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Resumo Geral 
 
Três áreas de caatinga, situadas nos municípios de Caruaru, Serra Talhada e Araripina, em 

Pernambuco, foram investigadas em relação à ocorrência de fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA). A partir de amostras de solo coletadas em agosto e dezembro/2005 e 

agosto e outubro/2006, foram identificadas espécies de (FMA) e avaliadas a estrutura da 

comunidade, a condição micorrízica das plantas, o potencial de infectividade (NMP) e o 

número de esporos de FMA, além de parâmetros microbiológicos: (carbono da biomassa 

microbiana - CBM, respiração basal do solo - RBS, quociente metabólico - qCO2 e 

proteínas do solo relacionadas à glomalina - PSRG). Foram identificadas 29 espécies de 

FMA, sendo Acaulospora o gênero predominante. A composição e a estrutura da 

comunidade de FMA diferiram entre as áreas, assim como a colonização micorrízica das 

raízes, a produção de esporos e o NMP de FMA, influenciados por fatores do solo como 

textura, alumínio, pH e matéria orgânica. O CBM, a RBS, o qCO2 e a PSRG foram 

influenciados principalmente por diferenças no teor de matéria orgânica nos solos. Os 

FMA são importantes componentes do bioma Caatinga. Fatores do solo, juntamente com a 

condição semi-árida, podem estar relacionados com a distribuição desses fungos no 

ambiente estudado. 

 
Palavras-chave: Caatinga, fungos micorrízicos arbusculares, diversidade, fatores do solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



 

Abstract 
 
The occurrence of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) was studied in three areas of 

caatinga, located in the municipalities of Caruaru, Serra Talhada and Araripina, in 

Pernambuco. Soil samples were collected in August and December/2005 and August and 

October/2006. The AMF species were identified and the structure of the community, the 

mycorrhizal condition of the plants, the potential of infectivity (NMP), and the number of 

AMF spores were evaluated, along with the microbiological parameters: microbial biomass 

carbon - CBM, soil basal respiration - RBS, metabolic quotient - qCO2 and soil proteins 

related to the glomalin - PSRG. Twenty nine AMF species were identified, being 

Acaulospora the predominant genus. The AMF community composition and structure 

differed between the areas. Differences, influenced by soil factors such as texture, 

aluminium, pH and organic matter content, were also detected between the mycorrhizal 

colonization of the roots, the spore production and the NMP of AMF. The CBM, RBS, 

qCO2 and PSRG were mainly influenced by differences in the soil organic matter content. 

The AMF are important components of the Caatinga bioma. Soil factors, along with the 

semiarid condition, can be related to the distribution of these fungi in the studied 

environment. 

 
Keywords: Caatinga, arbuscular mycorrhizal fungi, diversity, soil factors. 
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Introdução Geral 

 

A Caatinga é um bioma extremamente ameaçado. Com uma área de 

aproximadamente 800.000 km2, distribuídos em grande parte na região nordeste do Brasil, 

é o único bioma com limites restritos ao território nacional. É também o que possui a 

menor extensão protegida, com apenas 2% do seu território convertido em área de proteção 

integral (Leal et al. 2005). Diante deste quadro, não é surpresa que a Caatinga esteja 

fragmentada, sob pressão antrópica, e em sério processo de desertificação. 

O conhecimento sobre a biodiversidade de uma ambiente gera informações 

importantes para ações de proteção e conservação. Neste sentido, a ampliação do 

conhecimento sobre a diversidade da Caatinga derrubou a tese de que esta é uma região 

pobre em espécies. Estudos comprovaram que esse bioma abriga mais de 2000 espécies de 

plantas vasculares, fungos, peixes, répteis, anfíbios, pássaros e mamíferos e que o grau de 

endemismo nestes grupos é elevado, podendo o número real de espécies neste ambiente ser 

maior (Leal et al. 2005). 

