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Resumo

A rochagem é a aplicação de rochas moídas no solo. O objetivo desse 
trabalho foi observar a ação dos microorganismos (inoculados e nativos) na 
mineralização do pó-de-basalto e medir a liberação de elementos no solo. A 
avaliação foi feita comparando-se a decomposição de partículas de pó-de-
basalto aplicado ao horizonte A húmico de um solo derivado de granito. O pó-
de-basalto utilizado foi coletado na Pedereira Cavinatto, situada Limeira-SP. 
O experimento está sendo realizado in vitro, em recipientes plásticos isolados 
com os seguintes tratamentos: 1) solo; 2) solo esterilizado; 3) solo sem 
esterilização mais adição de inóculo de microrganismos; 4) idem tratamento 
1) mais pó de basalto; 5) idem tratamento 2) mais pó de basalto e 6) Idem 
tratamento 3) mais pó de basalto. O pó de basalto foi aplicado em dose única 
de 4t/ha. As unidades experimentais são mantidas com 60% capacidade de 
campo, e lixiviadas a cada 30 dias. O lixiviado é coletado e os elementos Zn, 
Fe, Ca, Mg e K são determinados. Os resultados sugerem que os tratamentos 
com pó-de-basalto apresentam maior liberação da maioria dos nutrientes 
citados acima. Os tratamentos que possuem o inóculo de microorganismos 
mostram uma maior solubilização dos nutrientes envolvidos em relação ao 
solo esterilizado e ao tratamento que continha apenas o solo e a microbiota 
nativa. Assim, os resultados parciais indicam a tendência de aumento no 
teor de nutrientes em solução na presença de pó-de-basalto, sendo que 
a inoculação de microrganismos em adição à microbiota do solo parece 
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estimular esta liberação. Estes resultados sugerem que o uso combinado 
de pós de rocha e microrganismos possui potencial para uso comercial em 
sistemas de produção vegetal.

Palavras-chave: dissolução, mineralização, absorbância atômica, rochagem

Introdução

As práticas de rochagem mais comuns na atualidade são a calagem 
(aplicação de calcário) e fosfatagem (aplicação de materiais fosfáticos, 
geralmente com algum pré-tratamento para acelerar sua solubilização). 

O basalto é uma rocha ígnea extrusiva, cuja granulação é fina 
(afanítica). Os minerais mais abundantes no basalto são piroxênios, 
plagioclásios, e em alguns casos, olivina. É uma rocha básica e pouco 
resistente ao intemperismo químico, sendo importante fonte de Ca, Mg e 
micronutrientes nos solos dele derivados. Normalmente as rochas compostas 
por aluminossilicatos possuem diferentes quantidades de vários nutrientes 
que são disponibilizados em função da solubilidade de cada mineral que os 
contém, do teor total e da cinética de dissolução dos minerais (MACHADO 
et al., 2005).

O uso de basalto como material de construção e pavimentação é muito 
amplo no Brasil, particularmente nos domínios da Bacia do Paraná, pela 
abundância desta rocha na Formação Serra Geral. Durante o processamento 
da rocha para produção de brita, a principal forma como este material é 
usado, a rocha é triturada em granulações mais finas. Durante este processo 
há produção de poeira que possui potencial para causar problemas ambientais 
(sólidos em suspensão), trabalhistas (gerando ambiente insalubre aos 
trabalhadores das estações de britagem e aos moradores do entorno) e no 
sistema de produção (diminuição da eficiência das máquinas, aumento no 
número de quebras, desgaste aumentado por abrasão, etc.). Este pó pode 
ser aproveitado na agricultura como fonte de nutrientes para as culturas, 
através da rochagem.

