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RESUMO 

 

O óleo do Pinhão manso é considerado eficiente para produção de biodiesel, porém 

informações referentes à espécie precisam ainda ser geradas, em especial a associação com 

micro-organismos benéficos, como os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), visando sua 

utilização na produção de mudas. Desse modo, este trabalho foi realizado com o objetivo de 

estudar a associação micorrízica em pinhão manso em áreas irrigadas e de sequeiro, e o efeito 

da classe de solo (latossolo, argissolo e vertissolo) e da inoculação com FMA 

(Claroideoglomus etunicatum e Gigaspora albida) na produção de mudas. No campo, foram 

identificadas 35 espécies de FMA, sendo Acaulospora e Glomus os gêneros predominantes. A 

composição da comunidade de FMA diferiu entre as áreas, assim como a colonização 

micorrízica das raízes, a produção de glomerosporos e o potencial de infectividade do solo por 

FMA, sendo tais resultados atribuídos aos fatores do solo como fósforo, pH e matéria 

orgânica. De modo geral, o crescimento das mudas (altura, número de folhas, diâmetro 

caulinar, área foliar, biomassa seca aérea e radicular) foi reduzido no Vertissolo. Embora não 

tenha sido observado efeito da inoculação com FMA no crescimento de pinhão manso, a 

elevada colonização radicular sugere um efeito positivo desse hospedeiro sobre a propagação 

dos FMA e ainda, que esses micro-organismos podem desempenhar importante papel no 

estabelecimento da cultura no campo.  

 

Palavras-chave: Produção de mudas. Glomeromycota. Fatores do solo. 

 



 

ABSTRACT 

 

Jatropha oil is considered efficient for biodiesel production, but information about the species 

still needs to be generated, especially the association with beneficial microorganisms such as 

arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), aiming its use in the production of seedlings. Thus, this 

work was carried out to study the mycorrhizal association in Jatropha in irrigated and rainfed 

areas, and the effect of soil type (latosol, argisol and vertisol) and inoculation with AMF 

(Claroideoglomus etunicatum and Gigaspora albida) In the production of seedlings. In the 

field samples, 35 species of AMF were identified, with Acaulospora and Glomus being the 

predominant genera. The composition of the FMA community differed between the areas, as 

well as the mycorrhizal colonization of the roots, the production of glomerospores and the 

potential of soil infectivity by AMF, being such results attributed to soil factors such as 

phosphorus, pH and organic matter. In general, the growth of the seedlings (height, number of 

leaves, stem diameter, leaf area, aerial dry biomass and root) was reduced in the Vertisol. 

Although no effect of AMF inoculation was observed on the growth of jatropha, the high root 

colonization suggests a positive effect of this host on the propagation of AMF and that these 

microorganisms may play an important role in establishing the culture in the field. 

 

 

Key-words: Seedling production. Glomeromycota. Soil factors. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

 Estudos sobre o emprego de fontes renováveis de energia têm sido intensificados nos 

últimos anos, motivados especialmente pela escassez e alta do preço do petróleo, bem como 

pelas preocupações sobre as mudanças climáticas globais (BRITO, 2007). Dentre as fontes 

agro-energéticas renováveis e alternativas, o biodiesel vem ganhando destaque. Nesse âmbito, 

as espécies vegetais potencialmente utilizáveis, o Pinhão manso (Jatropha curcas L.), 

também conhecido como pinhão-paraguaio, pinhão-de-purga, pinhão-de-cerca, manduigaçu, 

figo-do-inferno, aparece como uma das opções para o Brasil. A planta, da família 

Euphorbiaceae, produz sementes com 27 a 35 % de óleo inodoro, que queima sem emitir 

fumaça, apresentando-se como excelente perspectiva para a produção do biodisel 

(SATURNINO et al., 2005b). 

 Originário, provavelmente, da América Central e do Sul, o Pinhão manso ocorre de 

forma espontânea em diversos estados do Brasil, principalmente Goiás, Minas Gerais e na 

região Nordeste (ARRUDA et al., 2004). É um arbusto que pode atingir mais de 3 m de altura 

em condições favoráveis, tolerante à seca, pouco suscetível a pragas e doenças, podendo ser 

cultivado em áreas de solos pouco férteis e de clima desfavorável, apresentando ainda 

capacidade na recuperação de áreas degradadas (TEIXEIRA, 2005). No entanto, a planta, 

embora tolerante, tem o crescimento afetado pela salinidade ou compactação do solo (VALE; 

SEVERINO; BELTRÃO, 2006a; VALE; SEVERINO; BELTRÃO, 2006b).  

 Uma das principais vantagens do Pinhão manso é o seu longo ciclo produtivo que 

pode chegar a 40 anos e manter a média de produtividade de 2000 Kg de sementes/ha. Por ser 

perene, também contribui para a conservação do solo e reduz o custo de produção, fator 

importante para sua viabilidade econômica, especialmente na agricultura familiar (MELO et 

al., 2006). A propagação do Pinhão manso pode ser feita por estacas ou sementes, sendo estas 

últimas mais recomendadas em virtude do melhor desenvolvimento do sistema radicular. As 

mudas de Pinhão manso podem ser produzidas em telado ou em pleno sol e devem ser 

transplantadas para o campo com aproximadamente 30 dias (SEVERINO; LIMA; 

BELTRÃO, 2006). No entanto, os conhecimentos técnicos sobre a cultura ainda são 

limitados. Informações relativas à produção de mudas, desenvolvimento, exigências hídricas e 

nutricionais, adubação e práticas culturais são imprescindíveis para a exploração racional 

dessa espécie nativa. O Pinhão manso ainda não foi totalmente domesticado e não existe 

nenhum programa de melhoramento genético bem estabelecido que tenha resultado em, ao 
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menos, uma cultivar que pudesse ser cultivada com maior segurança (BELTRÃO et al., 

2006).  

 Alguns micro-organismos podem ser utilizados para aumentar o desenvolvimento das 

plantas. Dentre esses, os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são considerados agentes 

biotecnológicos importantes no estabelecimento e manutenção de sistemas sustentáveis, que 

visam à conservação da capacidade produtiva do solo, redução no uso de insumos e energia e, 

otimização da ciclagem de nutrientes (BAGYARAJ; REDDY, 2005), o que poderá resultar na 

produção de mudas mais vigorosas e tolerantes aos fatores adversos do solo e do ambiente, 

aumentando o sucesso no transplantio ao campo. 

 Os FMA promovem um incremento significativo da área de absorção radicular das 

plantas colonizadas, maximizando o aproveitamento de água e nutrientes, como o fósforo 

(JOHNSON et al., 2005). Além disso, os FMA propiciam melhor resistência ao estresse 

hídrico, maior tolerância a condições de toxidez do solo e proteção do sistema radicular contra 

patógenos (AUGÉ, 2001; MAIA; YANO-MELO, 2005; BERTON et al., 2006). Com isso, 

contribuem para o estabelecimento e desenvolvimento das plantas, mesmo em solos com 

baixos teores de nutrientes, como os que ocorrem em algumas áreas localizadas na região 

nordeste. 

 Nesse contexto, este trabalho teve como objetivos: conhecer a diversidade de espécies 

de FMA, o número de glomerosporos no solo e o percentual de colonização micorrízica em 

plantios cultivados com Pinhão manso em áreas irrigadas e de sequeiro, e verificar a resposta 

da cultura à inoculação com FMA em relação a diferentes classes de solo. Os resultados 

obtidos poderão fornecer subsídios para melhoria dos sistemas de produção da cultura, 

beneficiando o agronegócio e contribuindo para geração de energia mais limpa. 

 

1.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1.1 Considerações Gerais do Pinhão manso  

 

 O Pinhão Manso (Jatropha curcas L.) pertence à família Euphorbiaceae, a qual agrupa 

outras espécies de interesse econômico como a mamona e a mandioca. O nome Jatropha 

deriva do grego iatrós (doutor) e trophé (comida), em relação às suas propriedades medicinais 

(SATURNINO et al., 2005a), além dessas a planta é uma oleaginosa viável para a obtenção 

do biodiesel (GUBITZ; MITTELBECH; TRABI, 1999). Popularmente, o Pinhão manso é 

conhecido no Brasil sob outras denominações como: pinhão-paraguaio, pinhão-de-purga, 
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pinhão-de-cerca, purgante-de-cavalo, mandubiguaçú, figo-do-inferno, purgueira; e “physic 

nut”, “purging nut” na língua inglesa (ARRUDA et al., 2004). 