A multiplicidade dos tipos de solo, formas de relevo e variações hídricas faz da 

Caatinga um importante laboratório para o desenvolvimento de estudos ecológicos. A 

vegetação apresenta grande variação fisionômica em resposta ao tipo de solo e à maior ou 

menor disponibilidade de água. Entre os gêneros mais comuns são encontrados: 

Pilosocereus (Cactaceae), Caesalpinia (Caesalpinoideae), Aspidosperma (Apocynaceae), 

Mimosa (Mimosoideae) e Caliandra (Fabaceae) (Prado, 2003). 

 Em um ambiente onde a água é considerada um fator limitante para o 

desenvolvimento das plantas, além de adaptações morfofuncionais, a associação 

micorrízica arbuscular confere às plantas menor susceptibilidade aos estresses ambientais. 

Esta associação é o resultado da parceria entre fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e 

as raízes da maioria das espécies vegetais. Considerados importantes componentes da 

microbiota do solo, os FMA estão envolvidos nos processos de sucessão ecológica, 

contribuindo para a diversificação e estabilidade de ecossistemas naturais (van der Heijden 

et al. 1998), bem como para a manutenção de sistemas manejados que visem a conservação 

da capacidade produtiva do solo (Bagyaraj & Reddy, 2005). Estudos com FMA 

dificilmente se realizam sem o conhecimento das espécies envolvidas e fornecem 

evidências de que a composição taxonômica, os propágulos e a colonização produzidos 

pelos FMA são afetados por fatores bióticos e abióticos. 
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As particularidades da Caatinga parecem limitar a diversidade taxonômica de FMA, 

quando comparada com a de outros biomas. Entretanto, registros dos principais gêneros já 

foram feitos para ambientes áridos e semi-áridos (Silva et al. 2005, Tão & Zhiwei, 2005, 

Bashan et al. 2007, Li et al. 2007, Shi et al. 2007). Enquanto o predomínio de espécies de 

Glomus remete à alta tolerância do grupo à magnitude dos fatores ambientais (Jacobson, 

1997), outros gêneros parecem exibir preferência ambiental mais restrita e maior 

susceptibilidade às práticas agrícolas (Jansa et al. 2002, Lovelock et al. 2003, Li et al. 

2007). Trabalhos em diversas áreas de Caatinga registraram a ocorrência de 52 espécies de 

FMA, a maioria em agroecossistemas e em áreas impactadas (Maia et al. 2006b). Este 

resultado não implica, necessariamente, que estas áreas concentrem maior diversidade, mas 

sim, um esforço maior de amostragem. Este quadro reflete o reconhecimento da 

importância desses fungos para o desenvolvimento das espécies vegetais e reforça a idéia 

de que pouco ainda é conhecido sobre a diversidade de FMA em ecossistemas nativos 

como os da Caatinga, justificando a necessidade de ampliação dos estudos nessas áreas. 

Os organismos representantes da comunidade microbiana do solo estão envolvidos 

em processos importantes, como decomposição e transformação da matéria orgânica 

(Acosta-Martinez et al. 2008). Estimativas da respiração basal do solo, carbono da 

biomassa microbiana e quociente metabólico têm sido amplamente utilizadas como 

parâmetros da atividade microbiana do solo e, conseqüentemente, da determinação da 

qualidade dos solos, em sistemas naturais e manejados (Garcia et al. 2005, Bastida et al. 

2006, Bastida et al. 2008, Ananyeva et al. 2008). Em relação à atividade dos FMA, 

também componentes da microbiota do solo, esta pode ser avaliada pela produção de 

proteínas do solo relacionadas à glomalina (PSRG), uma glicoproteína produzida por esses 

fungos e associada à estabilidade de agregados no solo (Wright & Upadhyaya, 1998). A 

agregação das partículas do solo está relacionada a características físicas do solo como 

infiltração e drenagem, consideradas essenciais para o bom desenvolvimento das plantas 

(Rillig et al. 2003). Estudos têm demonstrado ainda uma participação direta desta proteína 

para os estoques de carbono e nitrogênio total dos solos e apontam para a importância da 

glomalina no seqüestro de carbono dos solos (Lovelock et al. 2004b). Considera-se, 

portanto, que a quantificação das PSRG no solo pode ser um importante indicador de 

mudanças causadas pelo uso da terra ou interferências ambientais (Rillig et al. 2003). 