Com o aumento acentuado do preço dos fertilizantes nos últimos anos, 
o Brasil tem buscado alternativas para seu uso na agricultura. Além disto, 
houve um aumento do mercado consumidor devido à expansão da Agricultura 
Orgânica e outros sistemas de produção que não usam fertilizantes sintéticos 
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como fonte de nutrientes para as plantas. No entanto, ainda não existem 
modelos adequados para estimar a quantidade e a taxa de liberação de 
elementos desta rocha para as plantas. Sabe-se que os microorganismos 
possuem um papel fundamental, principalmente em ambientes tropicais, na 
solubilização das rochas aplicadas ao solo (NAHAS, 1999; SANTOS, 2002). 

Sabe-se que alguns gêneros de bactérias são mais eficientes na 
solubilização de fosfatos inorgânicos, como os gêneros Pseudomonas, 
Bacillus e Rhizobium (RODRIGUEZ; FRAGA, 1999), enquanto entre os 
fungos se destacam os gêneros Aspergillus e Penicillium (SILVA FILHO 
et al., 2002). As espécies Penicillium rugulosum (REYES et al., 1999) e 
Penicillium radicum, se destacam na solubilização de Ca3(PO4)2, CaHPO4, 
FePO4.4H2O e AlPO4 em meio líquido (WHITELAW et al.,1999).

Visando colaborar com o esforço para melhor entendimento e difusão 
do uso da rochagem, no âmbito do Estado de São Paulo, o presente projeto 
analisa a influência dos microorganismos nativos do solo e inoculados no 
que diz respeito à mineralização do pó de basalto no solo. 

Objetivo

Medir a liberação de elementos no solo pela mineralização de pó-
de-basalto por microrganismos (inoculados ou nativos). A avaliação é feita 
comparando-se a decomposição de partículas de pó-de-basalto aplicado 
a um horizonte A húmico de um Argissolo Vermelho-Amarelo distrófico, 
correlacionando a atividade com a presença de microorganismos no solo.

Metodologia

As amostras forma coletadas no dia 14 de Julho de 2011, na localidade 
de Pedra Bela, a 1220 metros de altitude, em 22º46’43.0” S e 46º27’09.4” 
W. O granito é o material de origem do Argissolo Vermelho-amarelo 
distrófico coletado. O local tem uma declividade de 26-50% e é uma área 
de preservação constituída por Mata Atlântica. Após a coleta, as amostras 
foram secas ao ar durante dois dias, peneiradas e homogeneizadas a fim 
facilitar o armazenamento e possibilitar análises laboratoriais.

O pó de basalto foi obtido na Pedreira Cavinatto, na cidade de Limeira-
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SP. O experimento foi realizado in vitro, em seções de cano de PVC 5” (12 
mm) e altura (12 cm), com uma das extremidades fechada. Na extremidade 
fechada foi perfurada uma abertura de aproximadamente 1 cm de diâmetro, 
para saída das soluções lixiviadas. Dentro destas unidades experimentais 
colocou-se gaze e papel de filtro no fundo para permitir a passagem das 
soluções lixiviantes, obtidas pela aplicação de pressão negativa gerada pela 
aplicação de  vácuo. 

Os tratamentos utilizados foram (com 6 repetições):
1) Solo com microorganismos nativos, adicionado de inóculo de 

microrganismos, mais pó-de-basalto (SM+);
2) Solo esterilizado, mais pó de basalto (SE+);
3) Solo com microorganismos nativos, mais pó de basalto (SO+);
4) idem tratamento 1) menos pó-de-basalto (SM-);
5) idem tratamento 2) menos pó-de-basalto (SE-); 
6) idem tratamento 3) menos pó-de-basalto (SO-).

