónimo de “elemento vestigial”, 

embora, as duas definições não coincidam. 

É comummente aceite que os metais pesados são elementos químicos metálicos de n.º 

atómico acima de 20 (normalmente 22 ou 23), que são facilmente precipitados por sulfuretos e 

apresentam efeitos adversos à saúde humana, pois ao contrário de outros agentes tóxicos, os metais 

pesados não são sintetizados nem destruídos pelo Homem (Macedo, 2012). Têm uma densidade 

superior a 5 g cm
-3

 e formam complexos que facilitam a sua absorção pelas plantas (Nabais, 2009). 

Existem ainda autores que consideram como metais pesados aqueles elementos cuja massa atómica 

é superior a 55. Segundo (Varennes, 2003), elementos como o As não são metais pelo que por 

conseguinte não podem, em rigor, ser considerados metais pesados – embora sejam importantes 

elementos vestigiais e muitas vezes sejam incluídos no termo “metal pesado”. 

Os elementos vestigiais são, como o próprio nome indica, elementos químicos presentes em 

pequenas quantidades nos ecossistemas ou seres vivos. 

Os metais pesados, para além de persistentes, tendem a ser tóxicos, quando presentes em 

concentrações excessivas (Giller, et al., 1998), traduzindo-se num risco para os ecossistemas e para 

o Homem. A influência das substâncias tóxicas nos microrganismos tem sido estudada sob condições 

controladas. Os efeitos dos metais pesados na comunidade microbiana do solo têm sido investigados 

quantitativamente – através de, por exemplo, contagem nas placas, por observação directa – ou 

qualitativamente (com ênfase em actividades microbianas específicas, tais como respiração, fixação 

de N, solubilização de P), bem como estimando a tolerância destes seres quando em contacto com 

metais pesados (Fliebbach, et al., 1994). 
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2.2.1. Arsénio, cobre, chumbo e zinco 

 Arsénio: 

O As é considerado um elemento vestigial, estando naturalmente presente em pequenas 

quantidades nos solos, plantas ou animais. Todavia, a elevadas concentrações, interfere com 

processos metabólicos e pode inibir o crescimento e desenvolvimento normais das plantas (Esteves, 

2009). Estas podem inclusivamente desenvolver sintomas de toxicidade – enquanto expostas a 

concentrações excessivas de As – tais como inibição de germinação de sementes (ver figura 3), 

diminuição do crescimento das raízes e por conseguinte da própria planta, redução da área foliar e 

necessariamente da fotossíntese, menor produtividade (Abedin, et al., 2002) e, por vezes, pode 

conduzir à própria morte da planta (Rahman, et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Efeitos de diferentes concentrações de arsenito (●) e de arsenato (○), na germinação de 

sementes 

Fonte – (Abedin, et al., 2002) 

 

Num solo tido como não contaminado, a concentração de As pode variar entre 0,2 e 40 mg 

kg
-1

 (Cunha, et al., 2008), contudo a maioria das plantas tolera concentrações deste metalóide entre 1 

a 50 mg kg
-1

, pois como o mesmo autor refere, nos locais contaminados com este elemento ou até 

zonas perto de minas de Cu, as concentrações de As no solo podem chegar aos 2500 mg kg
-1

.  

Muitos dos compostos de As são tóxicos. No entanto, os compostos orgânicos de As são 

menos tóxicos do que os inorgânicos. Os arsenatos – As(V) – e os arsenitos – As(III) – são duas das 

formas de As inorgânico encontrado nos solos (Smith, et al., 2006) e por vezes até em cereais, frutas 

e legumes (Řezanka, et al., 2008). Normalmente, o ião arsenato compete com o ião fosfato quando a 

planta os absorve, no entanto, a afinidade da planta para com este último é muito superior. Assim, um 

aumento dos níveis de fosfato leva à redução da absorção de arsenato por parte das plantas e vice-

versa. 

A presença de As no ambiente pode dever-se à meteorização de rochas ricas neste elemento 

(Wang, et al., 2006), deposição atmosférica, vulcanismo ou através de actividades antropogénicas, 

que incluem medicina (até à descoberta dos antibióticos, os compostos de As eram usados na 

medicina para o tratamento de uma vasta gama de doenças (Řezanka, et al., 2008)), agricultura 

(larga utilização no passado de fungicidas, herbicidas e insecticidas na agricultura e na indústria da 
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madeira (Řezanka, et al., 2008)), exploração mineira, silvicultura, lamas e esgotos (Smith, et al., 

2006). Nas plantas, acumula-se sobretudo nas raízes e é um elemento fitotóxico (Varennes, 2003). 

Sabe-se hoje, que os parâmetros do solo que facilitam a maior sorpção de As são o pH, os 

minerais argilosos e os óxidos e hidróxidos de Fe e Al (Smith, et al., 2006). As práticas correntes para 

remediar os solos contaminados com As passam pela escavação da área contaminada seguida de 

reposição com solo limpo. Contudo esta técnica é ambientalmente agressiva e torna-se 

progressivamente mais cara. Técnicas menos hostis tais como a bioremediação, estabilização física e 

química e até capsulagem, também já são utilizadas e reduzem a mobilidade do As no solo e a sua 

biodisponibilidade com algum sucesso (Hartley, et al., 2008). 

 

 Cobre: 

O Cu é um micronutriente essencial ao crescimento e desenvolvimento das plantas, pois 

promove a formação e produção de sementes, interfere na fotossíntese e é essencial na actividade 

enzimática (Rehm, et al., 2009). As concentrações normais de Cu nas plantas são cerca de 5 a 20 mg 

kg
-1

 de matéria seca (MS) (Varennes, 2003), não obstante, estes valores podem variar 

substancialmente dependendo da espécie, estágio de desenvolvimento e factores ambientais como o 

teor de N disponível (Marschner, 1995). 

Tal como todos os elementos vestigiais, em teores excessivos, o Cu é considerado um 

contaminante, apresentando um potencial fitotóxico. Pode ser libertado para o solo sobretudo através 

de actividades antropogénicas, consequentes da aplicação de fertilizantes, chorumes e estrumes de 

aviários e suiniculturas, bem como de pesticidas e até da própria actividade mineira (Pilon-Smits, et 

al., 2002) (Ducic, et al., 2005) (Rosen, 2002). 

Um excesso de Cu (cujo limiar será de 20 a 30 mg kg
-1

 de MS) pode induzir a produção de 

espécies de oxigénio reactivo, via reacção de Fenton, causando sinais como os de clorose, necrose e 

inibição do crescimento da planta (Rosen, 2002). Se, por outro lado, houver deficiência deste 

elemento (para valores de 1 a 5 mg kg
-1

 de MS) esta interferirá ao nível anatómico, deficiências 

reprodutivas e redução da eficácia do fotossistema I (Baptista, 2009). Isto porque o Cu está presente 

na estrutura da plastocianina (proteína que transporta electrões do fotossistema II para o I) e na 

citocromo-oxidase que transfere electrões para o oxigénio nas mitocôndrias, dando origem a 

moléculas de água (Varennes, 2003). 

No solo, o Cu pode substituir elementos essenciais como o manganésio (Mn), o ferro (Fe) e o 

magnésio (Mg), presentes na estrutura de vários minerais (Baptista, 2009). 

O Cu ocorre nos solos quase exclusivamente em formas com número de oxidação II, isto é, 

Cu(II), normalmente formando quelatos (Mengel, et al., 2001), sendo a sua concentração em solução 

baixa, diminuindo a sua disponibilidade com: o aumento do pH, em texturas mais grosseiras como a 

arenosa e em solos orgânicos ou com turfa (Varennes, 2003) (Mengel, et al., 2001). É habitualmente 

imóvel, pelo que dificilmente será lixiviado para as camadas mais profundas do solo (Mengel, et al., 

2001). 

No que diz respeito às soluções para o problema do excesso de Cu, existem já inúmeros 

estudos que apontam a remediação electrocinética como uma das preferíveis para solos com este 
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problema de contaminação (e.g., (Virkutyte, et al., 2002), (Wang, et al., 2009), (Kimura, et al., 2007), 

(Yeung, et al., 1996) e (Ravera, et al., 2006)). Existem similarmente outros estudos que apontam 

como solução a fitoremediação, usando para tal plantas transgénicas (e.g., (Pilon-Smits, et al., 

2002)). No entanto, esta é ainda uma área envolta em polémica, devido, entre outros factores, à 

manipulação genética. 

 

 Chumbo: 

O Pb é um contaminante altamente tóxico para as culturas, não se conhecendo actualmente 

qualquer função benéfica para as plantas (Rosen, 2002). Em Portugal a entrada em vigor do decreto-

lei (DL) n.º 186/99 de 31 de Maio obrigou a um maior controlo e cumprimento dos parâmetros 

exigidos quanto ao Pb nos combustíveis, promovendo assim um progresso no campo da gestão 

ambiental. 

O Pb tem uma elevada capacidade para ser absorvido e acumulado no organismo humano – 

sobretudo afectando crianças – pelas vias de entrada da inalação e da ingestão, podendo afectar os 

sistemas nervoso central e periférico, cardiovascular, imunológico, pulmonar, urinário e reprodutor e é 

provavelmente cancerígeno. Segundo (Abreu, et al., 2009), no solo, o Pb é considerado insolúvel e 

imóvel; por isso, se adicionado por via antropogénica permanecerá na camada superficial do solo. 

Contudo, se o solo for (re)mobilizado, o material particulado pode ser inalado e consequentemente 

entrar na corrente sanguínea. Este risco pode ser equacionado para Portugal, pois tal como sugere o 

autor acima citado, existem algumas explorações mineiras abandonadas altamente contaminadas 

com Pb, onde existe muita perda de solo por erosão eólica (caso da mina de S. Domingos). 

De igual forma, aponta-se a remediação electrocinética como uma das mais indicadas para 

cessar o problema do Pb nos solos. 

 

 Zinco:  

Para as plantas a deficiência em Zn é muito mais comum do que o seu excesso, isto porque, 

por um lado, o Zn é um elemento pouco tóxico e por outro, demonstra-se essencial para o 

desenvolvimento normal de qualquer ser vivo (Ohnesorge, et al., 1991). Porém, em zonas de elevada 

mineralização ou em zonas industriais que levem à contaminação dos solos, podem aí ser atingidos 

níveis de toxicidade de Zn para as plantas. Segundo (Varennes, 2003), os teores normais de Zn nas 

mesmas são entre 25 a 150 mg kg
-1

 de MS. Evidentemente estes valores servem apenas de guias, 

pois haverá, consoante a espécie de planta em causa, variações quanto à eficiência do seu 

desenvolvimento de acordo com as quantidades de Zn disponíveis. 

O Zn tem pouca mobilidade na planta, logo, necessariamente acumular-se-á sobretudo na 

zona das raízes. No entanto, o Zn é importante no metabolismo dos glúcidos por fazer parte de várias 

enzimas, como a aldolase e a frutose-bifosfatase (Varennes, 2003), pelo que os sintomas de carência 

neste elemento vestigial se fazem notar nos órgãos mais jovens das plantas. Segundo o autor 

supracitado, este elemento é absorvido como ião zinco (Zn
2+

), forma que é sobretudo abundante em 

solos com pH ácido. 
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Um excesso de Zn, tal como relata (Krämer, et al., 2005), pode causar uma deficiência 

noutros elementos essenciais como o Mn e/ou Fe, bem como interferir ao nível do fotossistema II. O 

crescimento e normal desenvolvimento da planta podem também ser alterados por deficiência de Zn 

na planta. 

Habitualmente para a remediação de solos contaminados com Zn, a literatura consultada – 

e.g. (Giannis, et al., 2010) – sugere a adopção da electrocinética, isto porque tal técnica apresenta-se 

eficiente do ponto de vista da remoção e da duração do tratamento. 

 

2.2.2. Solos contaminados com metais pesados/elementos vestigiais 

Como referido anteriormente, a actividade mineira e, sobretudo o abandono sem qualquer 

tipo de tratamento e monitorização destas áreas, é uma das origens de contaminação dos solos com 

metais pesados e/ou elementos vestigiais, levando por vezes a impactes ambientais nefastos para 

uma grande diversidade de ecossistemas, pois existirá necessariamente uma contaminação pontual, 

todavia não deverá ser negligenciada também uma contaminação difusa. 

Uma vez que o solo é um dos principais “filtradores” de metais pesados, estes tendem a fazer 

ligações extremamente fortes com a argila (solo de textura fina), acumulando-se ao longo do perfil de 

solo. Não obstante, se por alguma razão física, química ou biológica estes elementos se tornarem 

mais móveis, podem ser drenados acumulando-se nas águas subterrâneas. 

Citando (Rolo, 2007), a actividade mineira pode desta forma contribuir para perturbações 

atmosféricas, ao nível do solo, da água, ecológicas e paisagísticas. 

Pelos parágrafos anteriores e como o demonstra (Mourato, et al., 2008), pode inferir-se que o 

risco para a saúde pública pode advir de duas situações: bioacumulação e qualidade da água 

subterrânea. 

De acordo com (Mirão, et al., 2007), em território nacional até ao ano de 2007 estavam 

inventariadas 100 áreas mineiras abandonadas. O mesmo autor refere ainda que este problema 

assume uma relevância mais acentuada na Faixa Piritosa Ibérica (que constitui uma das mais 

importantes províncias metalogénicas de sulfuretos maciços polimetálicos à escala mundial (Rolo, 

2007)) – ver figura 4 – devido essencialmente ao facto do minério principal conter sulfuretos (que são 

minerais de natureza instável se expostos ao oxigénio) e dos locais de aglomeração de desperdícios 

(as denominadas escombreiras) serem a céu aberto. Segundo (Candeias, et al., 2007), estão criadas 

as condições para que os solos das zonas envolventes sejam extremamente ácidos e contenham 

concentrações anormalmente elevadas de metais pesados, apresentando-se assim como solos de 

fraca – ou nula – aptidão agrícola (no entanto ressalva-se que não será um solo necessariamente 

estéril, ao contrário do defendido por estes autores). 
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Figura 4 – Localização da Faixa Piritosa Ibérica 

Fonte – ( - , et al., 2003) 

 

2.2.3. Interacção microrganismos-plantas-elementos vestigiais 

Apesar de certos elementos vestigiais serem adequados para a existência de vida no solo 

(Azevedo, 2002), em comparação com os restantes organismos, os microrganismos são muito mais 

sensíveis ao stress causado pela presença de elementos contaminantes (Giller, et al., 1998). 

De acordo com (Santos, et al., 2007), os microrganismos são desde logo muito sensíveis às 

alterações que ocorrem natural e antropogenicamente no seu habitat, sendo desta forma 

considerados como indicadores da qualidade ambiental – visto que a biomassa microbiana é 

responsável pela quase totalidade da actividade que acontece no solo, além de que, como refere 

(Amora-Lazcano, et al., 2010) os microrganismos associados às raízes das plantas estabelecem com 

estas uma sinergia e podem ajudar a planta a absorver nutrientes melhorando o seu desempenho e, 

consequentemente, a qualidade dos solos. É o caso das bactérias promotoras do crescimento vegetal 

(do inglês, plant growth promoting rhizobacteria, PGPR), que são bactérias associadas a plantas e 

que melhoram a sua saúde, tamanho e produtividade através de vários mecanismos, muito embora a 

sua eficiência varie se as condições do meio envolvente lhes forem mais ou menos favoráveis (Costa, 

2012). 

Para corroborar a afirmação anterior, (Adesemoye, et al., 2009) refere que existem 

actualmente cada vez mais estudos com inoculantes microbianos – ver figura 5 – que têm 

demonstrado que alguns inoculantes têm conseguido ajudar a planta na absorção de nutrientes e 

inclusivamente aumentado a eficiência do uso de fertilizantes químicos aplicados ao solo, que 

alteravam muito o ciclo biogeoquímico de certos elementos, presentes de forma natural em certos 

solos. Do mesmo modo são proporcionados aumentos na germinação das sementes, crescimento 

das raízes, crescimento e desenvolvimento da própria cultura em si, aumento da disponibilidade de P, 

fixação de N2 atmosférico, ao nível da área foliar, maior tolerância ao stress abiótico, produção de 

hormonas para as plantas – tais como auxinas e citocininas – entre outros. Como tal, de acordo com 

Faixa 

Piritosa 

Ibérica 

N 
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o mesmo autor, os inoculantes microbianos são uma boa aposta para a gestão de sistemas 

ambientais relacionados com o uso indevido de fertilizantes químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Desenvolvimento da investigação em torno dos inoculantes microbianos nos últimos 49 

anos (1960 a 2009) 

Fonte – (Adesemoye, et al., 2009) 

 

Tendo em conta o que menciona (Abreu, et al., 2009), a exploração de minas pode 

proporcionar aos ecossistemas grandes quantidades de elementos químicos potencialmente 

contaminantes, contudo as plantas que se desenvolvem nestes ambientes degradados podem 

contribuir para a minimização dos impactes negativos daí provenientes (Costa, 2012).  

A despeito da baixa qualidade dos solos contaminados com elementos vestigiais que envolve 

estas plantas, o facto é que existem algumas espécies que se conseguem desenvolver nestas 

condições degradadas, isto porque desenvolveram um conjunto de estratégias de tolerância às 

elevadas concentrações de elementos vestigiais que compõem aqueles ecossistemas (Abreu, et al., 

2009). 

 

2.3. Outros elementos 

2.3.1. Fósforo 

O ciclo do P é dinâmico e envolve o solo, as plantas e os microrganismos (Varennes, 2003), 

tendo estes últimos um papel fundamental (Vassileva, et al., 2003). Este elemento é considerado um 

dos macronutrientes essenciais à planta, pelo que se estima que quando as quantidades do mesmo 

no solo não são adequadas, a disposição das raízes não é uniforme, sendo estas mais abundantes 

nas áreas mais ricas neste elemento. Isto deve-se ao facto da aquisição de P ser essencial para o 

crescimento e desenvolvimento das plantas, realizando um importante papel em funções fisiológicas 

elementares. Assim, o P será necessário para as células, tanto ao nível da energia (adenosina 

trifosfato – ATP), como no que diz respeito à sua estrutura (ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido 

ribonucleico (ARN) e fosfolípidos) (Buscot, et al., 2005). 