Apesar dos estudos existentes, o papel ecológico da comunidade microbiana do 

solo permanece pouco conhecido para áreas de caatinga, na qual poucos trabalhos foram 

realizados com medidas da atividade microbiana (Mergulhão, 2006, Pereira et al. 2004). 
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Nesse contexto, este trabalho teve como objetivos: conhecer a diversidade de 

espécies e determinar o potencial de infectividade dos propágulos de FMA; verificar 

possíveis influências dos fatores do solo na ocorrência das espécies e no estabelecimento 

da associação micorrízica arbuscular e avaliar a qualidade do solo em três áreas com 

vegetação nativa no estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 

CAPÍTULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

1. O bioma Caatinga 

 

A Caatinga, bioma exclusivo do Brasil, ocupa uma área de aproximadamente 

800.000 Km2, distribuídos entre Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Isto representa 70% da região Nordeste e 11% do 

território nacional (IBGE, 2005) (Figura 1). Segundo Andrade-Lima (1981), três 

delimitações podem ser consideradas: ao leste, a caatinga é limitada pelas Florestas 

Pluviais Costeiras; ao norte, a delimitação varia de um estreito cinturão de vegetação 

costeira psamófila até a ausência total de vegetação; ao oeste e ao sul, os limites são 

compostos por variações de cerrados. A transição entre estes limites não se faz de maneira 

brusca e ocorre em função das diferentes precipitações causadas pelos acidentes 

orográficos (ANDRADE-LIMA, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de ocorrência da Caatinga. 

 

O clima da região é semi-árido, com temperaturas entre 23-27ºC, média da umidade 

relativa em torno de 50% e elevado potencial de evapotranspiração. Este tipo de clima é 

marcado por chuvas torrenciais e extremamente irregulares, concentradas em um curto 

período de tempo, seguidos por períodos de 6 a 9 meses de seca. A precipitação média 

anual é de 500 a 750 mm sobre a maior parte do Nordeste (SAMPAIO, 1995). 

O processo de formação dos solos da região semi-árida do Nordeste deu origem a 

superfícies aplainadas com elevações entre 300-500 m, divididas por montanhas e platôs 

com 900 até 1000 m. Esta formação resultou em um complexo mosaico de tipos de solo, 

com características extremamente diferentes. Solos sobre o embasamento cristalino tendem 
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a ser rasos, argilosos e pedregosos, usualmente classificados em litossolo, regossolo e 

bruno não cálcico. Aqueles sobre o material sedimentar tendem a ser profundos e arenosos, 

usualmente classificados como latossolo, podzólico e areia quartzoza (SAMPAIO, 1995). 

Analisando as definições propostas sobre a vegetação da Caatinga, Rodal e 

Sampaio (2002) agruparam três características que podem ser consideradas básicas: a 

vegetação que cobre uma área submetida ao clima quente e semi-árido e bordeada por 

áreas de clima mais úmido; uma vegetação com predominância de arbustos e árvores de 

pequeno porte e cobertura descontínua de copas; e uma flora com algumas espécies 

endêmicas da área semi-árida e outras que ocorrem nesta e em outras áreas secas, mas 

estão ausentes nas áreas úmidas que fazem limite com o semi-árido. 