SM+1 SE+1 SO+1 SM-1 SE-1 SO-1

SM+2 SE+2 SO+2 SM-2 SE-2 SO-2

SM+3 SE+3 SO+3 SM-3 SE-3 SO-3

SM+4 SE+4 SO+4 SM-4 SE-4 SO-4

SM+5 SE+5 SO+5 SM-5 SE-5 SO-5

SM+6 SE+6 SO+6 SM-6 SE-6 SO-6
SM = Solo com microorganismos nativos + microorganismo inoculado (Bokashi Korin); SE = Solo + 
esterilização; SO = solo com microorganismos nativos; - = sem pó-de-basalto; + = com pó-de-basalto 
(4t/ha)

As unidades experimentais foram mantidas em 60% da capacidade 
de campo. Nos eventos de lixiviação, feitos de 30 em 30 dias, adicionou-
se água destilada suficiente para atingir a capacidade de campo (CC) e 
aplicou-se uma pressão de -290 mmHg ( aproximadamente 0,38 atm) com 
uso de uma bomba de vácuo e a solução foi coletada em um kitassato, 
durante aproximadamente 1min. O volume lixiviado de cada unidade foi 
etiquetado e armazenado em geladeira, para posterior análise. A análise 
realizada abrangeu os seguintes elementos, estimados pela sua quantidade 
em kg m-3: K, Mg, Ca, Fe e Zn.
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Resultados e Reflexão

As Figuras abaixo representam a liberação de elementos nos 
tratamentos SM (Solo com microorganismos nativos + microorganismo 
inoculado) e SO (solo com microorganismos nativos), ambos com (+) e sem 
(-) adição de basalto. O tratamento SE (solo + esterilização) foi comprometido 
pela contaminação posterior e crescimento de microrganismos dentro das 
unidades experimentais. Até o momento, a liberação de elementos pelo 
tratamento SE foi bastante similar ao SO e, portanto, não será discutida aqui. 
A numeração de 1ª a 8ª significa a sequência de lixiviação, sendo realizado 
um pulso de lixiviação a cada mês.

Estes resultados parciais sugerem que os tratamentos com pó-de-
basalto apresentam maior liberação da maioria dos nutrientes analisados. 
Os tratamentos que possuem o inóculo de microorganismos mostram uma 
maior solubilização dos elementos envolvidos em relação ao tratamento que 
continha apenas o solo e a microbiota endêmica. 

Figura 1. Solo com inóculo e pó-de-basalto.
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Figura 2. Solo com inóculo e sem pó-de-basalto.

Figura 3. Solo com microbiota endêmica com pó-de-basalto.

Figura 4. Solo com microbiota endêmica sem pó-de-basalto.
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O potássio (K) liberado é, provavelmente, proveniente das micas 
potássicas do granito que é material de origem do solo utilizado. Ainda 
assim, observa-se que o estímulo à atividade microbiana promoveu um 
aumento da liberação deste elemento no solo. Este solo foi escolhido para 
este experimento por possuir um A húmico, bastante rico em matéria orgânica 
e microrganismos. 

Cálcio (Ca) e Ferro (Fe) são provavelmente oriundos da dissolução 
de feldspatos cálcicos, piroxênios e anfibólios do pó-de-basalto, 
respectivamente.

A liberação de magnésio parece depender mais da presença do inóculo 
de microrganismos que da presença do pó–de-basalto.

Análise de difratometria de raios X em andamento deve identificar 
ou pelo menos sugerir quais os minerais estão sendo mais intensamente 
dissolvidos em cada tratamento. Trabalhos com avaliação de atividade 
microbiana possuem, tipicamente, uma grande variação, sendo esta uma 
variável bastante difícil de controlar. 

Conclusões ou recomendações

De modo geral, estes os resultados parciais indicam uma tendência 
de aumento no teor de nutrientes em solução na presença de pó-de-basalto, 
sendo que a inoculação de microrganismos em adição à microbiota do solo 
parece estimular esta liberação. Outro aspecto interessante é o estímulo aos 
microorganismos para solubilização de minerais provocado pela presença de 
pó-de-basalto, resultando em uma maior liberação de K, que provavelmente 
é proveniente da mica/ilita do granito que se constitui no material de origem 
do solo estudado. Estes resultados sugerem que o uso combinado de pós 
de rocha e microrganismos pode ser bastante interessante em sistemas de 
produção vegetal.
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