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A exploração mineral de piçarra decorre principalmente de atividades de exploração e
produção de petróleo em terra em áreas do bioma Caatinga no estado do Rio Grande do
Norte pela Petrobras. O impacto dessa atividade sobre o potencial de inóculo de
rizóbios nativos, importantes na recolonização vegetal das áreas impactadas, é
desconhecido. O objetivo desse trabalho foi quantificar a densidade de rizóbios
presentes em jazidas de piçarra e locações de exploração de petróleo descomissionadas.
Foram coletadas amostras de piçarra no período seco e chuvoso, provenientes de duas
jazidas de piçarra, uma base de poço e uma central de resíduos, bem como amostras de
topsoil de áreas com vegetação nativa adjacentes. Plantas-isca de Mimosa
tenuiflora (Mart.) Benth. e Mimosa caesalpiniifolia Benth foram utilizadas para estimar
o número mais provável (NMP) de células viáveis de rizóbios. Após 40 dias da
inoculação, as estimativas de NMP e os intervalos de confiança a 95% de probabilidade
foram gerados pelo software MPNES. A densidade estimada de rizóbios foi
relativamente baixa em todas as áreas com valores inferiores a 102 células/g solo. A
densidade também foi irregular quanto ao sítio e período analisado, sendo maior no
período chuvoso que no seco. Também não foi possível identificar uma maior densidade
de rizóbios no topsoil em relação à piçarra, com base no método do NMP. A baixa
densidade de rizóbios encontrada em todas as áreas avaliadas pode levar a uma baixa
taxa de nodulação de leguminosas nativas a serem introduzidas nas etapas de
reflorestamento dessas áreas.
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