Fazendo referência a (Adesemoye, et al., 2009), a maior reserva de P no solo são as rochas 

fosfatadas, que são altamente insolúveis. A limitação de P no solo poderá também por vezes ser 
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explicada pela sua elevada reactividade com o cálcio (Ca), Fe e alumínio (Al) (Buscot, et al., 2005), o 

que trará desde logo consequências imediatas nas interacções bióticas do solo, segundo o mesmo 

autor. 

Desta forma, e apesar de muitos solos agrícolas terem largas quantidades de P orgânico e 

inorgânico, este está imobilizado e frequentemente é inviável a sua utilização por parte das plantas. 

Não obstante, segundo (Gyaneshwar, et al., 2002) estimativas teóricas sugerem que o P acumulado 

em solos agrícolas é suficiente para manter máximos os rendimentos das culturas, no mundo inteiro, 

por cerca de 100 anos. Porém, constata-se que no continente europeu, cerca de 40% dos solos são 

pobres em P e em África, o problema da escassez deste macronutriente ainda se torna mais grave, 

com dificuldades que começam desde logo com a pobreza económica instaurada nestes países 

(Varennes, 2003). 

As perdas de P no solo podem dar-se sobretudo através de escoamento superficial, erosão 

do solo e lixiviação (de P orgânico). Quando o nível do nutriente é baixo no solo, existe a necessidade 

de o compensar com teores superiores aos extraídos anualmente pela cultura, pelo que devido às 

características do elemento, aquilo que não for utilizado pela planta irá enriquecer o solo, sendo que o 

seu efeito residual pode ser observado por 8 a 10 anos (Varennes, 2003). 

Quando em excesso, o grande problema do P será sobretudo a sua acumulação – porque o P 

tem baixa mobilidade no solo – e posteriores perdas, que representam um gravíssimo risco 

ambiental. Isto devido ao facto de sobretudo nos continentes europeu e América do Norte existir o 

costume de espalhar nos solos dejectos de animais como suínos e aves (animais monogástricos), 

cujos estrumes e chorumes são ricos neste nutriente, devido exactamente à sua baixa assimilação no 

tracto digestivo, uma vez que a eficiência das fitases ao nível gástrico é reduzida (Hussin, et al., 

2007) – é de realçar que o risco advém também da aplicação de fertilizantes, como já fora reforçado 

anteriormente neste trabalho – o que poderá eutrofizar massas de águas superficiais. 

Nas últimas cinco décadas, de acordo com (Adesemoye, et al., 2009), o rácio da aplicação de 

fertilizantes contendo N, P e K aumentou substancialmente, sendo a China, Índia e Estados Unidos 

da América os países com maior uso destes químicos. 

As principais formas de P orgânico no solo são os fitatos – mas não se encontram disponíveis 

para assimilação directa pelas plantas (Chan, et al., 2006) – ácidos nucleicos, fosfolípidos e 

substâncias húmicas, que representam cerca de 20 a 30% do P total na camada arável de um solo 

mineral, atingindo percentagens superiores se o solo for rico em matéria orgânica (MO) (Varennes, 

2003). De acordo com o autor atrás citado, a maior parte do P mineral encontra-se nos solos na 

forma de fosfatos de Ca, Fe ou Al, sendo que estas formas são muito estáveis, pouco contribuindo 

para a nutrição das plantas, embora comportem uma lenta meteorização libertando iões fosfato. 

Desta forma, como exposto em (Adesemoye, et al., 2009), os inoculantes tais como as PGPR, 

abordadas no capítulo 2.2.3, têm um papel fulcral na solubilização do P inorgânico e na mineralização 

do P orgânico, sendo que, no solo, as bactérias solubilizadoras de P podem constituir cerca de 1 a 

50% do total da sua respectiva população (Gyaneshwar, et al., 2002). 
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2.3.2. Ferro 

Tal como o Al, o Fe é um dos elementos mais abundantes na crusta terrestre. No entanto, 

consoante referido em (Alexandre, et al., 2012), na maioria dos solos trata-se de um elemento pouco 

disponível, sobretudo em solos calcários – aliás, como acrescenta (Varennes, 2003) a retenção do Fe 

nos solos e posterior disponibilidade dependem de factores como textura, teor de MO, reacção e 

potencial redox – variando os seus teores entre cerca de 0,2 g Fe kg
-1

 de solo em solos arenosos 

sujeitos a forte lixiviação, até mais 300 g Fe kg
-1

 em alguns horizontes B enriquecidos com Fe 

(Varennes, 2003). Em solos ácidos ou muito meteorizados a acumulação de Fe pode conduzir a 

menor disponibilidade de P quer por adsorção a óxidos e hidróxidos de Fe, quer por formação de 

fosfatos de Fe insolúveis. 

 

2.3.3. Alumínio 

O Al é um dos elementos metálicos mais abundantes na crusta terrestre (Silva, 2011), sendo 

desta forma muito abundante nos solos (entre 10 e 350 μM) e marcando presença na estrutura dos 

minerais argilosos (Varennes, 2003) (Machado, 1997), sob a forma de óxido de alumínio (Al2O3). 

(Varennes, 2003) classifica o Al como sendo um elemento não essencial que mais 

frequentemente é associado ao mau crescimento das plantas, sobretudo em solos ácidos – que 

dissolvem o Al das argilas para o solo, tornando-o tóxico para as raízes das plantas (tal situação é 

verificada em grande parte da área dos solos aráveis do mundo) – pois em solos neutros e alcalinos a 

solubilidade do Al é muito baixa. Todavia há autores que defendem que por ventura será um 

elemento benéfico para algumas culturas. 

Tal como em relação ao Fe, o Al interfere com a disponibilidade de P nos solos por este 

poder ser retido por adsorção a óxidos e hidróxidos de Al ou formar fosfatos de Al insolúveis. 

 

2.4. Cultura do milho 

O milho foi a espécie escolhida para se proceder ao ensaio em hidroponia uma vez que é 

uma cultura economicamente muito importante no panorama português. 

Esta cultura arvense em Portugal e em condições óptimas está estreitamente ligada ao 

regadio, devido às potencialidades edafo-climáticas que o posicionamento geográfico proporciona, 

mas também porque esta localização torna a rega um contributo imprescindível ao desenvolvimento 

vegetativo da própria cultura (AlenSado, 2011). Isto porque, segundo (Rodrigues, et al., 2011), o 

milho é uma cultura com elevada exigência de água, mas é também uma das mais eficientes na 

produção de MS e no uso de água. Todavia, o seu rendimento estará sempre dependente da 

ocorrência de factores externos que abalem as fases críticas do seu desenvolvimento, isto é, 

floração, frutificação e enchimento do grão (Rodrigues, et al., 2011).  

Independentemente de estar associada quer à produção de silagem, quer à produção de 

grão, a cultura do milho actualmente afirma-se como um dos casos demonstrativos das 

potencialidades produtivas da agricultura portuguesa de regadio, gerando, a montante e a jusante, 

importantes contributos para a vitalidade das economias regional e nacional (ANPROMIS, 2009) – ver 

figura 6. Segundo dados de (GCI, et al., 2012), a cultura de milho em território nacional no ano de 
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2012 consagrava uma área de 140723 ha, que se dividia em 91678 ha que se destinavam à produção 

de grão e 49045 ha à produção de silagem. 

Figura 6 – Produção dos principais cereais, a preços de base 

Fonte – (INE, 2010) 

 

Tendo em consideração (INE, 2010), o milho assumiu maior destaque a partir da primeira 

reforma da Política Agrícola Comum (PAC) em 1992 (ver figuras 7A, 7B e 8), contrariamente ao trigo 

que tem vindo a perder importância, sobretudo na última década. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7A – Culturas regadas de 1959 a 1991 

Fonte – (ARBVS, 2012) 

 

Figura 7B – Culturas regadas de 1992 a 2010 

Fonte – (ARBVS, 2012) 
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Figura 8 – Evolução da área regada correspondente aos anos de 1959 a 2010 

Fonte – (ARBVS, 2012) 

 

De acordo com (Silva, 2011), a produção de culturas alimentares, em especial os grãos, é 

influenciada negativamente por solos ácidos. Segundo o mesmo autor, em Portugal, cerca de 40% 

dos solos tem um pH abaixo de 5,5 – ver figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – pH do solo ao longo do território português (imagem sem escala) 

Fonte – (APA, 2011) 
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3. Material e métodos 
 

 

 

3.1. Locais de amostragem  

Os locais escolhidos para a amostragem da rizosfera foram a mina de S. Domingos e o monte 

do Outeiro: 

 

 Mina de S. Domingos – ver figuras 10A e B: 

Ao tratar-se de uma mina abandonada, representa desde logo um risco para os ecossistemas 

a si adjacentes, sendo que as espécies de microrganismos encontrados serão tidos como 

bioindicadores, tendo assim um papel crucial na caracterização física, química e biológica do meio. 

Este complexo mineiro situa-se no Alentejo, Concelho de Mértola, estando na sua grande 

maioria dentro dos limites do Parque Natural do Vale do Guadiana (Rolo, 2007). A mina de S. 

Domingos integra ainda a Faixa Piritosa Ibérica, estando identificada como uma das principais minas 

de sulfuretos metálicos no contexto mundial (Varennes, et al., 2010). 

Inúmeros autores separam a história desta mina em dois períodos de exploração: o pré-

romano/romano e o pós-romano. Foi sobretudo neste último período e até à data da cessação da 

exploração em 1966, que se explorou Cu e enxofre (S) (Varennes, et al., 2010). 

Hoje, em pleno ano de 2013, a mina está praticamente ao abandono e ostenta um solo 

contaminado com elementos vestigiais, nomeadamente Cu, As, Pb e Zn, sendo que as comunidades 

vegetais e animais presentes demonstram o mau estado ambiental e de conservação de habitats 

existentes (Rolo, 2007), o que poderá resultar necessariamente em efeitos tóxicos para os 

microrganismos do solo, bem como a grave afectação do desenvolvimento das plantas (Guiwei, et al., 

2008). 

 

 Monte do Outeiro – ver figuras 11A e B: 

 Este local foi tido como solo de comparação. Isto é, só se poderiam retirar conclusões acerca 

do estudo se houvesse um controlo, à partida livre de contaminação e cujo pH mais se aproximasse 

de 7 (pH neutro). O monte do Outeiro fica na freguesia de Canhestros, em Ferreira do Alentejo, 

Distrito de Beja, representando um foco habitacional para cerca de 541 pessoas (INE, 2007), cujos 

maiores sectores de emprego adjacentes a esta zona do país são o turismo rural e a exploração 

agro-pecuária. 
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N 

Figura 10A – Carta de Portugal 

(escala 1:500000) 

Fonte – (IGP, 2009) 

N 

Figura 10B – Localização dos locais de amostragem na mina de S. Domingos 

(imagem sem escala) 

Fonte – (GM, 2013) 

Legenda: 

   Solo 1 

   Solo 2 

   Solo 3 
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N 

Figura 11A – Carta de Portugal 

(escala 1:500000) 

Fonte – (IGP, 2009) 

N 

Legenda: 

   Solo 4 

Figura 11B – Localização do local de amostragem no monte do Outeiro (imagem sem 

escala) 

Fonte – (GM, 2013) 
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3.2. Colheita de raízes e caracterização dos locais de amostragem 

Recolheu-se solo da mina de S. Domingos em três diferentes locais, assinalados na figura 

10B. Os solos apesar de estarem todos sob a confluência da mina tinham cor de solo diferente e pH 

diferente (ver quadro 2). Adicionalmente recolheram-se três espécies de plantas distintas (Erica spp. 

respeitante ao solo 1 (S1), Chenopodium suecicum J. Murr referente ao solo 2 (S2) e Verbacum 

undulatum Lam. correspondente ao solo 3 (S3)), presentes nestes locais. No monte do Outeiro (solo 

4), o procedimento foi idêntico ao descrito anteriormente, mas a planta colhida foi o milho (Zea mays 

L.) – as características deste solo são igualmente descritas pelo quadro 2. 

 

Quadro 2 – Caracterização química das amostras de solo em estudo 

Característica Solo 
Limite de 

detecção 

Valores 

máximos 

admitidos 

(*) 

 S1 S2 S3 
Monte do 

Outeiro 
  

pH 3,7 5,0 7,9 7,7 - - 

MO (g kg
-1

) 4 6 22 20 0,1 - 

P extraível (mg kg
-1

) 2 23 320 96 1 - 

K extraível (mg kg
-1

) 11 48 336 62 0,1 - 

Cu (mg kg
-1

) 363 302 4750 30 1 60-90 

Zn (mg kg
-1

) 129 278 3690 42 1 200-360 

As (mg kg
-1

) 11800 2210 1850 10 0,5 10 

Pb (mg kg
-1

) 40700 6250 10200 25 3 140-600 

Fe (g kg
-1

) 231 104 110 30 0,1 - 

Al (g kg
-1

) 38 56 58 37 0,1 - 

Ca (g kg
-1

) 0,3 2,1 117 9,6 0,1 - 

(*) Valores máximos admitidos para solos de uso urbano, comercial e industrial, de acordo com a 

Directriz Canadiana da Qualidade do Solo para a Protecção do Ambiente e Saúde Humana do 

Concelho de Ministros do Ambiente do Canadá, 2007. 

 

Para cada solo recolheram-se pelo menos duas amostras da camada mais superficial (0 a 20 

cm), sendo que as mesmas foram colhidas perto das plantas tendo-se sempre o cuidado de remover 

as raízes no estado mais intacto possível e misturá-las cuidadosamente para se obter uma amostra 

representativa. As amostras de solo colhidas foram transportadas para o laboratório em sacos de 

plástico, secas ao ar e crivadas por um crivo de 2 mm. Uma sub-amostra (moída finamente em 

almofariz e pilão) foi enviada para o laboratório internacional certificado Actlabs, no Canadá, para 

serem efectuadas as análises químicas presentes no quadro 2 e referentes aos teores totais dos 

elementos. 
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Para a realização das restantes análises foi utilizada outra sub-amostra, depois de seca ao ar 

e crivada por um crivo de malha análoga à anterior (2 mm). 

A metodologia levada a cabo pelo laboratório internacional, segundo os regulamentos do 

mesmo, foi efectuada da seguinte forma: 

 pH: foi determinado por potenciometria, numa proporção solo com água desionizada de 

1:2,5 (peso/volume) após uma hora de contacto; 

 MO: foi determinada por calcinação de 10 g de solo numa mufla a 500ºC durante 16 horas 

e sujeita a posterior pesagem; 

 P e K extraíveis: foram determinados usando o método de (Riehm, 1958); 

 Concentrações totais de Cu, Zn, Pb, Fe, Al e Ca: as amostras de terra foram digeridas 

pelos “quatro ácidos”, isto é, com ácido fluorídrico concentrado, seguido por uma mistura de ácido 

nítrico e perclórico secos por aquecimento e finalmente suspensão em água-régia; e os elementos 

determinados por espectrofotometria de emissão atómica por plasma acoplado indutivamente (sigla 

em inglês, ICP); 

 Concentração total de As: foi determinado através de análise por activação neutrónica 

instrumental (sigla em inglês, INAA), após a digestão da terra pelos “quatro ácidos”. 

 

Através dos resultados evidenciados pelo quadro anterior, conclui-se que o solo com mais 

MO é o S3 (proveniente da mina de S. Domingos) com 22 g kg
-1

. Apesar de este não ser um valor 

muito elevado, o facto é que em Portugal, grande parte dos solos são pobres em MO. Desta realidade 

advém naturalmente que a disponibilidade de nutrientes e teores de Ca, P e K no solo sejam 

inferiores para solos pobres em MO. Aliás, S1 (com 4 g kg
-1

 em MO) era avermelhado, dando desde 

logo a sugestão de que seria mais enriquecido em Fe do que os restantes solos. 

Já no que respeita ao pH, este é um parâmetro tido como bastante influente no tamanho, 

actividade e estrutura da comunidade microbiana no solo (Rousk, et al., 2010), sendo que há autores 

como (Banu, 2004) que defendem que o tempo de contacto entre o metal e o solo é um factor crítico 

na determinação da biodisponibilidade do metal. Caracterizando, S1 é a amostra mais ácida 

(atingindo 3,7), em comparação por exemplo com S3 que terá o pH mais elevado dos quatro solos 

recolhidos. Ao possuírem um valor tão baixo de pH e MO, S1 e S2 estão naturalmente predispostos a 

ter valores muito elevados de elementos tóxicos biodisponíveis, como é o caso de As e Pb. No 

entanto desde já se ressalva que qualquer um dos solos nomeados tem valores muito superiores ao 

máximo permitido para os elementos vestigiais estudados (Cu, As e Pb – sendo o Zn excepção para 

S1 e S2), ao contrário do que se passa com o solo proveniente do monte do Outeiro, que se relembra 

ao leitor foi utilizado como caso de controlo uma vez que está livre de contaminação, de acordo com 

o quadro já citado. 

 

Quanto à análise microbiológica efectuada neste trabalho, a mesma teve início com o corte 

em fragmentos de cerca de 8 cm de comprimento das amostras das raízes com a rizosfera 

envolvente. Pesou-se 1 g de raiz/rizosfera, em triplicado. Este material ficou suspenso durante 10 

minutos em 25 mL de solução salina, composta por 8,5 g L
-1

 de NaCl (Milko, et al., 2008). Findo este 
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tempo centrifugou-se o volume em causa durante 10 minutos a 4500 rotações por minuto (rpm). A 

partir do sobrenadante, prepararam-se diluições seriadas, também estas em triplicado, até 10
-10

. 