 Vários trabalhos buscam definir a origem do Pinhão manso, mas o assunto ainda é 

controverso. Segundo Peixoto (1973), a planta é proveniente da América do sul. Martin; 

Mayeux (1984) citam o estado do Ceará como o centro de origem, sem apresentar qualquer 

argumento. O consenso é que o Pinhão manso seja procedente da América Central e do Sul, 

sendo distribuída por navegadores portugueses, em fins do século XVIII, nas ilhas de Cabo 

Verde e em Guiné, a partir das quais foi disseminada pelos continentes Africano e Asiático. 

Atualmente é encontrado de forma espontânea em diversos estados do Brasil, desde o 

Nordeste até o Sul do País (ARRUDA et al., 2004). 

 

1.1.2 Morfologia do Pinhão manso 

 

O Pinhão manso é um arbusto de crescimento rápido, cuja altura mediana é dois a três 

metros, mas pode alcançar até cinco metros em condições favoráveis (TEIXEIRA, 2005). A 

espécie se propaga vegetativamente e por semente (KOCHHAR; SINGH; KOCHHAR, 2008). 

O diâmetro do caule é de aproximadamente 20 cm; possui raízes curtas e pouco ramificadas, 

caule liso, de lenho mole e medula desenvolvida, mas pouco resistente; floema com longos 

canais que se estendem até as raízes, nos quais circula o látex, suco leitoso que corre em 

abundância quando sofre um ferimento. O tronco ou fuste é dividido desde a base, em 

compridos ramos, com numerosas cicatrizes produzidas pela queda das folhas na estação seca, 

as quais ressurgem logo após as primeiras chuvas (KUMAR; SHARMA, 2008).  

De acordo com Peixoto (1973), as folhas do Pinhão manso são verdes, esparsas e 

brilhantes, largas e alternas, em forma de palma com três a cinco lóbulos e pecioladas, com 

nervuras esbranquiçadas e salientes na face inferior. Floração monóica, apresentando na 

mesma planta, mas com sexo separado, as flores femininas apresentam-se com pedúnculo 

longo, não articulado, ao contrário das flores masculinas localizados nas ramificações. O fruto 

é capsular ovóide, trilocular com uma semente em cada cavidade, formado por um pericarpo 

ou casca dura e lenhosa, indeiscente, inicialmente verde, passando a amarelo, castanho e por 

fim preto, quando atinge o estádio de maturação. A semente é relativamente grande; 

apresentando um tegumento rijo, quebradiço, de fratura resinosa. Debaixo do invólucro da 

semente existe uma película branca cobrindo a amêndoa; albúmen abundante, branco, 

oleaginoso, contendo o embrião provido de dois largos cotilédones achatados. 
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1.1.3 Importância Econômica do Pinhão manso 

 

A espécie de Jatropra mais estudada atualmente é J. curcas, por apresentar diversas 

finalidades, dentre essas, potencial considerável na produção de biodiesel. A cultura está 

sendo considerada uma opção para agricultores em diversas regiões do país devido, dentre 

outros, à relativa rusticidade, adaptação a condições edafoclimáticas muito amplas, crescendo 

em quase todos os tipos de solos, exceto solos encharcados, até mesmo sobre cascalho, areia e 

fendas de rochas (KUMAR; SHARMA, 2008), além da ampla gama de regimes 

pluviométricos de 250 a 1200 mm por ano, sendo considerada portanto, bem adaptada às 

zonas áridas e semiáridas (DEHGAN; SCHUTZMAN, 1994; KATWAL; SONI, 2003). Para 

compreensão do crescimento desse vegetal sob condição de estresse hídrico, estudos 

moleculares mostraram a presença abundante do gene aquaporina (JcPIP2), comprovando a 

importância desse gene na tolerância de J. curcas ao déficit hídrico (YING et al., 2007). 

Embora tolerante a seca, a planta tem o crescimento afetado pela salinidade ou compactação 

do solo (VALE; SEVERINO; BELTRÃO, 2006a; VALE; SEVERINO; BELTRÃO, 2006b).  

Outro aspecto considerado é o uso do Pinhão manso no controle de erosão, na 

recuperação de áreas degradadas, na contenção de encostas e de dunas em função de suas 

raízes profundas, crescendo em solos de baixa fertilidade, e como cerca viva em divisões 

internas ou nos limites de propriedades rurais (SATURNINO et al., 2005b; JUWARKAR et 

al., 2007; DEBNATH; VERMA, 2008).  

Segundo Berchmans; Hirata (2008), o Pinhão manso é uma das principais oleaginosas 

do mundo, com todas as qualidades necessárias para produzir biodiesel, devido ao óleo de 

excelente qualidade, extraído pela prensagem das sementes, apresentando propriedades 

químicas singulares. Achten et al. (2008), relatam que o óleo da planta, apresenta boa 

estabilidade à oxidação e baixa variação de acidez frente aos produzidos pela soja (Glycine 

max) e a palma (Elaeis guineensis) além de apresentar baixa viscosidade, quando comparado 

ao óleo produzido pela mamona (Ricinus communis). Outra propriedade da planta é seu uso 

para fins medicinais (MARROQUIN et al., 1997; OSONIYI; ONAJOBI, 2003), na fabricação 

de sabão e como purgante, enquanto a torta (principal subproduto da extração do óleo) pode 

ser empregada como adubo ou biogás (STAUBMANN et al., 1997; GUBITZ; 

MITTELBECH; TRABI, 1999). 

Por ser uma cultura perene, pode ser uma alternativa viável na obtenção do biodiesel, 

pois produz no mínimo 2 t ha
-1

, levando de três a quatro anos para atingir a idade produtiva 

que pode se estender por 40 anos (MELO et al., 2006). Apesar de crescer em solos pobres, 
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responde bem à fertilidade do solo, com elevados aumentos na produção de sementes, 

podendo alcançar até 5 t ha
-1

 (TEIXEIRA, 2005). 

No entanto, os conhecimentos técnicos sobre a cultura ainda são limitados e 

informações relativas à propagação, desenvolvimento, exigências hídricas e nutricionais, 

adubação e práticas culturais são imprescindíveis para a exploração racional de uma espécie 

nativa (BELTRÃO et al., 2006). Sendo assim, a utilização de processos biotecnológicos 

representaria uma promissora ferramenta para o cultivo do Pinhão manso no semiárido 

nordestino, destacando-se o uso de micro-organismos do solo, principalmente os fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA).  

 

1.1.4 Fungos Micorrízicos Arbusculares 

 

 Os micro-organismos presentes na rizosfera são de suma importância no 

desenvolvimento e estabelecimento de algumas plantas, nos processos de fixação de 

nitrogênio, armazenamento e mobilização de nutrientes (KHAN; ZAIDI; WANI, 2007). Além 

disso, as raízes podem estabelecer relações simbióticas com determinados fungos, como é o 

caso dos fungos micorrízicos (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). Nesta inter-relação, a planta 

supre o fungo com energia para crescimento e reprodução via fotossintatos, e o fungo provê a 

planta e o solo com uma gama de benefícios. O principal desses, ou pelo menos o mais 

evidente até o momento, é realizado pelo micélio extra-radicular do fungo e consiste na 

absorção de nutrientes obtidos de áreas localizadas além da zona de depleção da raiz, em 

especial o fósforo, além da translocação e disponibilização desses nutrientes para células do 

córtex das raízes de plantas micotróficas (MIYASAKA; HABTE, 2001) 

De acordo com a morfoanatomia das raízes colonizadas por estes fungos, são 

reconhecidos três grandes grupos: ectomicorrizas, endomicorrizas (ericóide, orquidóide e 

arbuscular) e ectendomicorrizas (monotropóide e arbutóide) (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

A associação micorrízica do tipo arbuscular formada pelos FMA é, dentre as associações 

mencionadas, a mais difundida e predominante nos ecossistemas terrestres podendo ser 

constatada em diversas regiões, sendo encontradas em mais de 90 % das famílias de plantas 

desde briófitas e pteridófitas a gimnospermas e angiospermas (SMITH; READ, 2008).  