De modo geral, a vegetação da Caatinga é caracterizada por plantas que apresentam 

aspectos morfofuncionais relacionados a adaptações à deficiência hídrica. Para Andrade-

Lima (1981), os diferentes tipos vegetacionais são resultantes da integração planta-clima-

solo, o que gera, conseqüentemente, um alto número de comunidades vegetais. Este autor 

reconheceu para a Caatinga, seis unidades com 12 subtipos de vegetação. Em geral, estes 

subtipos representam gradientes associados às variáveis fisiográficas, climáticas e 

antrópicas dominantes (SAMPAIO, 1995). As famílias mais freqüentes neste ambiente são 

Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae, Asteraceae e Solanaceae, sendo 

os gêneros Senna, Mimosa e Pithecellobium os mais representativos (RODAL; MELO, 

1999). 

A Caatinga foi descrita na literatura como uma área pobre e pouco alterada, 

abrigando baixo número de espécies endêmicas e, portanto, de baixo valor para fins de 

conservação (CASTELLETI et al., 2003). No entanto, esta afirmação contraria os 

resultados obtidos em levantamentos realizados pelo subprojeto “Avaliação e ações 

prioritárias para a conservação da diversidade da Caatinga”. Os resultados demonstraram 

que a Caatinga não é pobre em espécies e endemismos, estando registradas 932 espécies de 

plantas vasculares, 185 espécies de peixes, 154 de répteis e anfíbios, 348 de aves, 148 de 

mamíferos (MMA, 2002) e 955 de fungos (GUSMÃO; MAIA, 2006).  

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, o que significa dizer que grande 

parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrado em nenhum outro lugar do 

mundo. No entanto, permanece como um dos biomas menos conhecidos da América do 

Sul, do ponto de vista científico (MMA 2002). Este cenário justifica a necessidade de se 

ampliar o conhecimento sobre o conjunto de organismos que compõem a caatinga. 
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Tabarelli e Vicente (2002) observaram que grande parte das informações em 

relação à Caatinga corresponde a áreas sob forte pressão antrópica, com a maior parte das 

coletas (71,8%) e dos estudos (81,6%) realizadas em áreas ou regiões consideradas 

perturbadas. Isto significa que as áreas da Caatinga menos perturbadas pela ação antrópica 

são as menos visitadas e estudadas. 

O conhecimento sobre a distribuição de organismos e suas comunidades tem 

implicações importantes para a conservação da diversidade biológica, estabelecendo 

estratégias eficientes de conservação e fornecendo subsídio científico para atrair entidades 

financiadoras e políticas públicas de conservação (TABARELLI; VICENTE, 2002). 

Assim, o conhecimento científico constitui condição essencial para o estabelecimento de 

políticas eficazes de conservação. Nesse contexto, o estabelecimento de um sistema ou 

rede de áreas protegidas é um dos mais importantes instrumentos ou estratégias para 

garantir a conservação da diversidade biológica de um bioma (MARGULES; PRESSEY, 

2000). A eficiência deste instrumento pode ser medida pelo percentual de espécies 

“capturadas pelo sistema” (representatividade biológica), pela manutenção de populações 

viáveis e por sua capacidade de manter processos ecológicos em diferentes escalas 

espaciais que garantem resiliência à biota (NOSS et al., 1997).  

Assim, novas informações sobre a ocorrência e distribuição de organismos são 

indispensáveis para ampliação do entendimento sobre a diversidade biológica, constituindo 

ferramenta para sua própria conservação. 

 

2. Associações micorrízicas 

 

O solo é um sistema complexo, regido por numerosas interações entre os seus 

componentes físicos, químicos e biológicos, modulados por sua vez, pela condição 

ambiental prevalecente (NANNIPIERI et al., 2003). A porção de solo ao redor e sob 

influência das raízes das plantas constitui um ambiente dinâmico, denominado de rizosfera, 

que abriga uma diversa e ativa população microbiana. Seus componentes são os agentes 

principais de processos chaves como a ciclagem biogeoquímica de nutrientes, agindo na 

formação do solo, na manutenção e na sustentabilidade dos ecossistemas terrestres 