 

3.3. Meios de cultura 

Os meios de cultura utilizados neste trabalho foram meios mínimos com sais minerais e 

glucose como única fonte de carbono e meios ricos Luria Bertoni (LB) e dextrose de batata com agar 

(PDA) a 39 g L
-1

. Os meios mínimos utilizados ao longo do trabalho experimental, além de sais 

solúveis para fornecer os elementos essenciais e glucose (quadros 3 a 6), continham: 

 Fosfato de cálcio (fosfato insolúvel), abreviado como Pins; 

 Fitato de cálcio (fitato insolúvel), abreviado como Fins: uma vez que as aves e suínos têm 

baixa capacidade de degradar fitatos visto terem baixos níveis da enzima digestiva que o degrada 

(fitase); 

 Fosfato de ferro, abreviado como PFe; 

 Fosfato de alumínio, abreviado como PAl: uma vez que alguns solos de regiões tropicais e 

subtropicais são ricos nestes fosfatos. 

 

Quadro 3 – Reagentes para preparação do meio mínimo de Pins 

Fonte – De acordo com (Milko, et al., 2008) 

Reagente Quantidade (g L
-1

) 

D-glucose 10 

NH4NO3 5 

KCl 0,5 

MgSO4.7H2O 0,5 

FeSO4.7H2O 0,01 

MnSO4.H2O 0,01 

CaCl2 2 

Ca3(PO4)2 4 
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Quadro 4 – Reagentes para preparação do meio mínimo de Fins 

Fonte – De acordo com (Milko, et al., 2008) 

Reagente Quantidade (g L
-1

) 

D-glucose 10 

NH4NO3 5 

KCl 0,5 

MgSO4.7H2O 0,5 

FeSO4.7H2O 0,01 

MnSO4.H2O 0,01 

CaCl2 2 

(C6H18O36P12)2.Ca 4 

 

Quadro 5 – Reagentes para preparação do meio mínimo de PFe 

Reagente Quantidade (g L
-1

) 

D-glucose 10 

NH4NO3 5 

KCl 0,5 

MgSO4.7H2O 0,5 

MnSO4.H2O 0,01 

CaCl2 2 

Fe3(PO4)2 4 

 

Quadro 6 – Reagentes para preparação do meio mínimo de PAl 

Reagente Quantidade (g L
-1

) 

D-glucose 10 

NH4NO3 5 

KCl 0,5 

MgSO4.7H2O 0,5 

FeSO4.7H2O 0,01 

MnSO4.H2O 0,01 

CaCl2 2 

Al3(PO4)2 4 

 

 Conforme se pretendia um meio sólido ou líquido assim se adicionou ou não agar ultrapuro 

com baixo teor de cinzas (Oxoid) na proporção de 4,5 g L
-1

 de meio. O agar foi sempre pesado e 

autoclavado em separado. Assim, os meios foram preparados para um volume final de 200 mL mas 

todos os reagentes foram pesados para um balão de 100 mL e o agar pesado à parte e também ele 

medido para balões de 100 mL, para que no final o volume total perfizesse os 200 mL. No momento 
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da sua utilização, o agar que fora autoclavado foi sujeito a aquecimento durante 2 minutos num forno 

microondas e adicionado ao restante meio, de forma cautelosa, dentro da câmara de fluxo laminar. 

As placas de Petri esterilizadas tinham 85 mm de diâmetro (Ø) e foram cheias com 15 ml do 

meio apropriado. 

 

3.4. Cultura de bactérias 

 Ao longo dos próximos pontos vão fazer-se abordagens a diversos métodos, sendo que é 

importante considerar que apesar de por vezes não ser referido no texto, todas estas acções foram 

sempre elaboradas tendo em atenção condições de assepsia e esterilização – todo o material 

utilizado ao longo deste ensaio, como sendo o caso dos frascos, pipetas, meios mínimos, doseador, 

pontas, água desionizada, entre outros, fora previamente esterilizado por autoclavagem (120º C 

durante 20 minutos) ou luz ultravioleta (UV) durante 1 hora (nos casos em que o material não possa 

ser autoclavado, como é o caso dos vasos de hidroponia). 

 

3.4.1. Contagem e isolamento de microrganismos a partir das amostras de raiz recolhidas 

As amostras em triplicado da diluição de 10
-1

 até à diluição de 10
-10

 que se elaboraram 

inicialmente, foram colocadas num volume de 100 μL para placas de Petri esterilizadas, contendo 

meio rico e foram a incubar a 30º C durante 4 dias. 

O objectivo desta etapa era contar o n.º de colónias de bactérias formadas, isto para que se 

conhecesse a quantidade de bactérias cultiváveis totais presentes em cada solo. 

Ao fim de 4 dias de incubação a 30
0
C seleccionaram-se algumas colónias do meio rico que 

foram testadas em cada um dos meios mínimos (que foram de novo a incubar a 30º C durante 4 

dias), pois a meta a atingir nesta segunda fase era saber qual a proporção da população bacteriana 

total cultivável que era capaz de utilizar cada fonte de P. 

A partir daqui seleccionaram-se bactérias que cresciam bem nos meios mínimos e no caso do 

Pins e Fins aquelas que fossem mais “produtivas”, ou seja, o fundamental seria conseguir-se isolar 

aquelas que fossem mais eficientes através da medição da colónia e do halo formado à volta das 

colónias, aplicando desta forma o cálculo utilizado por (Hara, et al., 2005): 

 

 

 

O resultado da utilização desta equação, segundo o autor anteriormente citado, é analisado 

por índices, nos quais: <2 significa que a eficiência de solubilização é baixa; ≥2 a <4 significa que a 

eficiência de solubilização é média; ao passo que ≥4 significa que a eficiência de solubilização é alta. 

 

Para que na posterioridade fosse possível voltar a utilizar todos os microrganismos que foram 

eficientes nesta fase do ensaio, estes foram guardados, depois de utilizados, em tubos de ensaio com 

meio rico (PDA) inclinado, sob a forma de duplicados, utilizando glicerol para evitar o efeito de 

desidratação (ver figura 12). 



Isolamento de microrganismos tolerantes a elementos vestigiais capazes de mobilizar nutrientes 

 

 

Ana Rita de Sousa Martinho – Instituto Superior de Agronomia 26 

 

 

Figura 12 – Tubos de ensaio, contendo bactérias, com meio rico (PDA) inclinado 

 

3.5. Microrganismos em contacto com elementos vestigiais 

Testou-se o crescimento dos isolados escolhidos em meios com diferentes concentrações de 

elementos vestigiais, de forma a se conseguir testar a sua capacidade de resistência. 

 

 Os mesmos meios mínimos foram preparados com diferentes concentrações de Cu, Zn, Pb e 

As, às seguintes concentrações – ver figura 13: 

 Cu: 1 mM e 2 mM; 

 Zn: 1 mM e 2 mM; 

 Pb: 1 mM, 2 mM e 3 mM; 

 As: 1 mM, 5 mM e 10 mM. 

 

Figura 13 – Exemplo das diferentes soluções (a diferente concentração) dos elementos vestigiais 

testados 

 

As [10 mM] Cu [2 mM] Pb [3 mM] Zn [2 mM] 
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3.6. Efeito de alguns isolados no crescimento de milho 

3.6.1. Obtenção das plantas para o ensaio 

 Esterilização das tinas de crescimento das sementes: as sementes de milho foram 

colocadas a crescer em tinas de vidro, por conseguinte o primeiro passo foi esterilizar as tinas com 

recurso a lixívia numa concentração de 10:1 (900 mL de lixívia e 100 mL de água desionizada), bem 

como passar no mínimo 150 sementes na mesma concentração de lixívia (esta quantidade de 

sementes permitir-nos-ia mais à frente optar pelas 128 com tamanho mais idêntico). Todo o processo 

de esterilização foi levado a cabo na câmara de fluxo laminar. Após o descrito, colocaram-se as 

respectivas sementes a crescer nas tinas durante 7 dias sob luz solar directa, embebidas em água 

desionizada (previamente autoclavada) e protegidas por duas camadas de papel universal (em cima 

e em baixo), que fora também este previamente autoclavado. De forma a não existir contaminação 

exterior foi necessário isolar a parte de cima das tinas com parafilme, sendo este cortado a um dedo 

de altura para que a luz que passasse através do vidro da tina fosse máxima – ver figuras 14A e 14B. 

 

 

Figura 14A – Crescimento/desenvolvimento das sementes 

de milho em tinas, após 1 dia de germinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14B – Pormenor de uma tina de crescimento com sementes de milho, após 1 dia de 

germinação 

 

3.6.2. Obtenção dos inóculos e instalação do ensaio 

Tendo em conta os resultados obtidos, seleccionou-se um isolado rizosférico – dos mais 

eficientes – de um dos solos da mina de S. Domingos e outro do monte do Outeiro. 
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Os inóculos bacterianos foram preparados em meio de cultura líquido LB, produzido por 

adição de 5 g de triptona, 2,5 g de extracto de levedura e 5 g de NaCl a um balão volumétrico de 500 

mL enchendo-se com água desionizada até ao volume do balão. Prepararam-se três frascos para 

cada isolado, uma vez que um iria conter a bactéria viva (inóculo), outro a bactéria autoclavada 

(controlo) e no último não seria colocada bactéria (branco). 

 Os frascos que continham bactéria – que foi colocada com o auxílio de uma ansa – ficaram a 

incubar durante 4 dias numa estufa a 30ºC. A única diferença que existia entre o frasco do inóculo e o 

do controlo é que este último foi autoclavado após a incubação. Para que a concentração do inóculo 

fosse idêntica, era necessário estimar o n.º de células vivas existentes em cada frasco. Por 

conseguinte, leu-se a absorvância das amostras no espectrofotómetro a 560 nm contra o branco 

(sem inóculo) – ver figura 15.  

A contagem das células foi feita considerando que a uma absorvância de 0,017 

correspondiam 3,91x10
6
 células, de acordo com (Reynolds, et al., 2005) (ver figura 16). 

 

 

Figura 15 – Preparação para a leitura da absorvância das amostras 
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Figura 16 – Gráfico com o n.º de células aproximado em relação à absorvância lida 

Fonte – (Reynolds, et al., 2005) 

 

 Inoculou-se duas placas de Petri com meio LB, uma com 200 µL de controlo e outra com o 

mesmo volume de inóculo. Ao fim de dois dias contaram-se a quantidade de células existente nas 

placas – ver figura 17. Deste modo, ficou-se a saber qual a proporção de células vivas em relação ao 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Contagem das unidades formadoras de colónias (UFC) 

 

Para a cultura em hidroponia foi necessário utilizar por bactéria: 128 sementes de milho, 32 

vasos de hidroponia com tampa, 4 bombas com duas saídas de ar cada, 4 válvulas duplas, 8 tubos 

de ar e plasticina, tal como esquematizado pelas figuras 18 e 19. 
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Legenda: 

 Os vasos 1 a 4, 9 a 12, 17 a 20 e 25 a 28 correspondem ao inóculo e os vasos 5 a 8, 13 a 

16, 21 a 24 e 29 a 32 correspondem ao controlo; 

 Os vasos 1 a 8 têm na composição da sua solução nutritiva Pins, os vasos 9 a 16 têm na 

composição da sua solução nutritiva Fins, os vasos 17 a 24 têm na composição da sua solução 

nutritiva PFe e os vasos 25 a 32 têm na composição da sua solução nutritiva PAl; 

        significa bomba com válvula difusora,              significa tubo,   significa material 

isolante para não existirem fugas de ar. 

Figura 18 – Esquema exemplificativo do material utilizado para um ensaio com uma bactéria 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19 – Pormenor dos furos para passagem de ar dentro dos vasos, situação de perfil 

 

 Elaboração da solução nutritiva a utilizar: 

Hoagland a meia força: para a preparação desta solução nutritiva foi necessário, de igual modo para 

o que já fora referenciado antes, autoclavar todo o material a utilizar. A solução de Hoagland a meia 

força foi então elaborada através de 4 passos, sendo diferente no quarto, pois dependerá do 

elemento com que estejamos a trabalhar: 

 

 1º Passo (preparação das soluções stock de macronutrientes): para quatro balões de 1 L 

pesaram-se individualmente as seguintes quantidades: 236,2 g de Ca(NO3)2.4H2O, 101,1 g de KNO3, 
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246,5 g de MgSO4.7H2O. No final da pesagem aferiram-se os balões com água desionizada e com a 

ajuda de agitadores magnéticos as soluções foram a agitar até ficarem homogéneas – ver quadro 7; 

 

Quadro 7 – Preparação das soluções stock de macronutrientes 

Fonte – De acordo com (Pestana, et al.) 

Reagente Quantidade utilizada (g) L
-1

 

Ca(NO3)2.4H2O 

KNO3 

MgSO4.7H2O 

236,2 

101,1 

246,5 

 

 2º Passo (preparação da solução stock de micronutrientes): para um balão de 1 L pesou-se 

2,86 g de H3BO3, 1,81 g de MnCl2.4H2O, 0,22 g de ZnSO4.7H2O, 0,08 g de CuSO4.5H2O e 0,02 g de 

(NH4)6Mo7O27.H2O. No final da pesagem aferiu-se este balão com água desionizada e com a ajuda 

de um agitador magnético colocou-se a agitar até a solução ficar homogénea – ver quadro 8; 

 

Quadro 8 – Preparação da solução stock de micronutrientes 

Fonte – De acordo com (Pestana, et al.) 

Reagente Quantidade utilizada (g) L
-1

 

H3BO3 

MnCl2.4H2O 

ZnSO4.7H2O 

CuSO4.5H2O 

(NH4)6Mo7O27.H2O 

2,86 

1,81 

0,22 

0,08 

0,02 

 

 3º Passo (preparação da solução stock de Fe): para um balão de 1 L pesou-se 3 g de FeNa-

EDTA. No final da pesagem aferiu-se este balão com água desionizada e com a ajuda de um agitador 

magnético colocou-se a agitar até a solução ficar homogénea – ver quadro 9; 

 

Quadro 9 – Preparação da solução stock de Fe 

Reagente Quantidade utilizada (g) L
-1

 

FeNa-EDTA 3 

 

 4º Passo (preparação da solução nutritiva): para um balão de 1 L mediu-se 2,5 mL de 

Ca(NO3)2.4H2O, 2,5 mL da solução de KNO3, 4 g de Pins (Ca3(PO4)2) ou 4 g de PFe (Fe3(PO4)2) ou 4 g 

de PAl (Al3(PO4)2) ou 4 g de Fins ((C6H18O36P12)2.Ca) – conforme o meio a testar, 1 mL da solução de 

MgSO4.7H2O, 0,5 mL da solução elaborada no passo 2 e 5 mL da solução elaborada no passo 3. No 

final aferiu-se este balão com água desionizada e com a ajuda de um agitador magnético colocou-se 

a agitar até a solução ficar homogénea. O quadro 10 servirá de resumo ao anteriormente exposto. 
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Quadro 10 – Preparação da solução de Hoagland a meia força 

Fonte – De acordo com (Pestana, et al.) 

Reagente 
Quantidade utilizada (mL ou g) L

-1
 de 

solução 

Ca(NO3)2.4H2O 

KNO3 

Ca3(PO4)2 ou Fe3(PO4)2 ou Al3(PO4)2 ou (C6H18O36P12)2.Ca 

MgSO4.7H2O 

2,5 mL L
-1

 

2,5 mL L
-1

 

4 g L
-1

 

1 mL L
-1

 

Solução stock de micronutrientes 0,5 mL L
-1

 

Solução stock de Fe 5 mL L
-1

 

 

 Findo o último passo, procedeu-se à autoclavagem da solução final. Uma vez que cada vaso 

do ensaio posteriormente levaria 500 mL da respectiva solução nutritiva, fora necessário desde logo, 

por bactéria, realizar 16 L (500 mL x 32 vasos) de solução. 

 

 Crescimento do milho em hidroponia: Em todas as tampas dos vasos de hidroponia 

utilizados foi necessário fazer 6 furos com a ajuda de um prego quente (ver figura 20), bem como 

furar com a ajuda de uma agulha quente os tubos que passariam dentro dos vasos – tendo em 

atenção que a quantidade de furos teria de ser igual, para que o caudal de ar nos vasos fosse 

idêntico. Posteriormente, os vasos, tampas, tubos e válvulas foram esterilizados na lixívia, desta feita 

pura e secas debaixo do UV da câmara de fluxo laminar. O passo seguinte foi escolher das sementes 

com 7 dias de crescimento nas tinas, quais as 128 que tinham tamanho (e massa) mais idêntico, 

sendo que as que fossem seleccionadas teriam de ser lavadas em lixívia a 10:1 e passadas por água 

desionizada autoclavada. Findo este processo colocar-se-iam nos respectivos vasos de hidroponia. 

 

 

Figura 20 – Furos nas tampas dos vasos de hidroponia 
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Desta forma, os vasos levaram, cada um: 500 mL da respectiva solução de Hoagland a meia 

força, cerca de 3,91x10
6
 células de inóculo (16 vasos) e os outros 16 vasos 3,91x10

6
 células de 

controlo (bactéria autoclavada) e 4 sementes. Foi utilizada plasticina para isolar a parte aérea da 

planta da sua raiz (parte que dava para o exterior do vaso e parte que dava para o interior, 

respectivamente). Colocou-se a crescer durante 7 dias sob luz solar directa, no horto. Ver a 

sequência de imagens no anexo I. 

 

 Leitura de resultados, ao final dos 7 dias: 

1) Pesagem da biomassa (ou peso verde): uma a uma pesaram-se as plantas, sempre com o uso de 

luvas pois ainda se desconhecia a bactéria com que se estava a lidar; 

2) Teor de P solúvel em solução: pipetou-se 25 mL da solução de cada vaso, em triplicado, para 

dentro de um tubo de centrífuga, sendo que posteriormente estes foram centrifugados durante 5 

minutos a 4000 rpm. 