Os propágulos micorrízicos incluem esporos, fragmentos de raízes colonizadas e hifas 

no solo, os quais têm papel fundamental na formação, no funcionamento e na perpetuação da 

associação em ecossistemas naturais ou impactados. Os esporos, denominados glomerosporos 

(GOTO; MAIA, 2006) são propágulos mais duradouros e de grande importância para os 



Morais, Thiago Alberto de Lima - Aspectos da associação entre Pinhão manso (Jatropha... 
18 

 

estudos ecológicos e taxonômicos do grupo (JASPER; ABBOTT; ROBSON, 1993). 

Comparados aos outros grupos de fungos conhecidos, os FMA apresentam os maiores esporos 

do Reino Fungi, variando de 22 a 1050 µm em diâmetro (SCHENCK; PEREZ, 1990) e 

tipicamente contêm, dependendo da espécie, centenas a milhares de núcleos (PAWLOWSKA; 

TAYLOR, 2004). Os FMA se reproduzem assexuadamente (reprodução clonal) e são 

considerados organismos assexuais ancestrais (NORMARK; JUDSON; MORAN, 2003).  

O ciclo de vida desses organismos é iniciado com a germinação dos glomerosporos, e 

após a formação do tubo germinativo, algumas hifas iniciam o processo de reconhecimento do 

hospedeiro e penetração na raiz (PARNISKE, 2005). Após adesão, é formado um apressório 

que penetra na epiderme da raiz, se ramifica e se estende inter e intracelularmente por meio do 

micélio asseptado (cenocítico) que permite rápida movimentação citoplasmática, formando 

arbúsculos - estruturas efêmeras, responsáveis pela troca de nutrientes com o hospedeiro e, 

dependendo do gênero, forma também vesículas - estruturas de parede fina que podem variar 

de forma e acumulam as reservas do fungo (SMITH; READ, 2008; PARNISKE, 2000). 

Concomitantemente à colonização intra-radicular, as hifas crescem no solo, formando um 

micélio extra-radicular, que interage com as partículas do solo, contribuindo na absorção de 

nutrientes e formação de glomerosporos no solo (WILKINSON, 1998).  

Os FMA estabelecem desta forma seu papel mutualista, podendo ser utilizados como 

agentes biotecnológicos importantes no estabelecimento e manutenção de sistemas 

sustentáveis, que visam à conservação da capacidade produtiva do solo, redução no uso de 

insumos e energia e otimização da ciclagem de nutrientes (BAGYARAJ; REDDY, 2005), o 

que poderá resultar na produção de mudas mais vigorosas e tolerantes aos fatores adversos do 

solo e do ambiente, aumentando o sucesso no transplantio ao campo. 

Os benefícios oriundos da associação de FMA no desenvolvimento dos vegetais são 

conhecidos há décadas dentre esses o aumento na absorção e disponibilidade de nutrientes, 

principalmente os de baixa mobilidade no solo, como o P (JOHNSON et al., 2005), reduzindo 

o tempo de crescimento das mudas em viveiros e proporcionando maior tolerância a 

patógenos do solo (MAIA; SILVEIRA; CAVALCANTI, 2006a). O aumento na absorção de 

água e nutrientes pode proporcionar tolerância a estresses hídrico e salino (AUGÉ, 2001; 

AUGÉ, 2004; YANO-MELO; TRUFEM; MAIA, 2003; MAIA; YANO-MELO, 2005), ação 

biorreguladora e biocontroladora (SIQUEIRA; LAMBAIS; STÜMER, 2002) e aumento na 

produção de óleos essenciais (KAPOOR; GIRI; MUKERJI, 2003; COPETTA; LINGUA; 

BERTA, 2006). Além dos benefícios às plantas, os FMA favorecem a agregação e 

estabilidade do solo (RILLIG; WRIGHT; EVINER, 2002). Essa estabilidade é atribuída à 
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produção de uma glicoproteína, denominada de glomalina, provinda dos glomerosporos e do 

micélio extra-radicular (WRIGHT; UPADHYAYA, 1998). 

 A inoculação com FMA para produção de mudas tem sido estudada em fruteiras 

tropicais, tais como bananeira (YANO-MELO et al., 1999), mamoeiro (TRINDADE; 

SIQUEIRA; ALMEIDA, 2000), aceroleira (COSTA et al., 2001), abacateiro (SILVEIRA; 

SOUZA; KOLLER, 2002), maracujazeiro-amarelo (CAVALCANTE et al., 2002), 

maracujazeiro-doce (ANJOS et al., 2005) e mangabeiras (COSTA et al., 2005), entre outras.  

Vários trabalhos relatam a ocorrência de FMA em várias espécies de Euphorbiaceae, Zangaro 

et al. (2002) observaram alta colonização micorrízica, (cerca de 80 %) em representantes 

dessa família. Balota et al. (1999) observaram que Manihot esculenta (mandioca) é uma das 

espécies mais dependentes da associação micorrízica. Da mesma forma, diversos autores 

verificaram a ocorrência da associação micorrízica em Pinhão bravo (Jatropha mollissima 

Baill.) e Pinhão manso (J. curcas) (ALGUACIL et al., 2012; MOREIRA et al., 2015; SOUZA 

et al., 2003; SILVA et al., 2005), mas não se conhece a dependência dessas plantas à 

micorrização. Schiavo et al. (2010), observaram benefícios ao desenvolvimento de Pinhão 

manso durante a utilização de diferentes doses do composto orgânico Organosuper® e maior 

acúmulo de fósforo e nitrogênio na porção aérea tanto na inoculação com Rhizoglomus 

clarum quanto na aplicação desse composto orgânico. Trabalhando com quatro espécies de 

FMA isolado e em combinação Saboya et al. (2012), obtiveram aumento na biomassa e teores 

de nutrientes em mudas de Pinhão manso, principalmente quando inoculados com 

Rhizoglomus clarum e Acaulospora morrowiae. 

 

1.1.5 Origem e Classificação dos FMA 

 

 A história evolutiva da associação micorrízica é um fenômeno antigo e generalizado e 

registros fósseis indicam que os FMA surgiram há 460 milhões de anos, no segundo período 

da Era paleozóica, Ordovinciano (REDECKER; KODNER; GRAHAM, 2000). Dotzler et al. 

(2006) encontraram esporos fossilizados, datando de 400 MAA, que apresentavam escudos de 

germinação similares aos de glomerosporos do gênero Scutellospora. Essa descoberta é muito 

importante do ponto de vista filogenético por conectar o registro fóssil a um gênero 

conhecido, e, principalmente, por indicar que as famílias mais recentes dos FMA já haviam 

sofrido diversificação antes do primeiro período do Devoniano.  

 Evidências da presença da simbiose micorrízica arbuscular foram obtidas também em 

raízes fossilizadas de Aglaophyton major, datando de 410 a 360 MAA. Nos tecidos 
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colonizados dessa espécie foram encontrados arbúsculos e vesículas semelhantes aos 

encontrados nas espécies de plantas atuais (TAYLOR et al., 1995). Esses registros dão 

suporte à hipótese de que os FMA e a simbiose que estabelecem foram fundamentais para a 

colonização e conquista do ambiente terrestre pelas plantas (REDECKER; KODNER; 

GRAHAM, 2000). 

 O grupo ancestral do fungo que deu origem aos FMA ainda não é conhecido. Análises 

filogenéticas baseadas nos genes ribossomais (18S rRNA) sugerem que esses fungos 

divergiram do mesmo ancestral comum dos ascomicetos e basidiomicetos (SCHÜSSLER; 

SCHWARZOTT; WALKER, 2001). Recentes estudos, agora correlacionando vários genes, 

têm demonstrado que o clado formado pelos FMA é monofilético e tem realmente estreita 

relação com os Ascomycota e Basidiomycota (JAMES et al., 2006; HIBBET et al., 2007). 

 Nesse contexto, Schüssler; Schwarzott; Walker, (2001) sugeriram a elevação da ordem 

Glomales para um novo filo denominado Glomeromycota, incluindo os formadores de 

micorriza arbuscular com cerca de 200 espécies (GOI; SOUZA, 2006) e outro fungo não 

micorrízico, Geosiphon pyriforme que estabelece endosimbiose com cianobactérias e forma 

uma interface que se assemelha, em função, ao arbúsculo formado na simbiose micorrízica 

(SCHÜSSLER; WOLF, 2005), mas, pelo que se sabe, não forma simbiose com plantas. 

Recentemente, utilizando dados de genoma total das espécies os FMA foram inseridos no 

subfilo Glomeromycotina, pertencente ao filo Mucoromycota (SPATAFORA et al., 2016). 