Seguidamente pipetou-se 1 mL do sobrenadante para balões de 10 mL e adicionaram-se 2,5 

mL de vanadato de amónio. Preencheu-se o restante volume com água desionizada (até perfazer os 

10 mL da capacidade do balão utilizado) e deixou-se a incubar durante uma hora. Paralelamente 

realizou-se um branco com 2,5 mL de vanadato de amónio e o resto (até perfazer os 10 mL da 

capacidade do balão) com água desionizada. No final da incubação leu-se a absorvância no 

espetrofotómetro a 375 nm e determinou-se o P solúvel presente em solução, com base na curva 

padrão previamente estabelecida e presente no software do equipamento; 

3) Medição do pH: o pH foi medido directamente nos tubos de centrífuga (depois do volume 

necessário para a determinação do P solúvel em solução ser removido), através do uso de um 

potenciómetro. 
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4. Resultados e discussão 
 

 

 

4.1. Bactérias cultiváveis 

O n.º total de colónias encontrado em cada amostra de solo é o que está representado pelo 

quadro 11, onde estão também indicadas as percentagens das bactérias totais capazes de crescer 

em cada um dos meios mínimos: 

  

Quadro 11 – Quantidade total de bactérias cultiváveis presentes nos solos e percentagem do total 

capaz de crescer nos meios mínimos 

Solo N.º total (UFC g
-1

) % em Pins % em Fins % em PAl % em PFe 

S1 8,89e
+03

 22 12 43 35 

S2 6,38e
+07

 36 25 52 33 

S3 6,40e
+06

 27 22 29 17 

Monte do Outeiro 8,00e
+08

 74 70 46 32 

 

 Através da cuidada análise ao quadro anterior pode verificar-se que o maior n.º de bactérias 

foi encontrado no solo não contaminado (pertencente ao monte do Outeiro) e o menor no solo S1. Tal 

poderá dever-se ao facto das condições encontradas no solo não contaminado (baixo teor de metais 

pesados, pH e quantidade de MO adequados e maior teor de nutrientes) proporcionarem uma mais 

vasta comunidade microbiana. Pelo contrário, S1 corresponde ao solo mais ácido e com elevados 

teores de As e Pb (quadro 2). 

 É de salientar que devido à pouca semelhança de resultados evidenciados pelo quadro 11, se 

pondera desde já que de facto existe bastante disparidade inter-solos, pelo que, necessariamente se 

esperam mecanismos de sobrevivência diferentes (logo diferente eficiência de solubilização nas 

várias fontes de P providenciadas) entre as várias colónias de bactérias presentes na rizosfera. 

Relativamente aos resultados alcançados em PAl, é de realçar o trabalho de (Hara, et al., 

2005) que deduz que apesar de algumas colónias de bactérias isoladas serem tolerantes à acidez, 

não significa que estas também sejam tolerantes a um meio com Al, o que nesta fase não indica 

tolerância, visto que o nível de Al total é praticamente semelhante em todos os solos (quadro 2). 

Todavia, os dados obtidos com PAl mostraram uma razoável percentagem de bactérias capazes de o 

solubilizar, não havendo relação directa com os níveis de Al total nos solos. No entanto parece haver 

uma relação inversa entre o pH dos solos da mina e a percentagem de bactérias solubilizadoras de 

PAl. Tal poderá ser devido à maior disponibilidade de Al nos solos ácidos e maior probabilidade de 

formação de fosfatos de Al insolúveis. No monte do Outeiro, foi encontrada uma elevada 

percentagem de bactérias capazes de utilizar PAI, ainda que o seu pH esteja perto dos padrões de 

alcalinidade (pH = 7,7). 

Foram igualmente detectadas várias bactérias capazes de crescer com PFe, não havendo 

contudo uma relação clara entre a percentagem de bactérias capazes de utilizar PFe de cada solo e a 

quantidade de Fe total presente nestes. Por outro lado, parece haver uma relação inversa entre o pH 
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dos solos contaminados e a percentagem de bactérias capazes de utilizar PFe, o que parece lógico 

visto a formação de fosfatos de Fe ser mais provável em solos ácidos, uma vez que há mais Fe em 

solução. Em relação aos fosfato e fitato de Ca, os valores mais altos verificaram-se no solo não 

contaminado. De notar ainda que no solo S1, com menor pH, havia apenas 22% das bactérias totais 

capazes de solubilizar o fosfato de Ca (tal é coerente pois a esse pH o equilíbrio químico favorecerá a 

formação de fosfatos mais solúveis) e 12% capazes de solubilizar o fitato de Ca. 

 

4.2. Eficiência de solubilização das bactérias seleccionadas 

Como o n.º total de bactérias cultiváveis era bastante elevado, houve a necessidade de se 

optar por trabalhar com uma quantidade mais diminuta de bactérias que fossem capazes de 

solubilizar pelo menos uma das fontes de P (Pins ou Fins – não se realizando nesta fase do ensaio a 

análise aos meios com fosfato de Al ou de Fe). Para o efeito, seleccionaram-se e isolaram-se para 

posterior utilização: 

 22 colónias rizosféricas para S1; 

 36 colónias rizosféricas para S2; 

 26 colónias rizosféricas para S3; 

 54 colónias rizosféricas para o monte do Outeiro. 

 

Das quais foram utilizadas para o seguimento da análise a efectuar:  

 22 colónias rizosféricas para S1; 

 36 colónias rizosféricas para S2; 

 26 colónias rizosféricas para S3; 

 41 colónias rizosféricas para o monte do Outeiro. 

 

Os quadros 12 a 17 reflectem os resultados obtidos para a eficiência de solubilização nos 

meios mínimos com Fins ou Pins. Não obstante o leitor deve conjuntamente consultar os anexos II e III. 
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Quadro 12 – Eficiência de solubilização das bactérias nos meios mínimos seleccionados, caso da 

mina de S. Domingos 

 
Eficiência de 
solubilização  

Eficiência de 
solubilização  

Eficiência de 
solubilização 

Identificação Fins Pins Identificação Fins Pins Identificação Fins Pins 

S1 1 1,54 1,62 S2 1 3,86 2,27 S3 1 5,59 2,25 

S1 2 1,29 2,10 S2 2 4,25 2,00 S3 2 4,25 2,00 

S1 3 2,32 1,11 S2 3 3,20 2,38 S3 3 3,40 1,36 

S1 4 1,33 1,13 S2 4 2,80 1,20 S3 4 2,40 2,40 

S1 5 2,33 1,29 S2 5 3,60 2,06 S3 5 2,80 2,06 

S1 6 2,42 1,33 S2 6 2,86 1,25 S3 6 2,60 2,00 

S1 7 2,17 1,33 S2 7 5,00 2,67 S3 7 3,33 1,75 

S1 8 3,20 1,33 S2 8 3,41 1,50 S3 8 3,75 1,76 

S1 9 1,40 1,73 S2 9 3,33 2,38 S3 9 4,00 1,40 

S1 10 1,82 1,33 S2 10 4,00 1,36 S3 10 2,67 1,57 

S1 11 1,60 2,50 S2 11 1,67 1,75 S3 11 2,40 1,33 

S1 12 1,20 1,56 S2 12 4,57 1,33 S3 12 2,00 1,25 

S1 13 1,17 X S2 13 4,84 2,00 S3 13 3,18 1,25 

S1 14 1,09 X S2 14 5,50 2,33 S3 14 2,17 1,75 

S1 15 1,17 X S2 15 3,40 1,92 S3 15 1,71 3,00 

S1 16 1,25 X S2 16 2,50 2,00 S3 16 2,22 1,60 

S1 17 1,25 X S2 17 2,83 2,73 S3 17 3,33 1,33 

S1 18 1,25 X S2 18 2,80 2,00 S3 18 3,40 1,67 

S1 19 1,25 X S2 19 4,00 1,70 S3 19 2,00 2,27 

S1 20 1,29 X S2 20 2,50 2,50 S3 20 3,40 1,88 

S1 21 1,33 X S2 21 2,50 1,25 S3 21 3,42 2,00 

S1 22 1,50 X S2 22 4,00 1,67 S3 22 2,17 1,67 

   
S2 23 3,80 3,33 S3 23 3,80 X 

   
S2 24 3,33 1,33 S3 24 3,57 X 

   
S2 25 3,75 1,33 S3 25 3,60 X 

   
S2 26 3,50 X S3 26 1,56 X 

   
S2 27 2,75 X 

   

   
S2 28 2,73 X 

   

   
S2 29 1,75 X 

   

   
S2 30 1,67 X 

   

   
S2 31 1,33 X 

   

   
S2 32 2,00 X 

   

   
S2 33 1,60 X 

   

   
S2 34 4,17 X 

   

   
S2 35 1,75 X 

   

   
S2 36 1,67 X 

   
 

Legenda: X significa que a bactéria não cresceu nesse meio. 
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 Tendo em conta o que fora anteriormente exposto, pelo quadro 13 tem-se que: 

 

Quadro 13 – N.º de bactérias em cada classe de eficiência de solubilização, nos diferentes meios 

mínimos 

Meio/Eficiência 
de solubilização 

<2 ≥2 a <4 ≥4 
N.º de 

bactérias 
testadas 

S1 Fins 17 5 0 22 

S1 Pins 20 2 0 22 

S2 Fins 7 20 9 36 

S2 Pins 23 13 0 36 

S3 Fins 2 21 3 26 

S3 Pins 18 8 0 26 

 

 O que implica segundo o quadro 14 e figuras 21 a 26: 

 

Quadro 14 – Médias (ẋ ) e desvios-padrão (σ) relativos à eficiência de solubilização de Fins e Pins 

Meio/Eficiência de solubilização S1 S2 S3 

ẋ  Fins 1,60 3,14 3,03 

σ Fins 0,55 1,06 0,91 

ẋ  Pins 0,83 1,34 1,52 

σ Pins 0,83 1,01 0,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 21 – % de eficiência de                                               Figura 22 – % de eficiência de 

      solubilização em Fins, caso de S1                                           solubilização em Pins, caso de S1   

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

% Eficiência de solubilização em Fins S1

Baixa

Média

91%

9%

% Eficiência de solubilização em Pins S1

Baixa

Média
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       Figura 23 – % de eficiência de                                               Figura 24 – % de eficiência de 

      solubilização em Fins, caso de S2                                          solubilização em Pins, caso de S2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 25 – % de eficiência de                                               Figura 26 – % de eficiência de 

      solubilização em Fins, caso de S3                                          solubilização em Pins, caso de S3   

 

 Relativamente ao monte do Outeiro, conseguiram-se isolar 41 bactérias que formaram halo 

em pelo menos um dos meios mínimos testados. Os resultados estão evidenciados no quadro 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

56%

25%

% Eficiência de solubilização em Fins S2

Baixa

Média

Alta
64%

36%

% Eficiência de solubilização em Pins S2

Baixa

Média

8%

81%

12%

% Eficiência de solubilização em Fins S3

Baixa

Média

Alta 69%

31%

% Eficiência de solubilização em Pins S3

Baixa

Média
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Quadro 15 – Eficiência de solubilização das bactérias nos meios mínimos seleccionados, caso do 

monte do Outeiro 

 
Eficiência de 
solubilização  

Eficiência de 
solubilização 

Identificação Fins Pins Identificação Fins Pins 

2 1,29 1,40 34 2,00 1,80 

3 1,67 2,33 35 2,00 1,40 

4 4,00 X 36 1,80 1,40 

5 2,20 2,33 37 2,40 1,20 

6 2,17 1,33 38 2,50 1,22 

7 2,60 1,10 39 2,33 1,33 

8 1,86 1,22 40 1,83 1,10 

10 4,00 1,86 41 2,00 1,83 

11 1,50 1,25 42 1,63 1,25 

12 1,57 2,33 43 1,80 1,24 

15 3,00 S/Halo 44 2,11 1,22 

17 1,50 S/Halo 45 2,60 1,43 

18 5,67 1,67 46 1,57 1,50 

19 4,00 3,33 47 1,86 1,75 

23 3,00 1,25 48 2,33 2,00 

25 4,33 1,50 49 2,11 2,00 

27 2,00 1,33 50 1,67 1,14 

28 6,00 1,67 51 2,00 2,00 

30 1,80 1,22 52 1,71 1,17 

32 1,86 1,30 53 1,89 1,33 

33 1,77 1,50 
   

 

Legenda: X significa que a bactéria não cresceu nesse meio; 

S/Halo significa que a bactéria não apresentou halo. 

 

Dividindo por classes de eficiência de solubilização obtiveram-se os resultados indicados no 

quadro 16: 

 

Quadro 16 – N.º de bactérias em cada classe de eficiência de solubilização, nos diferentes meios 

mínimos 

Meio/Eficiência 
de solubilização 

<2 ≥2 a <4 ≥4 
N.º de 

bactérias 
testadas 

Fins 18 17 6 41 

Pins 34 7 0 41 

  

Sendo que, através do quadro 17 – e figuras 27 e 28 – se pode verificar: 
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Quadro 17 – Médias (ẋ ) e desvios-padrão (σ) relativos à eficiência de solubilização em Fins e Pins 

Meio/Eficiência de solubilização 
 

ẋ  Fins 2,39 

σ Fins 1,08 

ẋ  Pins 1,44 

σ Pins 0,61 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27 – % de eficiência de                                            Figura 28 – % de eficiência de 

   solubilização em Fins, caso do monte                                   solubilização em Pins, caso do monte 

                      do Outeiro                                                                             do Outeiro 

 

Analisando os resultados, verifica-se que no caso geral as bactérias em ambos os solos 

(mina de S. Domingos e monte do Outeiro) foram mais eficientes na solubilização do Fins do que do 

Pins. Tal poderá dever-se à inerente predilecção dos microrganismos pelo P orgânico e sobretudo na 

forma de fitato. Os dados apresentados permitem ainda observar que, em termos médios, S2, S3 e 

monte do Outeiro foram as amostras mais eficientes no que diz respeito à solubilização de P em 

forma de Fins (3,14, 3,03 e 2,39, respectivamente), sendo a capacidade de solubilização inferior no 

solo S1 (1,60). Contudo realça-se a variabilidade dos valores em torno da média: S2, S3 e monte do 

Outeiro têm uma considerável percentagem de bactérias com eficiência de solubilização alta (≥4) em 

Fins (25%, 12% e 15%, respectivamente), enquanto o solo S1 não apresenta qualquer bactéria com 

elevada capacidade de solubilização. Como sugere (Silva, et al., 2012), a explicação para tal pode 

estar relacionada com o facto de parte dos microrganismos isolados não possuir uma enzima – e.g. 

fitase – extracelular eficiente. Adicionalmente (Sarsan, 2013), afirmou que também a temperatura e 

pH podem influenciar a actividade das enzimas. 

 Para Pins, a eficiência de solubilização média foi bastante semelhante em todos os solos em 

consequência do também elevado desvio-padrão. Porém, embora não tenham sido isoladas bactérias 

com elevada capacidade de solubilização no referido meio, nos solos S2 e S3, 36% e 31% 

respectivamente, das bactérias testadas possuíam média capacidade de solubilização (≥2 a <4), 

enquanto que em contraste com o solo S1, apenas 9% foram encontradas e cerca do dobro (17%) no 

monte do Outeiro. 

83%

17%

% Eficiência de solubilização em Pins

Baixa

Média

44%

41%

15%

% Eficiência de solubilização em Fins

Baixa

Média

Alta
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 O estudo (Silva, et al., 2012) aproxima-se do trabalho desenvolvido por esta equipa pois o 

seu objectivo foi isolar microrganismos (bactérias e fungos) capazes de mineralizar P a partir da 

rizosfera de plantas de milho. Estes autores concluíram que “independente da cultura de milho 

analisada e do teor de P no solo, a maioria dos microrganismos isolados apresentou uma baixa 

eficiência de liberação de P inorgânico para o meio de cultura”. 

Não obstante, nunca se devem tomar os resultados como absolutos, pois tal como descreve 

(van Veen, et al., 1997), devido a uma vasta série de factores bióticos e abióticos, o comportamento 

dos microrganismos no solo será diferente daquele que possa ser observado in vitro. 

 

4.3. Tolerância das bactérias aos elementos vestigiais estudados 

 Através dos resultados obtidos e por uma questão de poupança de recursos, apenas se 

utilizaram as bactérias que tinham evidenciado um potencial mais eficiente de solubilização nos 

meios testados e/ou que apresentassem comportamento e características diferentes entre si. Assim, 

nesta fase, trabalhou-se com o seguinte total de isolados: 

 17 colónias rizosféricas em Fins e 6 em Pins, para S1; 

 30 colónias rizosféricas em Fins e 20 em Pins, para S2; 

 26 colónias rizosféricas em Fins e 18 em Pins, para S3; 

 36 colónias rizosféricas em Fins e 34 em Pins, para o monte do Outeiro. 

 

 Os resultados obtidos pela aplicação do método anteriormente descrito (capítulo 3.5) 

encontram-se representados nas figuras 29 a 36, bem como nos quadros 18 e 19: 

 

 

Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 29 – Média das eficiências de solubilização, Ø da colónia e do halo na presença de diferentes 

concentrações de elementos vestigiais, utilizando o meio mínimo Fins em S1 

 

1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 1,68 3,39 2,12 1,89 1,79 3,00 3,30 1,95 2,07 2,36 2,04

ẋ DC 2,00 2,47 2,44 2,91 2,47 3,38 3,59 3,21 3,56 3,00 2,38

ẋ DH 3,00 6,95 5,54 4,71 4,29 5,50 6,79 4,64 7,12 6,32 4,73

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
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Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 30 – Média das eficiências de solubilização, Ø da colónia e do halo na presença de diferentes 

concentrações de elementos vestigiais, utilizando o meio mínimo Fins em S2 

 

 

Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 31 – Média das eficiências de solubilização, Ø da colónia e do halo na presença de diferentes 

concentrações de elementos vestigiais, utilizando o meio mínimo Fins em S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 3,14 1,79 1,69 2,00 1,32 2,42 2,51 2,00 2,01 1,57 1,44

ẋ DC 2,42 2,46 2,70 2,50 1,80 3,21 3,74 3,35 2,78 2,07 3,35

ẋ DH 7,35 3,63 6,50 4,98 3,83 7,22 7,96 6,50 5,72 3,93 7,96

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 3,03 1,96 1,99 2,42 1,69 3,18 2,89 2,35 1,96 1,56 1,45

ẋ DC 2,64 1,99 2,18 2,31 1,60 2,90 2,81 3,27 1,83 1,31 1,26

ẋ DH 7,50 4,04 4,26 5,38 2,78 9,43 7,06 6,79 3,85 3,15 2,44

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
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Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 32 – Média das eficiências de solubilização, Ø da colónia e do halo na presença de diferentes 

concentrações de elementos vestigiais, utilizando o meio mínimo Fins no monte do Outeiro 

 

 

Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 33 – Média das eficiências de solubilização, Ø da colónia e do halo na presença de diferentes 

concentrações de elementos vestigiais, utilizando o meio mínimo Pins em S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 2,36 1,99 2,21 1,88 2,39 3,97 1,58 1,48 2,25 2,39 2,54

ẋ DC 5,57 4,89 3,19 4,83 3,54 2,22 8,47 5,32 4,47 3,96 2,67

ẋ DH 11,88 9,25 7,03 8,72 7,67 7,75 12,25 7,43 8,69 8,57 7,53

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 1,81 1,60 0,00 1,83 0,00 2,05 1,54 1,41 1,46 1,50 0,00

ẋ DC 3,25 2,08 1,25 3,17 2,08 2,00 2,58 2,33 4,25 3,83 2,83

ẋ DH 5,58 4,00 0,00 5,00 0,00 4,67 5,00 2,75 5,33 3,00 0,00

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
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1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 2,00 2,03 1,50 1,46 1,50 2,03 2,39 1,92 1,48 1,25 1,67

ẋ DC 2,22 2,23 1,55 2,83 2,08 3,03 2,53 2,25 3,70 3,03 2,63

ẋ DH 4,17 4,94 3,00 3,81 3,00 6,75 7,20 5,25 5,59 5,80 5,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 1,81 1,64 0,00 1,58 1,09 1,98 2,10 1,88 1,51 1,54 1,71

ẋ DC 2,66 1,92 1,14 4,25 2,64 2,47 2,53 2,92 3,36 2,81 2,58

ẋ DH 4,67 4,64 0,00 4,55 4,00 6,00 6,78 7,33 4,35 4,39 5,12

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 34 – Média das eficiências de solubilização, Ø da colónia e do halo na presença de diferentes 

concentrações de elementos vestigiais, utilizando o meio mínimo Pins em S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 35 – Média das eficiências de solubilização, Ø da colónia e do halo na presença de diferentes 

concentrações de elementos vestigiais, utilizando o meio mínimo Pins em S3 
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Legenda: C – Controlo; ẋ  E – Média das eficiências de solubilização; ẋ  DC – Média dos Ø das 

colónias (em mm); ẋ  DH – Média dos Ø dos halos (em mm). 

Figura 36 – Eficiência de solubilização na presença de diferentes concentrações de elementos 

vestigiais, utilizando o meio mínimo Pins no monte do Outeiro 

 

Quadro 18 – Classes de eficiência em Fins das bactérias testadas 

 

Classes de eficiência em Fins 

   

Baixa Média Alta 

Monte do Outeiro S1 S2 S3 

Controlo 

    

Cu 1 mM 

    

Cu 2 mM 

    

Zn 1 mM 

    

Zn 2 mM 
 

    

As 1 mM 

    

1 mM 2 mM 1 mM 2 mM 1 mM 5 mM 10 mM 1 mM 2 mM 3 mM

C Cu Zn As Pb

ẋ E 1,56 1,59 4,48 1,98 3,36 1,49 1,33 1,26 1,41 2,44 3,25

ẋ DC 6,03 4,28 1,81 3,71 2,10 6,85 8,01 8,50 5,85 2,03 2,00

ẋ DH 8,62 6,73 10,63 6,97 6,11 9,73 10,38 10,73 8,42 4,40 6,47

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
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As 5 mM 

    

As 10 mM 

    

Pb 1 mM 

    

Pb 2 mM 

    

Pb 3 mM 

    
 

Quadro 19 – Classes de eficiência em Pins das bactérias testadas 

 
 

Classes de eficiência em Pins 

   
Baixa Média Alta 

Monte do Outeiro S1 S2 S3 

Controlo 

    

Cu 1 mM 

    

Cu 2 mM 

 

N.C. 

 

N.C. 

Zn 1 mM 

    

Zn 2 mM 

 

N.C. 

  

As 1 mM 
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As 5 mM 

    

As 10 mM 

    

Pb 1 mM 

    

Pb 2 mM 

    

Pb 3 mM 

 

N.C. 

  
Legenda: N.C. – Não ocorreu crescimento da colónia ou aparecimento de halo. 

 

Em S1 Fins as colónias bacterianas mostraram-se mais tolerantes ao Cu 1 mM (3,39), As 5 

mM (3,30), As 1 mM (3,00), Pb 2 mM (2,36), Cu 2 mM (2,12), Pb 1 mM (2,07) e Pb 3 mM (2,04), 

respectivamente, que foi onde alcançaram as melhores eficiências de solubilização (≥2), 

relativamente aos restantes elementos testados. Observando o coeficiente da equação Ø halo:Ø da 

bactéria, pode verificar-se que aos maiores halos nem sempre correspondem os maiores diâmetros 

dos isolados rizosféricos, isto é: a colónia ao crescer (em Ø) demonstra que é tolerante, mas a sua 

capacidade de solubilização de P na forma de fitato vai depender necessariamente do halo formado, 

atendendo a que em termos médios, o desenvolvimento da colónia possa ser baixo (Ø da colónia), 

desde que a sua capacidade de mobilização do elemento seja elevada (Ø do halo) levará a uma boa 

eficiência. Assim, Cu, As e Pb às concentrações supracitadas têm um maior halo comparativamente 

com o Ø da sua colónia. Esta relação já seria esperada, uma vez que, de acordo com o quadro 2, S1 

é um solo rico sobretudo nestes três elementos vestigiais e como a contaminação sentida para o Cu 

não é tão elevada como para os outros dois elementos, os isolados, à medida que a concentração de 

Cu aumenta, diminuem a sua eficiência de solubilização. Aliás, verificando o quadro 18, em termos 

individuais, Cu 1 mM, em comparação com as restantes concentrações do elemento e com o próprio 

controlo teve uns impressionantes 50% de eficiência de solubilização de classe alta. Não obstante, tal 

não acontece com As e Pb às concentrações a cima citadas. Observando de novo o quadro 18, 

constata-se que é às concentrações de As 5 mM e de Pb 2 mM que as eficiências de solubilização 

são mais elevadas, comparativamente com as concentrações mais baixas testadas para os 

respectivos elementos. Tal pode ter várias explicações, sendo que a primeira, averiguando o caso do 

As é que as bactérias testadas podem ter uma elevada resistência/mecanismo de tolerância genética 
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ao As, como sugere (Santos, et al., 2007), pois efectivamente são bactérias que provêm de solos 

ricos neste elemento, pelo que, à partida serão seres mais tolerantes ao As. 

Em S1 Pins, foi também ao nível do As 1 mM que se alcançaram os melhores resultados de 

eficiência de solubilização (2,05), apesar de neste meio e de acordo com o quadro 19, os resultados 

de S1 não terem sido muito notórios. Ainda assim, reforça-se a ideia de que ao provir de um solo 

contaminado com determinado elemento vestigial/metalóide, a bactéria terá mais capacidade de 

resistência a este mesmo elemento, pois embora não apresente um crescimento excepcional, o halo 

que forma tem uma dimensão deveras interessante. Por outro lado, é sugerido em alguns 

documentos bibliográficos que apesar do ião arsenato em detrimento do ião fosfato, não ser 

necessário à vida, o primeiro tem propriedades em muito semelhantes ao ião fosfato. Assim, as 

proteínas da membrana capazes de transportar para o interior das células o ião fosfato, podem 

também transportar o ião arsenato; não sendo no entanto impossível, como explica (Azevedo, 2009), 

que as bactérias utilizem os metais pesados como alimento, pois estas alimentam-se de sais 

minerais. Há então a concluir que, como sugere (Hinojosa, et al., 2010), os solos contaminados são 

um sistema dotado de uma grande complexidade. 

 Para S2 Fins os melhores resultados expressaram-se em As 5 mM (2,51), As 1 mM (2,42), Pb 

1 mM (2,01), As 10 mM (2,00) e em Zn 1 mM (2,00), sendo que pela observação do quadro 18 

nenhuma das concentrações se destaca (comparativamente com o controlo), para classes de 

eficiência de solubilização elevadas (≥4), o que vem realçar que as distâncias entre halo e colónia 

não são suficientes para elevar o resultado do quociente da equação halo:bactéria. Por conseguinte, 

onde se observaram maiores valores de halo, observaram-se também elevados valores de Ø da 

colónia. 

 Respeitante ao S2 Pins, grande parte das eficiências e, desta feita, as tolerâncias são 

menores do que as obtidas para o Fins, o que mais uma vez vem suportar os resultados obtidos 

anteriormente, em que se dava conta da “preferência” nutritiva dos microrganismos testados por F ins; 

pelo que se pode ainda afirmar que, em termos médios, as eficiências de solubilização obtidas neste 

meio mínimo (Pins) foram baixas. Reportando aos resultados obtidos, verifica-se que, em Pins na maior 

parte dos casos, os diâmetros das colónias em termos médios são bastante inferiores aos diâmetros 

alcançados pelas bactérias em Fins. Consequentemente segundo as figuras 30 e 34 e atendendo 

também ao Ø do halo para ambos os meios mínimos em teste, S2 teve resultados de eficiência de 

solubilização de índice mais elevado sobretudo em Fins. No entanto, mais uma vez se ressalva, que 

tal como em Fins, em Pins S2 voltou a ser mais eficiente ao nível do As e agora desta feita também do 

Cu. 

 Existem na literatura poucos estudos que corroborem os resultados obtidos por este trabalho. 

Não obstante, convém sublinhar aqueles que mais se aproximam da metodologia retratada como é o 

caso, por exemplo, de (Banu, 2004) em que os autores defendem que os microrganismos diferem na 

sua sensibilidade à exposição a metais, pelo que na maior parte dos casos, a elevados níveis dos 

mesmos, resultará na morte celular devido a uma interrupção das funções essenciais. Os resultados 

obtidos pelos autores supramencionados revelaram uma diminuição na biomassa e diversidade 

microbiana provocada pelo aumento da concentração de Cu, bem como revelaram que a toxicidade 
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do Cu para os microrganismos do solo pode ser afectada pelo pH, teor de carbono orgânico e teor de 

argila. (Rajkumar, et al., 2013) acrescenta que no terreno factores como seca (condições edafo-

climáticas da região), alterações climáticas e tipo e concentração de elemento(s) vestigial(is) também 

contribuem para a quantidade e diversidade da biomassa microbiana. 

S3 teve melhores eficiências de solubilização em As para os dois meios mínimos testados e 

no que respeita a Fins, obteve inclusivamente resultados ≥2 em todas as concentrações de As 

testadas, bem como em Zn 1 mM, apesar de ser um solo mais contaminado por Pb e Cu de acordo 

com o quadro 2. Muito certamente estes resultados dever-se-ão às disparidades no quociente 

halo:colónia e como já defendido anteriormente, a mecanismos de sobrevivência diversos entre 

microrganismos. 

Os isolados do monte do Outeiro, apesar de serem provenientes de um solo não 

contaminado, obtiveram resultados ≥2 para todos os elementos vestigiais testados, à excepção do As 

em Pins. Contudo constata-se que os diâmetros dos halos, comparativamente com os diâmetros das 

colónias, foram bastante elevados em termos médios, razão pela qual as eficiências de solubilização 

se apresentaram altas em alguns casos, tal como consta nas figuras 32 e 36 e nos quadros 18 e 19. 

Aliás, em Pins os isolados do monte do Outeiro obtiveram as maiores eficiências de solubilização para 

este meio, com Cu 2 mM a conseguir 4,48 e Zn 2 mM 3,36; sendo que são precisamente estes os 

dois elementos vestigiais mais abundantes no solo do monte do Outeiro, ainda que dentro dos 

parâmetros legais máximos permitidos. 

 

 Como os contributos de solubilização foram bastante diversificados e mais uma vez por uma 

questão de tempo e poupança de recursos, houve necessidade de se optar apenas por uma bactéria 

proveniente da mina e uma do monte do Outeiro para prosseguir o trabalho experimental. 

A escolha teve então por base os seguintes pontos: 

 Grande Ø de colónia, bem como eficiente solubilização de um ou dos dois meios mínimos 

utilizados anteriormente; isto é, o objectivo passaria pela eficiência na utilização das várias fontes de 

P disponibilizadas; 

 Tolerância aos elementos vestigiais, demonstrando bons resultados em Fins e/ou em Pins – 

ver anexo IV. 

 

Desta forma, através da análise pormenorizada ao que fora dito anteriormente, os isolados 

rizosféricos escolhidos foram: 

 Mina de S. Domingos: S2 23; 

 Monte do Outeiro: 15. 

 

4.4. Inoculação de bactérias no milho em hidroponia 

 Os resultados obtidos pela inoculação dos isolados rizosféricos no milho em hidroponia foram 

os apresentados pelos anexos V e VI e que estão sumarizados pelos quadros 20 e 21: 
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Quadro 20 – ẋ dos resultados obtidos por tratamento, caso da mina de S. Domingos 

 
Bactéria S2 23 

ẋ biomassa 
(g) por 

tratamento 
0,6266 0,3007 0,2293 0,3299 

ẋ pH por 
tratamento 

8,19 8,27 7,75 7,96 

ẋ [P] (mg L
-1

) 
por 

tratamento 
1,34 1,53 7,45 7,10 

N.º Vaso 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Tratamento Inóculo Pins Controlo Pins Controlo Fins Inóculo Fins 

 

 
Bactéria S2 23 

ẋ biomassa 
(g) por 

tratamento 
0,0804 0,1326 -0,0107 0,1432 

ẋ pH por 
tratamento 

7,75 8,20 8,21 7,83 

ẋ [P] (mg L
-1

) 
por 

tratamento 

2,26 2,67 1,45 1,98 

N.º Vaso 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Tratamento Controlo PFe Inóculo PFe Controlo PAl Inóculo PAl 

 

Quadro 21 – ẋ dos resultados obtidos por tratamento, caso do monte do Outeiro 

 
Bactéria 15 

ẋ biomassa 
(g) por 

tratamento 

0,0429 0,0683 0,0546 -0,0593 

ẋ pH por 
tratamento 

6,52 6,42 6,98 6,92 

ẋ [P] (mg L
-1

) 
por 

tratamento 

1,85 1,81 8,33 9,03 

N.º Vaso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tratamento Inóculo Pins Controlo Pins Inóculo Fins Controlo Fins 

 

 
Bactéria 15 

ẋ biomassa 
(g) por 

tratamento 

0,2882 0,0262 0,0952 -0,0012 

ẋ pH por 
tratamento 

7,00 6,96 6,73 7,34 

ẋ [P] (mg L
-1

) 
por 

tratamento 
2,54 2,65 2,90 3,27 

N.º Vaso 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Tratamento Inóculo PFe Controlo PFe Inóculo PAl Controlo PAl 

  

Os resultados apontam que, para S2 23, o tratamento com um menor crescimento de planta 

foi obtido em PAl (-0,0107 g) com a bactéria autoclavada (controlo). Apesar do resultado negativo 

alcançado só ser possível teoricamente, a verdade é que este vem expressar a realidade sentida em 
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laboratório: as plantas escolhidas ao dia 0 do presente ensaio (que à partida teriam pesos muito 

semelhantes), ao dia 7 ostentavam menos massa, possivelmente por emurchecimento da semente. 

Para além de que, estes vasos de hidroponia aquando abertos tinham um cheiro e coloração 

diferente dos restantes – as figuras 37, 38 e 39 ilustram o estado das plantas ao dia 7 do ensaio. No 

entanto, quer-se supor que o resultado em PAl por ventura também não terá sido muito afectado (não 

se tendo por isso decidido repetir novamente o trabalho experimental), uma vez que se relembra ao 

leitor que de acordo com o quadro 2, as colónias rizosféricas testadas provêm de um solo não muito 

rico em Al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Ilustração das diferentes características que compunham as raízes das plantas, ao dia 7 

do ensaio em hidroponia 

 

Figura 37 – Ilustração dos vasos 1 a 4 Figura 38 – Ilustração dos vasos 57 a 60 

 

1 2 
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57 
58 
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De outra perspectiva, a bactéria viva (inóculo) de S2 23, testada em Pins sofreu resultados em 

muito dissemelhantes dos anteriores – teve de média de biomassa 0,6266 g, que, em comparação 

com o inóculo de Fins, foi um valor cerca de duas vezes superior (0,3299 g). Apesar de ser esperado 

um valor de biomassa superior em Fins, pelo que teria sido abordado em capítulos anteriores, ao 

fazer-se referência às médias, a verdade é que, na hidroponia, como foram utilizados isolados 

rizosféricos em número singular, as comparações têm de ser efectuadas apenas para aquela bactéria 

singularmente. Ou seja, apesar do quadro 14 evidenciar que em termos médios S2 obtivera melhores 

resultados de solubilização em Fins (3,14) comparativamente com Pins (1,34), se se observar o quadro 

12, denota-se que no caso particular da bactéria S2 23, esta obteve resultados bastante semelhantes 

em Fins e em Pins (3,80 e 3,33, respectivamente), sendo que pelo quadro 11, o n.º total de bactérias 

cultiváveis em Fins seria inferior ao encontrado em Pins. Desta forma defende-se que a bactéria 

escolhida, devido às condições de arejamento, humidade, luminosidade e temperatura a que estava 

sujeita, será mais eficiente em Pins do que em qualquer outro meio, quando em contacto com a planta. 