Atualmente, o subfilo Glomeromycotina possui três classes (Archeosporomycetes, 

Paraglomeromycetes e Glomeromycetes), cinco ordens (Archaeosporales, Diversisporales, 

Gigasproales, Paraglomerales e Glomerales), 15 famílias, 38 gêneros e cerca de 290 espécies 

descritas (ÖPIK; DAVISON, 2016). 

 

1.1.6 Diversidade de FMA 

 

 Os FMA são importantes componentes da comunidade microbiana do solo e 

participam do processo de sucessão vegetal, contribuindo para a diversificação e estabilidade 

de ecossistemas naturais (VAN DER HEIDJEN et al., 2006), bem como para a manutenção de 

sistemas manejados que visem à conservação da capacidade produtiva do solo (BAGYARAJ; 

REDDY, 2005). Estudos sobre as comunidades de FMA podem contribuir para o 

entendimento da simbiose e do seu papel nos diferentes ecossistemas (SILVA-JÚNIOR, 

2004). 
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 Os glomeromicetos estão amplamente distribuídos na natureza, desde o ártico até 

regiões desérticas (TRESEDER; CROSS, 2006) e desempenham papel importante na 

funcionalidade e sustentabilidade de diversos ecossistemas (KLIRONOMOS et al., 2000). A 

atividade micorrízica é essencial para a manutenção da diversidade vegetal, pois favorece o 

aumento da biomassa das plantas, contribuindo, também, para a estabilidade e melhoria na 

qualidade do solo (KLAUBERG-FILHO; SIQUEIRA; MOREIRA, 2002; CARAVACA et al., 

2005). 

 Por outro lado, estudos sobre a diversidade de espécies nesse grupo de fungos ainda 

são escassos (FITTER, 2005) e o papel nos diversos ecossistemas, pouco estudado devido à 

carência de bases teóricas quanto à diversidade e similaridade dos FMA nas diversas 

interações biológicas que ocorrem na natureza (MORTON, 1990). 

 Em geral, a diversidade de FMA é maior em ecossistemas naturais devido à grande 

variedade de espécies vegetais, estando sua manutenção relacionada à dependência das 

plantas à micorrização e à taxa de crescimento do fungo (BEVER et al., 1996). Em 

agrossistemas, a diversidade é menor, em razão das intensas práticas agronômicas, 

caracterizadas pela predominância da monocultura, uso intensivo do solo e retirada da 

cobertura vegetal, causando o rompimento da rede de hifas, expondo seus propágulos a altas 

temperaturas e reduzindo o potencial infectivo dos FMA (CORDEIRO et al., 2005). 

 Atualmente são reconhecidas 290 espécies de FMA (ÖPIK; DAVISON, 2016) e 

destas, aproximadamente 50% das espécies tem sua ocorrência registrada no Brasil. A maioria 

das espécies registradas no país foi encontrada em agrossistemas, o que pode estar 

relacionado ao maior interesse econômico em se estudar essas áreas (KLAUBERG-FILHO; 

SIQUEIRA; MOREIRA, 2002; CARDOSO et al., 2003). Recentemnete, maior atenção tem 

sido dada aos estudos da diversidade de FMA em áreas naturais incluindo ecossistemas da 

Mata Atlântica (PEREIRA et al., 2014; SILVA et al., 2012), Cerrado (CARVALHO et al., 

2012; PONTES et al., 2017) e Caatinga (PAGANO; ZANDAVALLI; ARAÚJO, 2013; 

SILVA et al., 2014). Em regiões semiáridas, o estresse hídrico e a deficiência de nutrientes do 

solo são fatores limitantes para o desenvolvimento da cobertura vegetal, acarretando elevada 

dependência das plantas aos FMA (AUGÉ, 2001). Sendo assim, a micorriza é fundamental no 

crescimento de plantas em condições estressantes, trazendo maior benefício em ambientes 

áridos e semiáridos. 

 No Nordeste, Silva et al. (2014) registraram 125 espécies de FMA nos sistemas 

naturais e manejados, o que corresponde a cerca de 50% das espécies descritas e cerca de 85% 
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daquelas citadas para o Brasil, o que evidência a alta diversidade encontrada na região em 

relação ao resto do país, comprovando a necessidade de mais estudos nesse ambiente. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Contribuir para o conhecimento da associação micorrízica em Pinhão manso em áreas 

irrigadas e de sequeiro, estudando a viabilidade da utilização de fungos micorrízicos 

arbusculares para produção de mudas dessa cultura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Verificar a ocorrência (colonização micorrízica, esporulação e produção de 

glomalina) de FMA em áreas irrigadas e de sequeiro, do cultivo de Pinhão 

manso no semiárido;  

 Avaliar o efeito da associação micorrízica sobre o crescimento e 

desenvolvimento de mudas de Pinhão manso em diferentes classes de solo. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ETAPA 1: FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NA RIZOSFERA DE 

JATROPHA CURCAS L. NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, SEMIÁRIDO 

NORDESTINO 

 

2.1.1 Área de estudo e amostragem 

 

 O estudo foi conduzido em sete plantações de pinhão manso sob condições irrigadas e 

de sequeiro, localizadas no Vale do Submédio São Francisco (entre os paralelos 8 º e 9 ºS). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Bswh, que corresponde a uma região 

semiárida quente e seca, com temperatura média anual em torno dos 26 ºC e pluviosidade de 

aproximadamente 500 mm. Dos sete plantios analisados, quatro estavam localizados no 

Estado de Pernambuco, nos municípios de Petrolina (irrigado e sequeiro), Santa Maria da Boa 

Vista (irrigado) e Araripina (sequeiro) e três no estado da Bahia, nos municípios de Senhor do 

Bonfim (sequeiro), Jacobina (sequeiro) e Ourolândia (irrigado). 
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Amostras de solo e raiz foram coletadas com auxílio de um trado até a profundidade 

de 20 cm da superfície do solo, totalizando, em cada área, 10 amostras compostas, formadas a 

partir de três subamostras, que foram acondicionadas em sacos plásticos e secas em 

temperatura ambiente. Após homogeneização, parte das amostras do solo foi enviada para 

análises física e de fertilidade, no Laboratório de Solos da Embrapa Semiárido (Tabela 1) e a 

outra parte usada para as avaliações relacionadas aos FMA. 

 

Tabela 1 – Caracterização física e de fertilidade dos solos rizosféricos de áreas cultivadas com Pinhão manso no 

semiárido nordestino. M.O.= matéria orgânica; C.E.= condutividade elétrica; *= H2O – 1:2,5; PI= Petrolina 

(irrigado), PS= Petrolina (sequeiro), SM= Santa Maria da Boa Vista (irrigado), AR= Araripina (sequeiro), SB= 

Senhor do Bonfim (Sequeiro), JB= Jacobina (sequeiro) e OR= Ourolândia (sequeiro) 

 
Áreas Análise de fertilidade Análise textural 

 M.O pH* C.E. P Na K Ca Mg CTC Areia Silte Argila 

 g/Kg H2O dS/m mg.dm-3 cmolc.dm-3 % 

Pernambuco             

PI 13,34 6,7 1,9 28 0,03 0,25 2,6 1,8 5,94 80,44 15,72 3,84 

OS 12,62 6,2 1,1 115 0,21 0,25 2,4 1,2 6,04 75,41 19,68 4,92 

SM 12,93 7,4 1,0 153 0,05 0,62 4,1 1,4 6,5 75,20 18,16 6,33 

AR 11,27 4,9 0,7 77 0,03 0,31 1,2 0,4 5,57 78,79 8,53 12,68 

Bahia             

SB 8,17 5,4 0,2 93 0,03 0,25 1,3 0,5 4,06 85,17 2,63 12,20 

JB 26,8 6,0 0,4 11 0,03 0,42 2,4 1,7 6,36 63,12 16,90 19,97 

OR 13,1 7,0 1,4 163 0,33 0,30 5,1 2,0 7,73 65,78 19,51 14,70 

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                         

 

2.1.2 Avaliações 

 

Foram retiradas alíquotas 50 g de solo (de cada ponto de coleta) para extração dos 

glomerosporos pelos métodos de decantação e peneiramento em via úmida (GERDEMANN; 

NICOLSON, 1963), seguida por centrifugação em água e sacarose 50 % (JENKINS, 1964). 