Até porque, em ensaios anteriores testou-se apenas o comportamento da bactéria e agora – em 

hidroponia – estuda-se o comportamento bactéria-planta como um todo. De qualquer forma, conforme 

defende (Gyaneshwar, et al., 2002), poderá existir outra explicação que reside no facto da 

capacidade de solubilização de fosfato mineral dos microrganismos poder estar ligada a genes 

específicos, e que estes mesmos genes estão também presentes em bactérias não solubilizadoras de 

P. 

No caso particular do PFe em S2 23 a justificação para os presentes resultados pode residir 

no facto da planta se ter adaptado às condições do meio. Denota-se ainda que para qualquer meio 

utilizado, a planta teve um maior crescimento quando continha bactéria viva, do que quando o 

tratamento era efectuado com recurso ao controlo; evidenciando assim o papel de bactéria promotora 

do crescimento vegetal, indo de encontro aos objectivos do trabalho proposto para esta Dissertação. 

Aliás, como descreve (Sessitsch, et al., 2013), os resultados que alcançou sugerem que a inoculação 

com microrganismos aumenta a concentração de biomassa da parte aérea com mais frequência do 

que aumenta a concentração do elemento vestigial em causa. 

No que concerne à bactéria 15 proveniente do monte do Outeiro, esta obteve o seu melhor 

crescimento no tratamento com inóculo em PFe (0,2882 g). Por outro lado, auferiu o pior resultado 

junto do controlo de Fins, tendo desta forma uma média de biomassa de -0,0593 g. Quanto a PAl e Pins 

obtiveram resultados intermédios, com favorecimento do tratamento com inóculo de PAl, em 

detrimento dos restantes (inóculo PAl > controlo de Pins > inóculo de Pins > controlo de PAl). Assim 

constata-se que as plantas do vaso do PFe, que sofreram inoculação, se adaptaram melhor às 

condições em que cresceram, bem como à concentração de Fe em solução. O mesmo acontece para 

PAl, com a diferença de que o comportamento do mini-ecossistema planta-bactéria a decorrer nos 

vasos de hidroponia é muito menos tolerante ao PAl do que ao PFe; embora mais uma vez melhores 

resultados sejam visíveis ao nível da bactéria viva em solução. Já Pins e (sobretudo) Fins tiveram um 

crescimento muito deficitário, em “comparação” com os valores obtidos no capítulo anterior (fazendo 

referência aos quadros 11 e 15). Tal pode dever-se à inadaptação da planta ao meio ou até da 

competição directa entre ambas as espécies. 
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Mais uma vez, como aconteceu com o microrganismo S2 23 em hidroponia, a biomassa 

apresentou resultados superiores quando na presença da bactéria, do que com a bactéria 

autoclavada, tendo como excepção Pins, pois o controlo obteve maior valor de biomassa (0,0683 g) do 

que o inóculo (0,0429 g). Torna-se também importante considerar outro aspecto que não tem vindo a 

ser evidenciado: o comportamento da bactéria na presença de outro organismo. Deste modo, a 

bactéria isolada e a bactéria em contacto com a planta podem apresentar mecanismos de 

sobrevivência e de interacção diferentes, como aliás se tem vindo a verificar com a comparação entre 

o controlo (bactéria autoclavada) e o inóculo (bactéria viva). Quando o crescimento da planta com 

inóculo é mais baixo do que da perspectiva do mesmo tratamento com o controlo, é porque a bactéria 

poderá “ver” a planta como um organismo competidor e não um organismo com quem poderia ter 

uma relação de simbiose; sendo que, em caso de competição, normalmente a bactéria consegue sair 

favorecida em relação à planta. 

Existem ainda autores como (Gyaneshwar, et al., 2002) e (Kucey, et al., 1989) que defendem 

que existem várias razões que tentam explicar as variações na eficácia da inoculação de 

microrganismos solubilizadores de fosfato para a melhoria do crescimento e desenvolvimento das 

plantas e produtividade das culturas, tais como: 

 Sobrevivência e colonização dos próprios microrganismos; 

 Competição; 

 Natureza e propriedades dos solos e variedades de plantas; 

 Nutrientes insuficientes para produzir ácidos orgânicos em quantidade suficiente para 

solubilizar os fosfatos; 

 Inata incapacidade para solubilizar fosfatos. 

 

Em relação ao pH, a bactéria S2 23 provém de um solo contaminado com elementos 

vestigiais e metalóides (dos quais Cu, Zn, Pb e As), cujo pH, segundo o quadro 2, é de 5. Não 

obstante, todas as médias apresentadas para este parâmetro químico, em todos os tratamentos 

(quadro 20), correspondem a um meio básico. Isto é, ao solubilizar o P na forma de fosfato ou fitato, o 

microrganismo tende a alcalinizar o meio, até um pH máximo de 8,27 encontrado no controlo de Pins. 

Os presentes resultados não eram expectáveis, até porque, nos casos de Fins e PFe aquando a 

actuação da bactéria, o pH do meio, em comparação com o do controlo aumenta ao invés de 

decrescer. É de reforçar também que o isolado provém de um solo com pH ácido e seria de esperar 

que o pH do meio em tratamento decrescesse devido à libertação de ácidos orgânicos (e fosfatases 

ácidas) para a solubilização de fosfatos, tal como descreve (Islam, et al., 2007), que acrescenta que 

no seu ensaio todos os isolados que utilizou diminuíram ligeiramente o pH do meio. 

Já no que respeita ao pH encontrado nos tratamentos com a bactéria 15, foram também 

muito semelhantes entre si, sendo que ao contrário da bactéria anteriormente analisada, cujo pH 

rondou sempre a alcalinidade, o isolado proveniente do monte do Outeiro teve valores que oscilavam 

entre a acidez (pH mais baixo encontrado = 6,42) e a neutralidade (pH mais elevado = 7,34), sendo 

que desta feita apenas PAl viu o seu pH diminuído aquando a introdução de bactéria no tratamento. 
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A explicação para tal ter sucedido no caso desta Dissertação poderá passar pelo meio 

nutritivo utilizado. De facto a solução de Hoagland contém todo o N na forma de nitrato – quanto 

maior o crescimento da planta e absorção de aniões, maior o consumo de iões hidrogénio do meio e 

mais elevado o pH. 

No entanto, ao relacionar-se o pH com o consequente efeito na massa (em gramas) das 

plantas utilizadas ao final de 7 dias de tratamento (ver figuras 40 e 41) percebe-se que a correlação 

entre o pH e a biomassa é positiva, mas com valores de R (e R
2
) muito baixos, significando assim que 

em termos estatísticos a existência de relação entre ambas as variáveis, para as duas bactérias, é 

baixa. 

 

 

Figura 40 – Relação entre o pH e respectiva biomassa das plantas (em g), caso da bactéria S2 23 

 

 

Figura 41 – Relação entre o pH e respectiva biomassa das plantas (em g), caso da bactéria 15 

 

Quanto ao P solúvel em solução, em ambas as bactérias diferiu muito, não tendo um padrão 

definido intra e especialmente inter-tratamento. Porém, os maiores valores de P em solução foram 

encontrados em Fins para ambas as bactérias em estudo. Quer-se com isto demonstrar que à parte do 

crescimento apresentado pelas plantas e do pH do meio, estas bactérias são de facto mais eficientes 

a solubilizar Fins como fonte de P do que comparativamente com as restantes fontes de P utilizadas 

(Pins, PFe e PAl). De acordo com (Spaepen, et al., 2009) e (Galvão, et al., 2010), cerca de 40% das 
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bactérias cultiváveis são capazes de solubilizar P, sendo que segundo (Galvão, et al., 2010) e 

(Kucey, et al., 1989) a libertação dos fosfatos inorgânicos pode dar-se através da acção dos ácidos 

orgânicos, tais como o ácido láctico, glicólico, cítrico, acético, glucónico, málico, oxálico, tartárico, 

entre outros, que acidificam o solo e libertam iões solúveis dihidrogenofosfato (H2PO4
-
) e 

hidrogenofosfato (HPO4
2-

); pelo que o tipo de ácido necessariamente influenciará a libertação de P 

(Yadav, et al., 2003). Já o P orgânico (fitato), citando novamente (Galvão, et al., 2010), pode sofrer 

mineralização através de fosfatases ácidas, cuja fitase é uma enzima que pertence a este grupo. 

No que respeita aos restantes baixos valores evidenciados em quase todos os tratamentos, 

podem querer significar que o microrganismo em causa possa não estar bem adaptado ao meio, 

sendo que necessitará de utilizar o ião em questão para sobreviver. Aliás, o crescimento da planta 

quase que não demonstra correlação com o teor de P em solução, sobretudo no caso da bactéria 

proveniente da mina – ver figuras 42 e 43 – pois o coeficiente de correlação (R) é baixo. Esta 

afirmação remete para duas realidades, em que numa primeira, a planta na maior parte dos casos e 

em termos médios necessita da bactéria para obter os melhores crescimentos (melhores resultados 

ao nível do inóculo do que nos tratamentos com controlo), mas não deixa de ser verdade, numa 

segunda hipótese, que os maiores teores de P solubilizado em solução não correspondem às 

maiores biomassas. 

Em alusão aos contrastes/correlações entre o teor de P em solução com a biomassa e o pH, 

respectivamente, estes são estudados pelas figuras 42 a 45: 

 

 

Figura 42 – Relação entre o teor de P (mg L
-1

) e respectiva biomassa (em g), caso da bactéria S2 23 
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Figura 43 – Relação entre o teor de P (mg L
-1

) e respectiva biomassa (em g), caso da bactéria 15 

 

 

Figura 44 – Relação entre o teor de P (mg L
-1

) e respectivo pH, caso da bactéria S2 23 

 

 

Figura 45 – Relação entre o teor de P (mg L
-1

) e respectivo pH, caso da bactéria 15 
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5. Conclusão 
 

 

 

Indo de encontro aos objectivos a que este trabalho se propunha, foi de facto possível em 

condições in vitro a obtenção de isolados bacterianos com capacidade para tolerar diferentes tipos de 

elementos vestigiais, a diferentes concentrações, bem como, garantir que os mesmos 

microrganismos promoveriam o crescimento das plantas de milho. 

Apesar de este ser um tema que implicará uma mais pormenorizada linha de investigação, 

conseguiu-se para já perceber que existem formas de contornar problemas ambientais através da 

utilização de inóculos que servem não só numa perspectiva sustentável (tolerância a elementos 

vestigiais devido à sua proveniência – solos contaminados por actividades mineiras), como também 

económica (interesse como biofertilizantes agrícolas). Contudo, tal como denota (Hrynkiewicz, et al., 

2011), existem ainda alguns obstáculos a combater até à aplicação totalmente segura destes inóculos 

microbianos, tais como o preço de mercado (tendo em conta não só os lucros como também a própria 

relação custo/qualidade/aplicabilidade eficaz); universalidade do inóculo, que deveria poder ser 

universal para várias plantas e/ou solos; avaliação da eficácia de aplicação; aos quais se acrescenta, 

neste caso em particular, a identificação dos microrganismos com que se trabalha, sem a qual não 

será possível estabelecer a ponte entre o mundo académico e o mundo empresarial agrícola. 

Cingindo-nos aos resultados particulares obtidos neste ensaio, conseguiu-se obter bactérias, 

oriundas de solos com diferentes características e sujeitos a diferentes actividades antrópicas, 

capazes de solubilizar diferentes fontes de P, tais como Pins e Fins, apesar de os contributos terem 

sido bastante diversificados. Todavia, a solubilização é um fenómeno complexo que depende de 

inúmeros factores. 

Respeitante aos elementos vestigiais, verificou-se que também os contributos em termos de 

tolerância ao meio e eficiência de solubilização foram bastante diferentes entre si, muito embora os 

resultados sejam pautados pela generalidade dos elevados diâmetros encontrados em As e pela 

existência de uma eficiência de solubilização (≥2) para a maior parte dos isolados rizosféricos 

testados com o referido elemento. 

No que concerne à parte do ensaio em hidroponia conclui-se que de facto e fazendo uso da 

gíria popular, “cada caso é um caso”, isto porque os comportamentos de ambas as bactérias em 

estudo foram diferentes tanto do ponto de vista da biomassa, como do pH encontrado no meio e teor 

de P em solução. No entanto destaca-se que segundo a análise efectuada aos resultados, a adopção 

de inóculos microbianos pode efectivamente aumentar a produção de biomassa, indo de encontro ao 

publicado por (Hrynkiewicz, et al., 2011); pelo que à excepção dos casos de PFe e de PAl em S2 23, 

existiu uma relação inversa entre o teor de P em solução e a massa das plantas ao dia sete, ou seja, 

quando os valores de P em solução eram menores, a biomassa das plantas presentes nos vasos de 

hidroponia aumentou. Tal situação pode ocorrer por dois motivos: porque a bactéria necessitou de 

utilizar maior quantidade de P para satisfazer as suas necessidades ou numa segunda hipótese, mais 

provável, porque a planta absorveu o P mais eficientemente quando a sua biomassa era maior 

havendo assim menor teor de iões no meio. No entanto, se se avaliar o trabalho levado a cabo numa 
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perspectiva puramente comercial, para além de se ter de efectuar mais testes a mais bactérias, não 

se pode ainda apontar a escolha para bactérias da mina ou do monte do Outeiro, uma vez que cada 

uma mostrou uma eficiência diferente em cada tratamento a que foi sujeita e para além do mais, a 

sua identificação ainda não foi determinada. Esta realidade leva-nos a que se ressalve o 

argumentado por (Galvão, et al., 2010), que sublinha que o conhecimento acerca dos microrganismos 

enquanto seres e das suas potencialidades enquanto promotores do crescimento vegetal 

demonstrando resistência a solos contaminados por elementos vestigiais, na verdade, ainda não é 

completo e que a investigação em torno destas temáticas deve continuar, encarando a realidade 

numa óptica de protecção do ambiente e consciencialização dos indivíduos que desempenham um 

papel principal nestas matérias. 
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6. Recomendações e perspectivas futuras 
 

 

 

Ainda existe pouca informação relativamente à composição da comunidade microbiana 

presente na rizosfera de solos contaminados por metais pesados e/ou elementos vestigiais (Amora-

Lazcano, et al., 2010). Assim, importa desde já salientar que é importante que se faça investigação 

nesta área do saber e que se invista em projectos deste âmbito. Nos países desenvolvidos e 

sobretudo nos em desenvolvimento, a segurança alimentar poderá ser substancialmente melhorada e 

os impactes fomentados pela agricultura intensiva poderão vir a ser mitigados, devido a um maior 

investimento e reformas políticas que passem também pela disponibilização de mais fundos à 

investigação. 

No entanto convém não esquecer que terá de partir de nós, cidadãos do mundo no século 

XXI aos quais acresce o facto de sermos estudantes e futuros profissionais das áreas ligadas à 

Agronomia e Ambiente, lutar por estas questões tão importantes que muitas vezes são esquecidas. 

Claro que para o leitor (que com certeza estará sensibilizado para pelo menos uma das áreas a cima 

referidas) esta questão não será deveras tão superficial, uma vez que há muitas arestas não limadas, 

não obstante, o fim último deverá ser sempre procurar soluções que caminhem para a 

sustentabilidade económico-ambiental, mesmo que não patrocinadas. 

Pelo exposto, uma das sugestões que se regista relativamente a este trabalho seria a de 

aplicar o estudo aqui efectuado também na perspectiva dos fungos, que fora aliás um dos objectivos 

no início mas devido às dimensões do projecto não coincidirem com os prazos de entrega da 

Dissertação, o estudo foi apenas direccionado para as bactérias. Porém, existe também a 

possibilidade da interacção fungo-planta-bactéria, pois há na literatura autores como (Maria, et al., 

2011) e (Gyaneshwar, et al., 2002) que apontam a importância da co-inoculação de fungos e 

bactérias, que inclusivamente apresentam melhores resultados comparativamente aos ensaios com 

apenas uma espécie de microrganismo citado. 

Seria também interessante e de extrema importância conhecer-se os microrganismos que 

melhor sirvam os objectivos propostos e, assim, através de uma extracção de ADN, utilizando a 

técnica de electroforese (tal como sugere (Xavier, et al., 2004)) e sequenciação, identificar-se as 

bactérias e fungos mais tolerantes aos elementos vestigiais testados e que, em simultâneo são 

capazes de mobilizar nutrientes vegetais. A importância de se conhecer o material biológico com que 

se trabalha e por conseguinte validar hipóteses e formular teorias é grande. 

Seria de igual modo importante corroborar os resultados alcançados neste trabalho, uma vez 

que se destaca a utilidade dos objectivos do trabalho em si e a capacidade de prospecção desta área 

em particular. Explorar o potencial de remediação da simbiose planta-bactéria através da técnica 

biológica de rizoremediação (como indicado por (Vasconcelos, 2007)) também seria interessante. 

Como relata (Kidd, et al., 2009), o crescimento e desenvolvimento de plantas em solos contaminados 

por metais pode ser auxiliado através de microrganismos nativos da rizosfera que têm uma dupla 

função: por um lado reduzir a toxicidade do metal em causa e por outro aumentar a tolerância da 

planta à contaminação que a envolve. 
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Um dos potenciais trabalhos a desenvolver no futuro poderia passar pelo estudo mais 

exaustivo da razão pela qual algumas bactérias isoladas em hidroponia faziam frequentemente 

crescer mais a parte aérea das plantas do que as raizes; sendo que por vezes as cores das raizes 

destas plantas de milho, apesar de serem da mesma espécie e lote, tinham cores diferentes umas 

das outras. 

Incidir sobre o aperfeiçoamento da solução de Hoagland a colocar nos vasos de hidroponia, 

bem como perceber o comportamento da relação bactéria-planta nos tratamentos com PAl e PFe 

também seria um trabalho importante, uma vez que algumas das primeiras tentativas no ensaio de 

hidroponia mataram as plantas e tal não poderá repetir-se pois estas não morriam devido à presença 

da bactéria, nem do elemento vestigial a testar. De facto reconhecesse que a importância dada a 

estes dois tipos de fosfatos supracitados não foi tão intensa como para Fins e Pins, pois na realidade o 

presente projecto foi idealizado numa perspectiva de se trabalhar apenas com estes dois últimos tipos 

de fosfatos, uma vez que comummente os solos portugueses não são muito ricos em Al e Fe. 
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Anexo I – Sequência de imagens relativa ao crescimento do milho em hidroponia 
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Anexo II – Medição dos Ø das bactérias e respectivos halos, para o caso da mina de S. Domingos 

 
Ø bactéria 

(cm) 
Ø halo (cm) 

 
Ø bactéria 

(cm) 
Ø halo (cm) 

 
Ø bactéria 

(cm) 
Ø halo (cm) 

ID Fins Pins Fins Pins ID Fins Pins Fins Pins ID Fins Pins Fins Pins 

S1 1 0,50 0,50 0,77 0,81 S2 1 0,22 0,22 0,85 0,50 S3 1 0,17 0,20 0,95 0,45 

S1 2 0,35 0,20 0,45 0,42 S2 2 0,20 0,30 0,85 0,60 S3 2 0,20 0,30 0,85 0,60 

S1 3 0,28 0,45 0,65 0,50 S2 3 0,25 0,21 0,80 0,50 S3 3 0,25 0,22 0,85 0,30 

S1 4 0,30 0,40 0,40 0,45 S2 4 0,25 0,25 0,70 0,30 S3 4 0,25 0,25 0,60 0,60 

S1 5 0,30 0,35 0,70 0,45 S2 5 0,25 0,17 0,90 0,35 S3 5 0,25 0,17 0,70 0,35 

S1 6 0,31 0,30 0,75 0,40 S2 6 0,21 0,40 0,60 0,50 S3 6 0,25 0,20 0,65 0,40 

S1 7 0,30 0,30 0,65 0,40 S2 7 0,12 0,15 0,60 0,40 S3 7 0,21 0,20 0,70 0,35 

S1 8 0,25 0,30 0,80 0,40 S2 8 0,22 0,20 0,75 0,30 S3 8 0,20 0,17 0,75 0,30 

S1 9 0,25 0,30 0,35 0,52 S2 9 0,30 0,21 1,00 0,50 S3 9 0,20 0,25 0,80 0,35 

S1 10 0,22 0,30 0,40 0,40 S2 10 0,20 0,22 0,80 0,30 S3 10 0,30 0,70 0,80 1,10 

S1 11 0,25 0,20 0,40 0,50 S2 11 0,30 0,20 0,50 0,35 S3 11 0,25 0,15 0,60 0,20 

S1 12 0,50 0,45 0,60 0,70 S2 12 0,23 0,15 1,05 0,20 S3 12 0,30 0,20 0,60 0,25 

S1 13 0,60 0,00 0,70 0,00 S2 13 0,31 0,20 1,50 0,40 S3 13 0,22 0,20 0,70 0,25 

S1 14 0,55 0,00 0,60 0,00 S2 14 0,20 0,15 1,10 0,35 S3 14 0,30 0,40 0,65 0,70 

S1 15 0,60 0,00 0,70 0,00 S2 15 0,25 0,13 0,85 0,25 S3 15 0,35 0,10 0,60 0,30 

S1 16 0,40 0,00 0,50 0,00 S2 16 0,32 0,20 0,80 0,40 S3 16 0,45 0,25 1,00 0,40 

S1 17 0,40 0,00 0,50 0,00 S2 17 0,23 0,22 0,65 0,60 S3 17 0,21 0,30 0,70 0,40 

S1 18 0,40 0,00 0,50 0,00 S2 18 0,25 0,15 0,70 0,30 S3 18 0,25 0,30 0,85 0,50 

S1 19 0,40 0,00 0,50 0,00 S2 19 0,20 0,20 0,80 0,34 S3 19 0,35 0,22 0,70 0,50 

S1 20 0,35 0,00 0,45 0,00 S2 20 0,20 0,20 0,50 0,50 S3 20 0,25 0,16 0,85 0,30 

S1 21 0,30 0,00 0,40 0,00 S2 21 0,20 0,16 0,50 0,20 S3 21 0,19 0,30 0,65 0,60 

S1 22 0,20 0,00 0,30 0,00 S2 22 0,25 0,15 1,00 0,25 S3 22 0,30 0,30 0,65 0,50 

   
 S2 23 0,25 0,18 0,95 0,60 S3 23 0,25 0,00 0,95 0,00 

   
 S2 24 0,30 0,30 1,00 0,40 S3 24 0,21 0,00 0,75 0,00 

   
 S2 25 0,20 0,30 0,75 0,40 S3 25 0,25 0,00 0,90 0,00 

   
 S2 26 0,30 0,00 1,05 0,00 S3 26 0,45 0,00 0,70 0,00 

   
 S2 27 0,20 0,00 0,55 0,00 

   
 

   
 S2 28 0,22 0,00 0,60 0,00 

   
 

   
 S2 29 0,40 0,00 0,70 0,00 

   
 

   
 S2 30 0,30 0,00 0,50 0,00 

   
 

   
 S2 31 0,30 0,00 0,40 0,00 

   
 

   
 S2 32 0,30 0,00 0,60 0,00 

   
 

   
 S2 33 0,25 0,00 0,40 0,00 

   
 

   
 S2 34 0,12 0,00 0,50 0,00 

   
 

   
 S2 35 0,20 0,00 0,35 0,00 

   
 

   
 S2 36 0,30 0,00 0,50 0,00 

   
 

  Legenda: ID significa identificação. 
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Anexo III – Medição dos Ø das bactérias e respectivos halos, para o caso do monte do Outeiro 

 
Ø bactéria (cm) Ø halo (cm) 

 
Ø bactéria (cm) Ø halo (cm) 

Identificação Fins Pins Fins Pins Identificação Fins Pins Fins Pins 

2 0,70 0,50 0,90 0,70 34 0,60 0,50 1,20 0,90 

3 0,60 0,30 1,00 0,70 35 0,60 0,50 1,20 0,70 

4 0,40 0,00 1,60 0,00 36 0,50 0,50 0,90 0,70 

5 0,50 0,30 1,10 0,70 37 0,50 0,50 1,20 0,60 

6 0,60 0,90 1,30 1,20 38 0,40 0,90 1,00 1,10 

7 0,50 1,00 1,30 1,10 39 0,30 0,60 0,70 0,80 

8 0,70 0,90 1,30 1,10 40 0,60 1,00 1,10 1,10 

10 0,40 0,35 1,60 0,65 41 0,60 0,60 1,20 1,10 

11 0,40 0,40 0,60 0,50 42 0,80 0,80 1,30 1,00 

12 0,70 0,30 1,10 0,70 43 1,00 0,85 1,80 1,05 

15 0,30 0,10 0,90 0,00 44 0,90 0,90 1,90 1,10 

17 0,40 0,30 0,60 0,00 45 0,50 0,70 1,30 1,00 

18 0,30 0,30 1,70 0,50 46 0,70 0,40 1,10 0,60 

19 0,20 0,30 0,80 1,00 47 0,70 0,40 1,30 0,70 

23 0,20 0,80 0,60 1,00 48 0,60 0,30 1,40 0,60 

25 0,15 0,60 0,65 0,90 49 0,90 0,40 1,90 0,80 

27 0,20 0,60 0,40 0,80 50 0,90 0,70 1,50 0,80 

28 0,20 0,30 1,20 0,50 51 0,80 0,50 1,60 1,00 

30 0,50 0,90 0,90 1,10 52 0,70 0,60 1,20 0,70 

32 0,70 1,00 1,30 1,30 53 0,90 0,60 1,70 0,80 

33 0,65 0,80 1,15 1,20 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isolamento de microrganismos tolerantes a elementos vestigiais capazes de mobilizar nutrientes 

 

 

Ana Rita de Sousa Martinho – Instituto Superior de Agronomia xix 

 

Anexo IV – Resultados individuais relativos às bactérias S2 23 (mina de S. Domingos) e 15 (monte do 

Outeiro) quando em contacto com os elementos vestigiais a diferentes concentrações 

  
Controlo 

      

Meio mínimo Identificação E DC DH 
      

Fins 
S2 23 

3,80 0,25 0,95 
      

Pins 3,33 0,18 0,60 
      

Fins 
15 

3,00 0,30 0,90 
      

Pins S/Halo 0,30 0,00 
      

  
Cu 1 mM Cu 2 mM 

   

Meio mínimo Identificação E DC DH E DC DH 
   

Fins 
S2 23 

3,00 0,10 0,30 2,00 0,30 0,60 
   

Pins S/Halo 0,20 0,00 S/Halo 0,15 0,00 
   

Fins 
15 

3,67 0,30 1,10 3,00 0,30 0,90 
   

Pins S/Halo 0,40 0,00 S/Halo 0,20 0,00 
   

  
Zn 1 mM Zn 2 mM 

   

Meio mínimo Identificação E DC DH E DC DH 
   

Fins 
S2 23 

2,00 0,25 0,50 1,50 0,20 0,30 
   

Pins S/Halo 0,10 0,00 S/Halo 0,10 0,00 
   

Fins 
15 

4,33 0,30 1,30 7,00 0,10 0,70 
   

Pins S/Halo 0,30 0,00 S/Halo 0,25 0,00 
   

  
As 1 mM As 5 mM As 10 mM 

Meio mínimo Identificação E DC DH E DC DH E DC DH 

Fins 
S2 23 

3,50 0,20 0,70 3,67 0,30 1,10 2,69 0,26 0,70 

Pins 1,29 0,70 0,90 S/Halo 0,30 0,00 S/Halo 0,30 0,00 

Fins 
15 

3,57 0,35 1,25 8,00 0,20 1,60 6,00 0,20 1,20 

Pins S/Halo 0,60 0,00 S/Halo 0,90 0,00 S/Halo 0,90 0,00 

  
Pb 1 mM Pb 2 mM Pb 3 mM 

Meio mínimo Identificação E DC DH E DC DH E DC DH 

Fins 
S2 23 

2,67 0,30 0,80 2,50 0,20 0,50 2,00 0,25 0,50 

Pins 1,40 0,50 0,70 S/Halo 0,10 0,00 S/Halo 0,15 0,00 

Fins 
15 

11,00 0,10 1,10 11,00 0,10 1,10 5,00 0,20 1,00 

Pins S/Halo 0,60 0,00 S/Halo 0,20 0,00 S/Halo 0,10 0,00 

 

  Legenda: E – Eficiência de solubilização; DC – Ø da colónia (em cm); DH – Ø do halo (em cm); 

S/Halo significa que a bactéria não apresentou halo. 
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Anexo V – Resultados da inoculação do milho em hidroponia aos dias 0 e 7, caso da mina de S. Domingos 

 
N.º vaso 

N.º de 
planta 

Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final (g) 

Crescimento 
(g) 

ẋ por 
vaso (g) 

pH ẋ 
[P2O5] 
mg L

-1
 

[P] mg 
L

-1
 

Factor 
de 

diluição  
(x10) 

ẋ [P] 
mg L

-1
 

In
ó

c
u

lo
 P

in
s
 

33 

129 0,6846 0,8657 0,1811 

0,2813 

8,13 

8,09 

0,115 0,050 0,50 

0,95 
130 0,6124 0,9643 0,3519 7,84 0,119 0,052 1,19 

131 0,6500 0,7533 0,1033 8,30 0,117 0,051 1,17 

132 0,6565 1,1452 0,4887 - - - - 

34 

133 1,0514 0,9563 -0,0951 

1,8392 

8,35 

8,35 

0,120 0,052 1,20 

1,24 
134 1,0335 0,6984 -0,3351 8,33 0,129 0,056 1,29 

135 1,0480 8,8970 7,8490 8,38 0,123 0,054 1,23 

136 1,0584 0,9963 -0,0621 - - - - 

35 

137 0,7349 0,8652 0,1303 

0,1292 

8,23 

8,24 

0,160 0,070 1,60 

1,50 
138 0,7790 1,0985 0,3195 8,17 0,147 0,064 1,47 

139 0,7753 0,7632 -0,0121 8,31 0,144 0,063 1,44 

140 0,7788 0,8579 0,0791 - - - - 

36 

141 0,8328 1,3796 0,5468 

0,2568 

8,02 

8,08 

0,184 0,080 1,84 

1,67 
142 0,8114 0,8075 -0,0039 8,09 0,152 0,066 1,52 

143 0,8010 0,9657 0,1647 8,13 0,165 0,072 1,65 

144 0,8059 1,1253 0,3194 - - - - 

C
o

n
tr

o
lo

 P
in

s
 

37 

145 0,7482 0,8095 0,0613 

0,0518 

8,34 

8,31 

0,136 0,059 1,36 

1,50 
146 0,7573 0,8300 0,0727 8,27 0,165 0,072 1,65 

147 0,7213 0,7050 -0,0163 8,32 0,149 0,065 1,49 

148 0,7456 0,8350 0,0894 - - - - 

38 

149 0,7276 1,0239 0,2963 

0,5692 

8,29 

8,30 

0,129 0,056 1,29 

1,28 150 0,7572 1,2940 0,5368 8,38 0,127 0,055 1,27 

151 0,7641 1,3690 0,6049 8,24 0,129 0,056 1,29 
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152 0,7261 1,5649 0,8388 - - - - 

39 

153 0,6479 0,8934 0,2455 

0,3237 

8,34 

8,33 

0,149 0,065 1,49 

1,52 
154 0,6493 0,9990 0,3497 8,28 0,160 0,070 1,60 

155 0,6468 0,8734 0,2266 8,36 0,147 0,064 1,47 

156 0,6832 1,1560 0,4728 - - - - 

40 

157 0,5568 0,8625 0,3057 

0,2583 

8,01 

8,16 

0,186 0,081 1,86 

1,80 
158 0,5846 0,9754 0,3908 8,23 0,179 0,078 1,79 

159 0,5753 0,6820 0,1067 8,23 0,174 0,076 1,74 

160 0,5776 0,8075 0,2299 - - - - 

C
o

n
tr

o
lo

 F
in

s
 

41 

161 0,6376 1,2086 0,5710 

0,2978 

7,87 

8,05 

0,705 0,307 7,05 

6,84 
162 0,6108 0,9631 0,3523 8,11 0,709 0,309 7,09 

163 0,6438 0,7653 0,1215 8,16 0,637 0,278 6,37 

164 0,6544 0,8006 0,1462 - - - - 

42 

165 1,0133 1,2314 0,2181 

0,1583 

7,87 

7,81 

0,695 0,303 6,95 

6,88 
166 1,0356 1,1406 0,1050 7,77 0,662 0,289 6,62 

167 1,0009 1,4009 0,4000 7,78 0,706 0,308 7,06 

168 1,0584 0,9684 -0,0900 - - - - 

43 

169 1,0828 1,1865 0,1037 

0,2430 

7,92 

7,79 

0,577 0,252 5,77 

6,23 
170 1,1087 1,2548 0,1461 7,80 0,619 0,270 6,19 

171 1,0900 1,5086 0,4186 7,66 0,672 0,293 6,72 

172 1,0815 1,3852 0,3037 - - - - 

44 

173 0,5741 0,8548 0,2807 

0,2180 

7,44 

7,35 

0,876 0,382 8,76 

9,87 
174 0,5776 0,6553 0,0777 7,33 1,000 0,436 10,00 

175 0,5974 0,9652 0,3678 7,28 1,084 0,473 10,84 

176 0,5542 0,6998 0,1456 - - - - 

 45 

177 1,1141 1,4532 0,3391 

0,4116 

8,14 

8,08 

0,590 0,257 5,90 

5,81 178 1,1280 1,5986 0,4706 8,04 0,498 0,217 4,98 

179 1,1062 1,3975 0,2913 8,06 0,654 0,285 6,54 
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180 1,1016 1,6470 0,5454 - - - - 

46 

181 0,8509 0,9647 0,1138 

0,0831 

7,48 

7,58 

0,876 0,382 8,76 

9,07 
182 0,8877 0,9861 0,0984 7,51 0,923 0,402 9,23 

183 0,8806 1,0059 0,1253 7,76 0,921 0,402 9,21 

184 0,8704 0,8651 -0,0053 - - - - 

47 

185 0,9613 1,4820 0,5207 

0,4097 

7,88 

8,03 

0,621 0,271 6,21 

6,01 
186 0,9971 1,2857 0,2886 8,08 0,575 0,251 5,75 

187 0,9990 1,6845 0,6855 8,13 0,606 0,264 6,06 

188 0,9823 1,1261 0,1438 - - - - 

48 

189 0,9031 0,9983 0,0952 

0,4152 

8,13 

8,16 

0,729 0,318 7,29 

7,52 
190 0,9277 1,2865 0,3588 8,16 0,774 0,337 7,74 

191 0,9053 1,3789 0,4736 8,18 0,753 0,328 7,53 

192 0,9092 1,6423 0,7331 - - - - 

C
o

n
tr

o
lo

 P
F

e
 

49 

193 0,8000 0,9641 0,1641 

0,2198 

8,17 

8,09 

0,240 0,105 2,40 

2,16 
194 0,8158 0,9990 0,1832 8,11 0,208 0,091 2,08 

195 0,8267 1,0563 0,2296 7,98 0,201 0,088 2,01 

196 0,8233 1,1254 0,3021 - - - - 

50 

197 0,8960 0,9340 0,0380 

-0,0117 

7,90 

7,87 

0,240 0,105 2,40 

2,36 
198 0,8620 0,8096 -0,0524 7,87 0,224 0,098 2,24 

199 0,8798 0,7541 -0,1257 7,84 0,244 0,106 2,44 

200 0,8823 0,9756 0,0933 - - - - 

51 

201 0,9092 1,0365 0,1273 

0,0547 

7,57 

7,51 

0,246 0,107 2,46 

2,34 
202 0,9196 0,9475 0,0279 7,49 0,208 0,091 2,08 

203 0,9475 0,9865 0,0390 7,44 0,249 0,109 2,49 

204 0,9330 0,9574 0,0244 - - - - 

52 

205 0,8634 0,9977 0,1343 

0,0590 

7,54 

7,54 

0,232 0,101 2,32 

2,16 206 0,8444 0,8736 0,0292 7,53 0,199 0,087 1,99 

207 0,8548 0,9075 0,0527 7,56 0,217 0,095 2,17 

In
ó

c
u

lo
 F

in
s
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208 0,8538 0,8735 0,0197 - - - - 