Os glomerosporos retidos na peneira foram colocados em placa canaletada, quantificados em 

estereomicroscópio (40x), transferidos para uma placa de Petri e agrupados pelo tamanho e 

cor. A seguir, foram colocados em lâmina com álcool polivinílico em lactoglicerol (PVLG) e 

PVLG + reagente de Melzer (1:1), respectivamente intactos e rompidos sob lamínula. Para 

identificação foram utilizados o Manual de Schenck; Pérez (1990), Blaszkowski (2012) e a 
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homepage da International Culture Collection of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungi – 

INVAM (http://invam.caf.wvu.edu - acessado em novembro de 2007). 

As raízes coletadas foram separadas do solo, lavadas e conservadas em álcool a 50 %, 

até serem diafanizadas com KOH (10 %), coradas com azul de tripano (0,05 %) (PHILLIPS; 

HAYMAN, 1970) e conservadas em glicerol a 50 % até serem examinadas. Fragmentos das 

raízes foram observados em estereomicroscópio (40x) e a percentagem de colonização 

micorrízica estimada pela técnica de interseção dos quadrantes (GIOVANNETTI; MOSSE, 

1980). 

Para determinação do número mais provável (NMP) de propágulos infectivos de FMA 

foi utilizada a metodologia descrita por Feldmann; Idzack (1994), com base na presença ou 

ausência de colonização micorrízica. As amostras compostas de solo de cada área foram 

diluídas com areia autoclavada nas proporções de 0, 1:10, 1:100, 1:1000, com cinco 

repetições por diluição, sendo transferidas para tubetes com capacidade para 50 cm
3
. Plantas 

de milho (Zea mays L. var. caatingueiro) foram utilizadas como hospedeiras. Após a 

germinação das sementes e emergência das plântulas, apenas o indivíduo mais vigoroso foi 

mantido no pote. As plantas permaneceram em casa de vegetação por trinta dias, e após esse 

período as raízes foram coletadas, lavadas, clarificadas e coradas como mencionado acima. Os 

dados de propágulos infectivos foram expressos em propágulos cm
-3

, e os resultados foram 

obtidos utilizando-se a tabela de Cochran (1950). 

 

2.1.3 Análise dos dados 

 

Para análise estatística, os dados de número de glomerosporos foram transformados 

em raiz de x+0,5 e a colonização em arcoseno da raiz de x/100, submetidos à análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade utilizando o 

programa SANEST (ZONTA; MACHADO, 2007). 

 

2.2 ETAPA 2: FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES ASSOCIADOS AO 

PINHÃO MANSO (JATROPHA CURCAS L.) EM DIFERENTES CLASSES DE SOLO 

 

2.2.1 Coleta e Preparação do Substrato  

 

 Para realização do experimento foram utilizadas três classes de solo: Argissolo 

(9˚04’09.52’’S 40˚19’21.24’’O altitude 451m), Latossolo Vermelho Amarelo (9˚08’17.57’’S 
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40˚18’09.87’’O altitude 478m) e Vertissolo (9˚23’30.93’’S 40˚24’51.71’’O altitude 654m) 

obtidos em diferentes campos experimentais da Embrapa Semiárido no Vale do Submédio do 

São Francisco eixo Petrolina – PE / Juazeiro – BA.  

Para cada classe de solo foram coletadas amostras da camada superficial do solo (0-20 

cm) onde parte foi enviada para análises física e de fertilidade, no Laboratório de Solos da 

Embrapa Semiárido (Tabela 2) e o restante utilizado para montagem do experimento.  

 

  Tabela 2 – Caracterização física e química dos solos (Argissolo [ARG], Latossolo Vermelho Amarelo [LAT] e 

Vertissolo [VERT]) utilizados no experimento com Pinhão manso. *1:2,5 H2O; **extrator Mehlich I 

Solo M.O pH* C.E.  P**  Na K Ca Mg  Areia Silte Argila 

 g/kg  dS/m  mg/dm
3
  cmolc dm

-3
  % 

ARG 22,1 6,8 0,97  31,0  0,03 0,47 4,00 0,90  85,6 6,4 8,00 

LAT 6,72 6,8 0,98  22,0  0,03 0,54 2,10 0,70  92,3 3,9 3,73 

VERT 6,1 8,0 0,34  1,20  0,56 0,32 20,6 4,00  22,3 15 62,61 

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                         

 

2.2.2 Inóculo Micorrízico 

 

 Foram utilizados os isolados de Claroideoglomus etunicatum Becker & Gerd. e 

Gigaspora albida Schenck & Smith provenientes do banco de inóculos do Laboratório de 

Biotecnologia da Embrapa Semiárido. Estes passaram por período de multiplicação em vasos 

contendo solo desinfestado, tendo o sorgo (Sorghum bicolor L.) como planta hospedeira. Os 

vasos foram mantidos por três meses em casa de vegetação, sendo irrigados com água 

destilada em dias alternados. Após a multiplicação, os esporos foram extraídos pelo método 

de decantação e peneiramento úmido (GERDEMANN; NICOLSON, 1963), seguido por 

centrifugação e flutuação em sacarose a 50% (JENKINS, 1964), para quantificação da alícota 

de solo-inóculo com aproximadamente 200 glomerosporos g
-1

 de solo além de hifas e raízes 

colonizadas a ser utilizado. 

 

2.2.3 Obtenção das Mudas de Pinhão manso 

 

Sementes de Pinhão manso (Jatropha curcas L.) provenientes de um experimento de 

progênie no município de Santa Maria da Boa Vista, PE, passaram por um processo de 

desinfestação com hipoclorito de sódio (0,5 % por 5 min) foram lavadas com água destilada e 

semeadas em bandeja de isopor contendo areia previamente desinfestada. Após a emergência, 
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plântulas com 3 a 4 folhas definitivas foram transferidas para vasos contendo 2 kg de solo de 

acordo com o tratamento experimental. 

 

2.2.4 Condução e Delineamento Experimental 

 

O experimento foi conduzido na casa de vegetação do Laboratório de Biotecnologia da 

Embrapa Semiárido, Petrolina-PE, sob condições ambientais controladas (temperatura: 27 ± 2 

ºC; umidade relativa: 75 a 85 %). O delineamento foi do tipo inteiramente casualizado em 

fatorial com 3 classes de solo x 3 condições de inoculação com FMA [ Não inoculado (NI), 

inoculado com Claroideoglomus etunicatum (CE) e com Gigaspora albida (GA) ], em 6 

repetições, totalizando 54 parcelas experimentais. Os solos empregados no experimento não 

foram esterilizados e o tratamento não inoculado (controle) possuía FMA nativos. As espécies 

mais representativas observadas por tipo de solo foram: Argissolo (Funneliformis mosseae, 

Sclerocystis sinuosa e Fuscutata heterogama); Latossolo (Acaulospora scrobiculata, 

Rhizoglomus intraradices e S. sinuosa) e Vertissolo (A. scrobiculata e F. mosseae).   

 Durante 90 dias foram avaliados mensalmente a altura, diâmetro caulinar e número de 

folhas e ao final do experimento, foram determinadas: a área foliar, a biomassa seca da parte 

aérea e radicular, a colonização micorrízica e o número de glomerosporos. A área foliar foi 

estimada utilizando-se o aparelho Li 3100 (LI-Cor Inc. Lincon, Neb, USA) e para determinar 

a biomassa seca da parte aérea e radicular, as plantas foram, mantidas em estufa (65 °C) até 

peso constante. O percentual de colonização micorrízica foi estimada pelo método da 

intersecção dos quadrantes (GIOVANNETTI; MOSSE 1980) após clarificação e coragem das 

raizes com azul de tripano (PHILLIPS; HAYMAN 1970). A quantificação do número de 

glomerosporos foi realizada por extrações de amostras de 50 g de solo, via peneiramento 

úmido seguido por centrifugação em água (GERDEMANN; NICOLSON 1963) e sacarose 

(JENKINS 1964).  

 

2.2.5 Análise Estatística 

Para análise, os dados de número de folhas e de glomerosporos foram transformados 

em raiz (x + 0,5) e para colonização micorrízica em arco seno da raiz de x/ 100. Os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo Teste de Tukey 

(P0,05) utilizando-se o programa SANEST (ZONTA; MACHADO 2007). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ETAPA 1: FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NA RIZOSFERA DE 

JATROPHA CURCAS L. NO VALE DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO, SEMIÁRIDO 

NORDESTINO 

 

O número de glomerosporos e a colonização micorrízica diferiram significativamente 

entre as áreas de coleta (Tabela 3). O maior número de glomerosporos ocorreu em cultivos 

localizados em Petrolina, na condição irrigada (PI), e em Araripina na condição de sequeiro 

(AR) (Tabela 3). Por outro lado, não houve diferença entre os municípios de Senhor do 

Bonfim, Jacobina e Petrolina na condição sequeiro, enquanto menor número de 

glomerosporos foi observado em áreas de Santa Maria da Boa Vista e Ourolândia. 

 

Tabela 3 – Número médio de glomerosporos, colonização micorrízica e número mais provável (NMP) de 

propágulos infectivos de FMA, na rizosfera de pinhão manso em municípios [ PI= Petrolina (irrigado), PS= 

Petrolina (sequeiro), SM= Santa Maria da Boa Vista (irrigado), AR= Araripina (sequeiro), SB= Senhor do 

Bonfim (Sequeiro), JB= Jacobina (sequeiro) e OR= Ourolândia (sequeiro) ] do Vale do Submédio São Francisco, 

Brasil. Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05)  

 

Áreas Número de glomerosporos Colonização micorrízica  NMP 

  

50 g de solo 

 

% 

Propágulos cm
3
 

solo 

 

 
 

 

PI                 181 a 77,1 a 110 

PS                   90 b 30,5 c 22 

SM                   23 d 31,8 c 21 

AR                 186 a   46,6 bc 17 

SB 60 bc   42,9 bc 6,8 

JB                   67 b   46,2 bc 350 

OR 31 cd 52,4 b 17 

CV %                  24,44                  20,33  

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                                             

 

De modo geral, o número de glomerosporos variou de 0,4 a 3,7 glomerosporos g
-1

 

solo. O número de glomerosporos foi relativamente baixo o que tem sido considerado comum 

para as zonas áridas e semiáridas (REQUENA; JEFFRIES; BAREA 1996; MERGULHÃO et 

al. 2007; VERMA et al. 2008). Os registros são similares aos observados por Maia; Trufem 

(1990) e Yano-Melo; Maia; Morgado (1997), os quais relataram variação de 0,4 a 2,81 
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glomerosporos g
-1 

solo em áreas cultivadas do semiárido (Araripina e Petrolina-PE). Segundo 

Stutz; Morton (1996), o baixo número de glomerosporos em relação a outros ecossistemas, 

pode ser devido à presença de espécies com baixa capacidade de esporulação em campo e a 

fatores edáficos, tais como a umidade. 

A variação quanto ao número de glomerosporos, verificada entre as áreas analisadas, 

pode ser devido a fatores como textura do solo, pH e disponibilidade de P refletindo 

diretamente no funcionamento da simbiose (SOUZA et al. 2005; MOREIRA; SIQUEIRA 

2006). Os níveis elevados de P nos solos das áreas de Santa Maria da Boa Vista e Ourolândia 

podem ter contribuído para o baixo número de glomerosporos nessas áreas como observado 

por Mohammada; Mitra; Khan (2004). Além disso, os FMA estão distribuídos de forma 

agregada na rizosfera, dificultando a obtenção de amostragens que reflitam o número real de 

glomerosporos (KOIDE; MOONEY 1987). O conjunto desses fatores é determinante na 

distribuição dos glomerosporos no solo o que poderia explicar as diferenças encontradas entre 

as áreas de coleta.  

Os cultivos de pinhão manso apresentaram raízes colonizadas por FMA, com variação 

de 30,5 a 77,1 %, média de 46,7% e diferenças significativas entre as áreas (Tabela 3). Neste 

aspecto, os resultados são similares aos referidos no semi-árido nordestino para cultivares de 

mamona (Ricinus communis) (MORAIS 2007), planta também pertencente também a família 

Euphorbiaceae e que pode ser alternativa para a produção de biodiesel. Também há registros 

da associação micorrízica em Jatropha molíssima, J. curcas e J. ribifolia (SOUZA et al. 

2003; ALGUACIL et al. 2012), demonstrando a micotrofia desse gênero. 

As diferenças encontradas entre Petrolina na condição irrigada e as demais áreas 

podem ser devido a inúmeros fatores, tais como a idade da planta, a densidade de raízes, e dos 

propágulos de FMA no solo, a eficiência de colonização dos FMA presentes na rizosfera, o 

manejo do solo (AFEK et al. 1990), à diversidade de espécies colonizando o sistema radicular 

das plantas e ainda a fertilidade do solo (SIQUEIRA; LAMBAIS; STÜMER 2002). 

O NMP de propágulos infectivos de FMA variou de 17 a 350 propágulos cm
3 

solo 

(Tabela 2). No semiárido do Mediterrâneo variaram de 7,8 a 244 propágulos cm
3 

solo 

(OUAHMANE et al. 2006). Segundo esses autores essas diferenças estão relacionadas à 

presença e à quantidade de fragmentos de raízes colonizadas e de micélio extra-radicular.  

O potencial de inóculo de um solo está relacionado à viabilidade dos glomerosporos, 

ao micélio extra-radicular e aos fragmentos de raízes colonizadas (COLLOZI-FILHO; 

BALOTA 1994). Embora a área de Jacobina tenha apresentado maior potencial de 

infectividade por FMA no solo, o número de glomerosporos e a colonização micorrízica não 
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refletiram essa resposta. AZCÓN-AGUILAR et al. (2003) sugerem que a principal fonte de 

propágulos no semiárido é o micélio extra-radicular, o que pode explicar a ausência de relação 

entre número de esporos e quantidade de colonização. Ressalta-se ainda que a comparação 

entre os métodos do NMP e o de contagem direta de esporos e indicou que o número pode ser 

menor ou maior do que o de propágulos infectivos, em função das espécies de FMA (AN et 

al. 1990). 

Apesar do número de glomerosporos no solo não fornecer o valor real de sua 

infectividade, pode dar indicação do nível populacional dos FMA (DODD; KRIKUN; HASS 

1983). Em áreas agrícolas o preparo do solo pode promover o rompimento do micélio, 

acarretando na redução do potencial do inóculo de FMA (MUTHUKUMAR 2003). De modo 

geral, o NMP de propágulos infectivos de FMA foi sempre inferior ao número de 

glomerosporos no solo, a não ser para área de Jacobina (Tabela 3). Dados semelhantes foram 

registrados por Silva et al. (2001). 

Foram identificados 35 táxons de FMA pertencentes a oito famílias (Acaulosporaceae, 

Ambisporaceae, Entrophosporaceae, Dentiscutataceae, Glomeraceae, Gigasporaceae, 

Racocetraceae e Scutellosporaceae) e 12 gêneros. O gênero com o maior número de espécies 

foi Acaulospora (12), seguido por Scutellospora, Gigaspora Racocetra e Sclerocystis com 

três espécies cada, e Ambispora, Dentiscutata, Funneliformis e Glomus com duas espécies 

(Tabela 4). Os demais gêneros apresentaram apenas uma espécie cada. Maior riqueza foi 

observada na área de Jacobina (15), seguida por Ourolândia (13), Senhor do Bonfim (12), 

Petrolina-Irrigada (10), Petrolina-Sequeiro (10), Santa Maria da Boa Vsta (6) e Araripina (6). 

Assim, as áreas da Bahia apresentaram maior riqueza de FMA em relação as áreas de 

Pernambuco. 