In
ó

c
u

lo
 P

F
e

 
53 

209 0,8119 0,9634 0,1515 

0,1618 

8,47 

8,24 

0,281 0,123 2,81 

2,75 
210 0,8528 0,9975 0,1447 8,49 0,266 0,116 2,66 

211 0,8478 1,1270 0,2792 7,75 0,279 0,122 2,79 

212 0,8288 0,9006 0,0718 - - - - 

54 

213 0,9089 0,9865 0,0776 

0,1040 

8,15 

8,16 

0,212 0,092 2,12 

2,10 
214 0,9071 1,1423 0,2352 8,12 0,211 0,092 2,11 

215 0,9224 0,9813 0,0589 8,20 0,207 0,090 2,07 

216 0,9070 0,9513 0,0443 - - - - 

55 

217 0,8740 1,0753 0,2013 

0,1160 

8,25 

8,21 

0,232 0,101 2,32 

2,27 
218 0,8559 0,9851 0,1292 8,26 0,215 0,094 2,15 

219 0,8661 0,9963 0,1302 8,13 0,234 0,102 2,34 

220 0,8429 0,8462 0,0033 - - - - 

56 

221 1,0818 1,2453 0,1635 

0,1487 

8,13 

8,18 

0,360 0,157 3,60 

3,54 
222 1,0828 1,1760 0,0932 8,20 0,352 0,153 3,52 

223 1,1003 1,2587 0,1584 8,20 0,350 0,153 3,50 

224 1,1205 1,3002 0,1797 - - - - 

C
o

n
tr

o
lo

 P
A

l 

57 

225 0,8374 0,8096 -0,0278 

0,0159 

8,14 

8,17 

0,189 0,082 1,89 

1,80 
226 0,8208 0,9142 0,0934 8,18 0,176 0,077 1,76 

227 0,8166 0,8543 0,0377 8,20 0,176 0,077 1,76 

228 0,8384 0,7986 -0,0398 - - - - 

58 

229 0,6747 0,7542 0,0795 

0,0488 

8,19 

8,17 

0,189 0,082 1,89 

1,88 
230 0,6865 0,8042 0,1177 8,10 0,179 0,078 1,79 

231 0,6570 0,6078 -0,0492 8,23 0,197 0,086 1,97 

232 0,6557 0,7030 0,0473 - - - - 

59 

233 0,7956 0,7085 -0,0871 

-0,0601 

8,32 

8,27 

0,106 0,046 1,06 

1,21 234 0,7944 0,8112 0,0168 8,27 0,133 0,058 1,33 

235 0,7812 0,6984 -0,0828 8,22 0,123 0,054 1,23 
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236 0,7875 0,7001 -0,0874 - - - - 

60 

237 0,7603 0,6099 -0,1504 

-0,0475 

8,14 

8,23 

0,089 0,039 0,89 

0,90 
238 0,7681 0,8105 0,0424 8,20 0,098 0,043 0,98 

239 0,7789 0,7241 -0,0548 8,35 0,082 0,036 0,82 

240 0,7814 0,7541 -0,0273 - - - - 

In
ó

c
u

lo
 P

A
l 

61 

241 0,6028 0,7141 0,1113 

0,1057 

7,86 

7,72 

0,178 0,078 1,78 

1,79 
242 0,6228 0,7280 0,1052 7,77 0,170 0,074 1,70 

243 0,6464 0,7420 0,0956 7,53 0,188 0,082 1,88 

244 0,6064 0,7169 0,1105 - - - - 

62 

245 0,6984 0,8006 0,1022 

0,0711 

8,07 

8,07 

0,209 0,091 2,09 

2,03 
246 0,6979 0,7956 0,0977 8,10 0,205 0,089 2,05 

247 0,6730 0,7842 0,1112 8,04 0,195 0,085 1,95 

248 0,6943 0,6675 -0,0268 - - - - 

63 

249 0,7243 0,9853 0,2610 

0,1472 

7,74 

7,75 

0,185 0,081 1,85 

1,69 
250 0,7503 0,8517 0,1014 7,77 0,172 0,075 1,72 

251 0,7788 0,8731 0,0943 7,75 0,149 0,065 1,49 

252 0,7639 0,8961 0,1322 - - - - 

64 

253 0,6724 1,0750 0,4026 

0,2488 

7,74 

7,78 

0,258 0,112 2,58 

2,42 
254 0,6754 0,8540 0,1786 7,80 0,227 0,099 2,27 

255 0,6725 0,8073 0,1348 7,80 0,241 0,105 2,41 

256 0,6950 0,9740 0,2790 - - - - 
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Anexo VI – Resultados da inoculação do milho em hidroponia aos dias 0 e 7, caso do monte do Outeiro 

 
N.º vaso 

N.º de 
planta 

Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final (g) 

Crescimento 
(g) 

ẋ por 
vaso (g) 

pH ẋ 
[P2O5] 
mg L

-1
 

[P] mg 
L

-1
 

Factor 
de 

diluição  
(x10) 

ẋ [P] 
mg L

-1
 

In
ó

c
u

lo
 P

in
s
 

1 

113 0,7573 0,8498 0,0925 

0,0499 

7,16 

7,13 

0,086 0,037 0,37 

0,83 
114 0,7492 0,5854 -0,1638 7,08 0,053 0,023 0,53 

115 0,6931 0,8846 0,1915 7,16 0,158 0,069 1,58 

116 0,7195 0,7990 0,0795 - - - - 

2 

117 0,6577 0,8162 0,1585 

0,1367 

5,84 

5,89 

0,289 0,126 2,89 

2,73 
118 0,6437 0,7169 0,0732 5,81 0,248 0,108 2,48 

119 0,6667 1,2405 0,5738 6,03 0,282 0,123 2,82 

120 0,6512 0,3924 -0,2588 - - - - 

3 

121 1,2198 1,3708 0,1510 

-0,0510 

7,83 

7,18 

0,155 0,068 1,55 

1,61 
122 1,1224 1,2591 0,1367 6,89 0,174 0,076 1,74 

123 1,1130 0,8203 -0,2927 6,81 0,153 0,067 1,53 

124 1,0588 0,8598 -0,1990 - - - - 

4 

125 0,7466 0,5919 -0,1547 

0,0360 

5,89 

5,89 

0,195 0,085 1,95 

2,23 
126 0,6954 0,7638 0,0684 5,91 0,232 0,101 2,32 

127 0,6034 0,8749 0,2715 5,87 0,243 0,106 2,43 

128 0,5663 0,5249 -0,0414 - - - - 

C
o

n
tr

o
lo

 P
in

s
 

5 

97 0,9619 1,0590 0,0971 

0,0038 

5,81 

5,81 

0,191 0,083 1,91 

2,60 
98 0,9552 0,8457 -0,1095 5,81 0,292 0,127 2,92 

99 0,9915 1,1969 0,2054 5,81 0,297 0,129 2,97 

100 0,9631 0,7854 -0,1777 - - - - 

6 
101 0,9813 0,9986 0,0173 

0,1604 
5,75 

5,90 
0,258 0,112 2,58 

2,43 
102 0,9133 1,3064 0,3931 5,87 0,231 0,101 2,31 
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103 1,0352 0,9984 -0,0368 6,08 0,240 0,105 2,40 

104 1,0286 1,2964 0,2678 - - - - 

7 

105 1,1257 1,0709 -0,0548 

0,0199 

7,15 

7,06 

0,140 0,061 1,40 

0,95 
106 1,0212 0,9421 -0,0791 7,11 0,110 0,048 1,10 

107 1,0337 1,1723 0,1386 6,93 0,034 0,015 0,34 

108 1,0804 1,1551 0,0747 - - - - 

8 

109 1,0539 1,0729 0,0190 

0,0891 

6,83 

6,89 

0,087 0,038 0,87 

1,28 
110 0,9587 1,3430 0,3843 6,94 0,160 0,070 1,60 

111 1,0735 1,1457 0,0722 6,91 0,136 0,059 1,36 

112 0,9621 0,8429 -0,1192 - - - - 

In
ó

c
u

lo
 F

in
s
 

9 

81 0,8798 0,9182 0,0384 

-0,0370 

7,28 

7,04 

0,967 0,422 9,67 

9,75 
82 0,8772 0,8246 -0,0526 6,86 0,979 0,427 9,79 

83 0,8616 0,7708 -0,0908 6,98 0,978 0,426 9,78 

84 0,8619 0,8190 -0,0429 - - - - 

10 

85 0,8859 0,9331 0,0472 

0,0522 

6,95 

6,88 

0,755 0,329 7,55 

7,55 
86 0,8573 0,6019 -0,2554 6,77 0,726 0,317 7,26 

87 0,8578 0,9386 0,0808 6,92 0,784 0,342 7,84 

88 0,8192 1,1552 0,3360 - - - - 

11 

89 0,8489 0,9725 0,1236 

0,2398 

7,05 

7,03 

0,841 0,367 8,41 

8,53 
90 0,8119 1,1841 0,3722 6,97 0,911 0,397 9,11 

91 0,8387 1,0067 0,1680 7,06 0,806 0,351 8,06 

92 0,8374 1,1328 0,2954 - - - - 

12 

93 0,9261 0,7198 -0,2063 

-0,0367 

6,95 

6,99 

0,793 0,346 7,93 

7,48 
94 0,9611 1,0497 0,0886 6,98 0,670 0,292 6,70 

95 0,9239 1,0326 0,1087 7,04 0,781 0,341 7,81 

96 0,9496 0,8118 -0,1378 - - - - 

 

13 65 1,4271 1,0559 -0,3712 -0,1552 7,02 6,97 0,894 0,390 8,94 8,32 
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66 1,3569 1,0941 -0,2628 6,92 0,920 0,401 9,20 

67 1,1230 1,2900 0,1670 6,96 0,682 0,297 6,82 

68 1,1866 1,0329 -0,1537 - - - - 

14 

69 0,9350 1,0901 0,1551 

-0,0142 

7,00 

6,97 

0,864 0,377 8,64 

8,07 
70 1,0192 0,9727 -0,0465 6,93 0,994 0,433 9,94 

71 1,0562 0,8627 -0,1935 6,99 0,562 0,245 5,62 

72 1,2639 1,2919 0,0280 - - - - 

15 

73 1,1386 1,2179 0,0793 

-0,0929 

6,74 

6,83 

1,118 0,487 11,18 

10,69 
74 1,2471 1,3577 0,1106 6,86 1,063 0,463 10,63 

75 1,1359 0,8584 -0,2775 6,89 1,025 0,447 10,25 

76 1,1033 0,8192 -0,2841 - - - - 

16 

77 0,7599 0,8568 0,0969 

0,0253 

6,81 

6,90 

0,991 0,432 9,91 

9,06 
78 0,7477 0,6962 -0,0515 6,89 0,819 0,357 8,19 

79 0,7462 0,5122 -0,2340 6,99 0,908 0,396 9,08 

80 0,7214 1,0111 0,2897 - - - - 

In
ó

c
u

lo
 P

F
e

 

17 

49 0,9624 2,1229 1,1605 

0,3884 

7,33 

7,01 

0,291 0,127 2,91 

2,86 
50 1,0226 1,1486 0,1260 6,81 0,289 0,126 2,89 

51 0,9387 1,2647 0,3260 6,89 0,279 0,122 2,79 

52 1,1218 1,0628 -0,0590 - - - - 

18 

53 0,8475 0,9053 0,0578 

0,2949 

7,11 

7,15 

0,255 0,111 2,55 

2,55 
54 0,8421 0,8848 0,0427 7,20 0,272 0,119 2,72 

55 0,7996 1,7918 0,9922 7,14 0,239 0,104 2,39 

56 0,8293 0,9161 0,0868 - - - - 

19 

57 1,1099 1,1473 0,0374 

0,2151 

6,98 

6,90 

0,268 0,117 2,68 

2,30 
58 0,9909 1,1772 0,1863 6,86 0,211 0,092 2,11 

59 0,9284 1,1320 0,2036 6,86 0,212 0,092 2,12 

60 0,9427 1,3756 0,4329 - - - - 

C
o

n
tr

o
lo

 F
in

s
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20 

61 1,0046 1,3639 0,3593 

0,2543 

7,12 

6,94 

0,245 0,107 2,45 

2,44 
62 1,1347 0,5208 -0,6139 6,86 0,228 0,099 2,28 

63 0,9246 1,5401 0,6155 6,83 0,258 0,112 2,58 

64 0,9510 1,6073 0,6563 - - - - 
C

o
n

tr
o

lo
 P

F
e

 

21 

33 0,6180 0,7040 0,0860 

-0,0283 

6,97 

7,05 

0,252 0,110 2,52 

2,54 
34 0,6838 0,4210 -0,2628 7,22 0,287 0,125 2,87 

35 0,5660 0,4489 -0,1171 6,96 0,224 0,098 2,24 

36 0,6967 0,8776 0,1809 - - - - 

22 

37 0,7245 0,6153 -0,1092 

0,0133 

6,41 

6,46 

0,248 0,108 2,48 

2,74 
38 0,7015 0,9293 0,2278 6,54 0,252 0,110 2,52 

39 0,7968 0,9485 0,1517 6,44 0,321 0,140 3,21 

40 0,7803 0,5632 -0,2171 - - 0,000 - 

23 

41 0,7379 0,7672 0,0293 

0,1627 

7,17 

7,14 

0,252 0,110 2,52 

2,47 
42 0,8452 1,0338 0,1886 7,20 0,251 0,109 2,51 

43 0,7928 0,8385 0,0457 7,04 0,239 0,104 2,39 

44 0,8600 1,2473 0,3873 - - - - 

24 

45 1,1095 1,0737 -0,0358 

-0,0431 

7,11 

7,20 

0,293 0,128 2,93 

2,84 
46 1,0213 0,8893 -0,1320 7,24 0,267 0,116 2,67 

47 1,0034 0,8963 -0,1071 7,26 0,292 0,127 2,92 

48 0,9095 1,0119 0,1024 - - - - 

In
ó

c
u

lo
 P

A
l 25 

17 1,2283 1,1429 -0,0854 

0,0292 

5,95 

5,97 

0,347 0,151 3,47 

3,18 
18 1,1412 1,1401 -0,0011 5,81 0,275 0,120 2,75 

19 1,1056 1,2933 0,1877 6,15 0,333 0,145 3,33 

20 1,4565 1,4719 0,0154 - - - - 

26 

21 1,2449 1,0196 -0,2253 

0,1915 

7,73 

7,53 

0,268 0,117 2,68 

2,78 22 1,0860 1,1882 0,1022 7,60 0,316 0,138 3,16 

23 1,0747 1,2659 0,1912 7,25 0,250 0,109 2,50 
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24 1,0238 1,7218 0,6980 - - - - 

27 

25 1,1100 1,5106 0,4006 

0,1556 

7,40 

7,56 

0,276 0,120 2,76 

2,62 
26 1,3763 1,2832 -0,0931 7,58 0,247 0,108 2,47 

27 1,0837 1,5888 0,5051 7,70 0,263 0,115 2,63 

28 1,3089 1,1187 -0,1902 - - - - 

28 

29 0,9497 1,0580 0,1083 

0,0045 

5,88 

5,87 

0,308 0,134 3,08 

3,03 
30 0,8649 0,9765 0,1116 5,86 0,271 0,118 2,71 

31 0,8812 0,9015 0,0203 5,86 0,331 0,144 3,31 

32 0,8033 0,5812 -0,2221 - - - - 

C
o

n
tr

o
lo

 P
A

l 

29 

13 0,8355 0,5505 -0,2850 

-0,1049 

7,50 

7,42 

0,357 0,156 3,57 

3,42 
14 0,9502 0,8873 -0,0629 7,38 0,330 0,144 3,30 

15 0,9808 1,1293 0,1485 7,39 0,339 0,148 3,39 

16 0,9645 0,7445 -0,2200 - - - - 

30 

9 1,3105 1,3333 0,0228 

0,1407 

7,79 

7,85 

0,334 0,146 3,34 

3,23 
10 1,5102 1,8395 0,3293 7,90 0,315 0,137 3,15 

11 1,2154 1,1311 -0,0843 7,86 0,320 0,140 3,20 

12 0,9949 1,2900 0,2951 - - - - 

31 

5 0,8701 0,9046 0,0345 

-0,0270 

7,35 

6,94 

0,337 0,147 3,37 

3,29 
6 0,8972 0,8235 -0,0737 7,15 0,374 0,163 3,74 

7 0,9770 0,7228 -0,2542 6,33 0,277 0,121 2,77 

8 0,8032 0,9887 0,1855 - - - - 

32 

1 1,0050 1,0566 0,0516 

-0,0139 

7,07 

7,13 

0,277 0,121 2,77 

3,13 
2 1,0274 0,9525 -0,0749 6,99 0,329 0,143 3,29 

3 0,9163 1,0392 0,1229 7,32 0,334 0,146 3,34 

4 0,9022 0,7471 -0,1551 - - - - 

 

 