Sclerocystis sinuosa foi comum em todas as áreas sob cultivo de pinhão manso. Isso 

pode ser devido à plasticidade do fungo e à sua capacidade desse fungo de produzir 

glomerosporos sob diferentes condições, como observado em outros levantamentos (YANO-

MELO; TRUFEM; MAIA 2003; PANWAR; TARAFDAR 2006; WANG et al. 2008; 

VERMA et al. 2008). Acaulospora laevis, A. mellea, A. morrowiae, A. spinosa, A. 

scrobiculata, A. tuberculata, Ambispora appendicula, Cetrapora pellucida, Claroideoglomus 

etunicatum, Funneliformis mosseae, Gigaspora albida, G. macrocarpum, Rhizoglomus 

intraradices e Sclerocistis sinuosa foram anteriormente registradas em regiões áridas e semi-

áridas da Jordânia, Índia, Estados Unidos, África e China (MOHAMMAD; HAMAD; 

MALKAWIT 2003; PANWAR; TARAFDAR 2006; UHLMANN et al. 2006; 

BEAUCHAMP; STROMBERGA; STUTZ 2007; VERMA et al. 2008; WANG et al. 2008).  
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Tabela 4 – Espécies de FMA ocorrentes em áreas com plantios de Pinhão manso, em municípios [ PI= Petrolina 

(irrigado), PS= Petrolina (sequeiro), SM= Santa Maria da Boa Vista (irrigado), AR= Araripina (sequeiro), SB= 

Senhor do Bonfim (Sequeiro), JB= Jacobina (sequeiro) e OR= Ourolândia (sequeiro) ] do Vale do Submédio São 

Francisco, Brasil  

 

 
Pernambuco 

 
Bahia 

 

 PI PS SM AR SB JB OR 

Acaulospora bireticulata  x      

A. excavata x x      

A. foveata      x  

A. laevis       x 

A. longula  x     x 

A. mellea  x x x x x  

A. morrowiae     x  x 

A. rehmii    x    

A. scrobiculata x x x  x x  

A. spinosa  x    x  

A. tuberculata x   x x x  

Acaulospora sp.   x  x x  

Ambispora appendicula x   x x x x 

A. gerdemanni     x   

Cetraspora pellucida x       

Claroideoglomus etunicatum x x   x x x 

Dentiscutata cerradensis       x 

D. scutata x       

Funneliformis halonatus      x  

F. mosseae   x     

Gigaspora albida       x 

G. gigantea     x   

G. margarita x     x  

Glomus ambisporum  x      

G. macrocarpum x x  x x x x 

Racocetra gregaria       x 

R. verrucosa       x 

R. fulgida      x  

Rhizoglomus intraradices   x     

Sclerocystis clavispora      x  

S. coremioides      x  

S. sinuosa x x x x x x x 

Scutellospora aurigloba     x   

Scutellospora sp1       x 

Scutellospora sp2       x 

Total 10 10 6 6 12 15 13 

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                                             

 

Em relação à ocorrência no semiárido brasileiro, foram citadas anteriormente 23 das 

espécies identificadas: Acaulospora bireticulata, A. excavata, A. foveata, A. longula A. 

rehmii, A. morrowiae, A. scrobiculata, Ambispora appendicula, A. gerdemanii, Cetraspora 

pelúcida, Claroideoglomus etunicatum, Dentiscutata cerradensis, Funneliformis halonatum, 
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F. mosseae, Gigaspora albida, G. margarita, Glomus macrocarpum, Racocetra gregaria, 

Sclerocystis clavispora, S. coremioides, S. sinuosa, Rhizoglomus intraradices e Scutellospora 

aurigloba (MAIA; TRUFEM 1990; YANO-MELO; TRUFEM; MAIA 2003; SOUZA et al. 

2003; SILVA et al. 2005; MORAIS 2007; ALBUQUERQUE 2008; PONTES et al. 2017). 

Os resultados obtidos neste estudo contrastam com os obtidos em outros estudos sobre 

a riqueza de espécies na rizosfera de pinhão manso, os quais observaram que havia 

predominância de espécies da família Glomeraceae (ALGUACIL et al. 2012; MOREIRA et 

al., 2015). No nosso trabalho, houve maior predominância da família Acaulosporaceae e do 

gênero Acaulospora, o qual tem sido referido como predominante em ambientes semiáridos, 

sugerindo amplitude ecológica desse gênero (JANSA et al. 2002; OEHL et al. 2004; LI; LI; 

ZHAO 2007). 

As espécies de Acaulospora apresentaram maior tolerância às variações edáficas, 

principalmente pH e disponibilidade de P, sendo encontrados em todas as amostras de solo 

coletadas. Segundo Carrenho; Trufem; Bononi (2002), espécies desse gênero apresentam 

maior capacidade de adaptação a solos com diferentes teores de matéria orgânica, calagem e 

textura, entre outros fatores, demonstrando que se adaptam a uma ampla faixa de condições 

do solo. No entanto, espécies de Gigaspora apresentaram pouca representatividade o que 

corrobora dados obtidos em outras regiões semi-áridas (STUTZ et al. 2000; FERROL et al. 

2004). Segundo Sieverding (1991), a adaptação do fungo ao tipo de solo e às condições 

edafoclimáticas são mais determinantes para a sua ocorrência do que a especificidade entre 

fungo e vegetal. 

Conclui-se que os fungos micorrízicos arbusculares ocorrem naturalmente na rizosfera 

de pinhão manso, sob diferentes condições de solo. As diferenças observadas na riqueza e 

ocorrência das espécies evidencia que essas características das comunidades são afetadas 

pelas propriedades edáficas. 

 

3.2 ETAPA 2: FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES ASSOCIADOS AO 

PINHÃO MANSO (JATROPHA CURCAS L.) EM DIFERENTES CLASSES DE SOLO 

 

Todas as variáveis analisadas foram influenciadas pela classe de solo, exceto a 

colonização micorrízica que apresentou efeito da interação inoculação com FMA x classe de 

solo (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Análise de variância dos parâmetros de crescimento e condição micorrízica em pinhão manso 

(Jatropha curcas)  em relação à inoculação com FMA e classes de solo. ns – não significativo; *p<0,05 

 

Variáveis FMA Solos FMA X Solos 

Altura ns * ns 

Número de folhas ns * ns 

Diâmetro do caule ns * ns 

Área foliar ns * ns 

Biomassa seca aérea ns * ns 

Biomassa seca radicular ns * ns 

Colonização micorrízica * ns * 

Número de glomerosporos ns * ns 

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                                             

 

Diferenças significativas na altura, número de folhas e diâmetro caulinar entre as 

classes de solo, independente da inoculação, puderam ser detectadas logo aos 30 dias de 

avaliação (Tabela 6). Em geral, as plantas cultivadas em Argissolo e Latossolo Vermelho 

Amarelo apresentaram maior altura, número de folhas e diâmetro caulinar que as mantidas em 

Vertissolo (Tabela 3). Este fato pode ser atribuído às diferenças na textura dos solos, 

principalmente quanto ao teor de argila observado para o Vertissolo utilizado no trabalho 

(Tabela 1) que segundo Sanchez; Palm; Buol (2003) podem ter influência sobre processos 

ligados à disponibilidade de água, compactação, drenagem, aeração e transporte de nutrientes. 

Similar ao observado nas mudas de J. curcas, Santos; Carlesso (1999) verificaram baixo 

desenvolvimento em culturas de milho quando em solo argiloso. Oliveira; Camargo (2001) 

também constataram o efeito da estrutura do solo e da fertilidade no crescimento de mudas de 

Jatropha elliptica.  
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Tabela 6 – Altura, número de folhas e diâmetro caulinar de mudas de pinhão manso (Jatropha curcas) aos 30, 60 

e 90 dias em casa de vegetação sob diferentes classes (Argissolo [ARG], Latossolo Vermelho Amarelo [LAT] e 

Vertissolo [VERT]) de solos. Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de 

Tukey (p<0,05) 

 

Tratamentos 30 Dias 60 Dias 90 Dias 

 Altura (cm) 

ARG 14,02 a 19,30 a 22,30 a 

LAT 15,02 a 18,13 a 20,11 b 

VERT 11,16 b 12,72 b 13,05 c 

 Número de folhas 

ARG 7,66 a 12,17 a 13,74 a 

LAT 7,65 a 10,36 b 10,56 b 

VERT 5,68 b 5,85 c 5,67 c 

 Diâmetro do Caule (mm) 

ARG 8,84 a 11,42 a 16,32 a 

LAT 8,91 a 12,09 a 16,87 a 

VERT 7,11 b 10,37 b 13,33 b 

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                  

 

O acúmulo da biomassa seca aérea e radicular foi menor no tratamento em Vertissolo 

que em Argissolo e Latossolo vermelho amarelo (Tabela 7). Essa diferença pode ser 

decorrente da resistência do solo à penetração das raízes devido ao alto teor de argila presente 

no mesmo (Tabela 2), tornando-o menos friável, com menor aeração, prejudicando o 

desenvolvimento das raízes e consequentemente indisponibilizando nutrientes necessários ao 

desenvolvimento aéreo, fato já observado por Queiroz-Voltan; Nogueira; Miranda (2000) em 

plantio de soja. Além disso, as características químicas desse solo como os valores elevados 

de pH e cálcio podem ter contribuído amplamente na indisponibilidade dos nutrientes como o 

fósforo (MOREIRA et al. 2000).  

Como observado neste trabalho, Saboya et al. (2012) utilizando Latossolo Vermelho-

Amarelo distrófico em mudas de J. curcas, verificaram aumento na biomassa, contudo houve 

efeito da inoculação micorrízica principalmente na utilização de Glomus clarum e 

Acaulospora morrowiae, isoladamente e/ou em dupla inoculação.  
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Tabela 7 – Área foliar (AF), biomassa seca aérea (BSA) e radicular (BSR), de pinhão manso (Jatropha curcas) e 

número de glomerosporos (NG) nas três diferentes classes (Argissolo [ARG], Latossolo Vermelho Amarelo 

[LAT] e Vertissolo [VERT]) de solos de cultivo da espécie, após 90 dias em casa de vegetação. Médias seguidas 

pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05) 

 

 

Tratamentos 

AF BSA BSR NG 

cm
2
 G 50 g

-
¹ solo 

ARG 950,08 a 13,32 a 5,96 a 68,36 a 

LAT 797,23 b 13,87 a 5,59 a 72,01 a 

VERT 258,48 c   7,94 b 1,73 b 36,04 b 

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                  

 

A área foliar das plantas desenvolvidas em Argissolo diferiram significativamente das 

demais. Os teores de cálcio e a concentração de matéria orgânica presente nesse solo (Tabela 

2) pode ter contribuído para as diferenças encontradas. O cálcio é um dos nutrientes mais 

exigidos na formação das folhas de pinhão manso (LAVIOLA; DIAS 2008). Quanto a matéria 

orgânica, Lima et al. (2006) analisaram o efeito de diferentes fontes orgânicas no crescimento 

de mamona (Ricinus communis), constatando que o desempenho das plantas cultivadas em 

solos enriquecidos foi superior ao solo sem matéria orgânica, para as variáveis: altura, 

diâmetro caulinar, área foliar e biomassa seca aérea e radicular.  

Em solos de clima tropical, em razão do alto grau de intemperismo, as reservas de 

nutrientes e a capacidade de troca de cátions são reduzidas, estando a produtividade 

intimamente relacionada com a matéria orgânica e com o complexo argiloso-orgânico, que 

conduzem a uma multiplicidade de conseqüências, refletidas nas propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo (ZINN; LAL; RESCK 2005). As observações desses autores 

servem de subsídios para justificar o desempenho superior das plantas nos tratamentos com 

Argissolo e Latossolo vermelho amarelo em relação ao Vertissolo.  

Quanto ao efeito do solo no número de glomerosporos verificou-se que os fungos 

micorrizícos em Argissolo e Latossolo produziram mais glomerosporos que Vertissolo 

(Tabela 7). Tal fato pode estar relacionado ao melhor estabelecimento das mudas nesses solos 

com maior expansão do sistema radicular, permitindo assim maior formação das micorrizas. 

Também deve ser levado em consideração o pH alcalino do Vertissolo que pode ter afetado 

diretamente a simbiose micorrízica, pelo efeito na permeabilidade das membranas, tanto das 

plantas quanto dos fungos, ou, indiretamente, na disponibilidade de nutrientes, fatos 

relacionados aos trabalhos de Silveira (1992) e principalmente de Rathore; Singh (1995) que 
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verificaram redução na colonização e no número de glomerosporos de acordo com a mudança 

do pH em diferentes tipos de solos.  

A textura argilosa do solo também é capaz de limitar a esporulação de FMA, como 

verificado em trabalhos conduzidos por Hart; Reader (2002) e Lekberg et al. (2007). Tais 

características apresentam efeitos adversos sobre a infectividade dos fungos, o que pode ter 

favorecido nas diferenças encontradas nesse estudo. 

 

Tabela 8 – Colonização micorrízica em mudas de pinhão manso (Jatropha curcas), não inoculadas ou inoculadas 

com C. etunicatum ou G. albida, em diferentes classes (Argissolo [ARG], Latossolo Vermelho Amarelo [LAT] e 

Vertissolo [VERT]) de solos, após 90 dias em casa de vegetação. Médias seguidas da mesma letra, minúscula na 

coluna e maiúscula na linha, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

Tratamentos C. etunicatum G. albida Não inoculado 

ARG 77,05 aA 54,69 bB 39,04 aB 

LAT 64,81 aA 79,32 aA 43,58 aB 

VERT 62,03 aA 59,85 bA 48,96 aA 

Fonte: Thiago Morais, 2009                                                  

 

A colonização micorrízica por C. etunicatum não apresentou diferença em relação a 

classe de solo (Tabela 8). No entanto em G. albida pode ser observado maior colonização em 

Latossolo (79,32 %), diferindo das demais. Esses resultados correspondem ao observado por 

Duponnois et al. (2001) quanto a dominância em solos arenosos de espécies da família 

Gigasporaceae. Quanto ao observado em relação ao Argissolo e Vertissolo, Lekberg et al. 

(2007) conduzindo estudos em casa de vegetação, mostraram que o alto teor de argila tem 

influência direta na colonização radicular em representantes das famílias de FMA.  

Segundo Hart; Reader (2002), os FMA apresentam diferentes estratégias de 

colonização, enquanto os representantes da família Gigasporaceae apresentam menor taxa de 

colonização e maior extensão de micélio no solo do que nas raízes, espécies de Glomeraceae 

produzem maior colonização e extensivo micélio na raiz comparado ao solo. 

 Comparando-se a colonização micorrízica entre os FMA, diferenças foram observadas 

apenas no Argissolo, onde C. etunicatum apresentou maiores médias (77,05 %). A população 

nativa de FMA colonizou as raízes de forma similar, com média em torno de 43 %.  No 

entanto, mesmo apresentando um alto grau de colonização as mudas associadas a C. 

etunicatum e G. albida não foram eficientes em promover o crescimento de pinhão manso. 

Resultados similares foram observados por Kang et al. (1980), inoculando F. mosseae em 

solo não esterilizado para produção de mudas de mandioca. Moreira et al. (2015), avaliando a 
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comunidade de FMA associada a diferentes genótipos de J. curcas, verificaram que apesar de 

influência do genótipo sobre a comunidade de FMA, maior abundância para gênero Glomus, 

alto porcentual de colonização micorrízica e elevado número de glomerosporos na rizosfera 

pode ser constatado para a espécie. 

Embora os FMA sejam associados ao incremento no crescimento do hospedeiro, o 

comportamento do fungo introduzido no solo sem desinfestação depende da sua 

competitividade com os FMA nativos; dessa forma, infectividade, densidade de inóculo, 

rapidez no estabelecimento e habilidade em manter o nível de colonização são alguns dos 

fatores que contribuem para melhor desempenho em condição de competitividade (WILSON; 

TOMMERUP 1992). Razão porque as respostas das plantas à inoculação com FMA em solos 

não estéreis são variáveis, indo de grandes estímulos no crescimento a respostas negativas ou 

ausência de respostas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 Fungos micorrízicos arbusculares ocorrem naturalmente na rizosfera de Pinhão manso, 

sendo a colonização radicular, o número de glomerosporos e o potencial infectivo dos FMA 

afetados positivamente, pelas características do solo; 

 Acaulospora foveoreticulata, Scutellospora scutata e S. verrucosa são referidas pela 

primeira vez para a região do Vale do Submédio São Francisco;  

 As espécies de Acaulospora e Glomus toleram bem as condições edáficas das áreas 

estudadas, e podem ser úteis no estabelecimento da cultura do Pinhão manso; 

 O crescimento vegetativo (altura, diametro do caule, número de folhas e área foliar) 

das mudas de Pinhão manso é favorecido em Argissolo, enquanto em Vertissolo há menor 

desenvolvimento;  

 O cultivo em Argissolo e Latossolo favorece o acúmulo de biomassa da parte aérea 

das plantas de Pinhão manso;  

 Diente das classes de solos estudados e não desinfestados, os inóculos micorrízicos 

introduzidos de Claroideoglomus etunicatum e Gigaspora albida não afetaram o crescimento 

das mudas de Pinhão manso, até os três meses de cultivo; 

 A colonização radicular por C. etunicatum em Pinhão manso cultivado em argissolo é 

maior que por G. albida, enquanto que em vertissolo e latossolo essas diferenças não puderam 

ser observadas. 
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