(BAREA et al., 2005). Para que tecnologias baseadas na manipulação destas comunidades 

possam ser desenvolvidas e aperfeiçoadas é preciso, antes, o entendimento da função e da 

diversidade das suas populações. 
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Entre os microrganismos benéficos que compõem a rizosfera, merece destaque o 

grupo de fungos simbiontes caracterizados por formar, com as raízes das plantas, uma 

importante associação denominada micorriza. A formação micorrízica é de tal forma 

disseminada, que foi proposta a denominação micorrizosfera para caracterizar a área de 

solo sob sua influência.  Com base na 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, 2002).  

Os estudos referentes à associação micorrízica estão concentrados em dois grupos: 

o das ectomicorrizas e o das endomicorrizas arbusculares. Isso ocorre porque os fungos 

envolvidos nestas simbioses estão associados à maioria das plantas vasculares e/ou de 

maior interesse econômico, diferentemente das ectendomicorrizas que têm ocorrência mais 

limitada. 

 

2.1 Micorrizas arbusculares 

A micorriza arbuscular é, dentre as associações mencionadas, a mais comumente 

encontrada na natureza, sobretudo nos trópicos e subtrópicos, e os fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA) são responsáveis por formar este tipo de associação com 

representantes de mais de 80% das famílias de plantas vasculares (SMITH; READ, 1997). 

Porém, como para toda regra existe uma exceção, algumas espécies vegetais são tidas 

como não micorrízicas, a exemplo de representantes das famílias: Amaranthaceae, 

Brassicaceae, Chenopodiaceae, Commellinaceae, Cyperaceae, Juncaceae, Poligonaceae e 

Proteacea (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). 

Estudos indicam que o encontro entre planta e fungo ocorreu há 460 milhões de 

anos, e apontam os FMA como essenciais na conquista do ambiente terrestre pelas plantas 

(REDECKER et al., 2000a). Sabe-se que os FMA não apresentam especificidade de 

hospedeiro; no entanto, isto não descarta a existência de compatibilidade funcional entre os 

parceiros, controlada pelo genoma dos dois organismos e modulada pelo ambiente 

(SYLVIA et al., 2003). Como organismos simbiontes obrigatórios, portanto incapazes de 

sobreviver como decompositores e de viver livremente em competição com fungos 

sapróbios do solo, os FMA são nutricionalmente dependentes dos fotossintatos produzidos 

pela planta hospedeira (SMITH; READ, 1997). 

Os propágulos micorrízicos incluem esporos, fragmentos de raízes colonizadas e 

hifas no solo, as quais têm papel fundamental na formação, no funcionamento e na 
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perpetuação da associação em ecossistemas naturais ou impactados. Os esporos, por sua 

vez, são propágulos duradouros e de grande importância para a ecologia do grupo 

(JASPER et al., 1993). 

O ciclo de vida dos FMA é iniciado com a germinação dos esporos, e após a 

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

hospedeiro e penetração na raiz. Esta fase de reconhecimento, aparentemente, envolve a 

liberação de compostos fenólicos produzidos pela planta que funcionariam como 

sinalizadores no estabelecimento da simbiose (PARMISKE, 2005).  

A penetração na raiz é iniciada com a formação de um apressório, hifa infectiva 

diferenciada, na epiderme da raiz. Após pressão mecânica e/ou degradação enzimática, as 

hifas penetram as células do córtex do hospedeiro formando os arbúsculos, que agem como 

sítios de troca entre o fungo e a planta. Alguns FMA produzem estruturas chamadas 

vesículas, aparentemente relacionadas com a função de reserva (LAMBAIS, 1996). 

Juntamente com a colonização intra-radicular (Figura 2), ocorre formação de um micélio 

extra-radicular, responsável pela absorção de nutrientes e formação de esporos no solo 

(SYLVIA; NEAL, 1990).  

O fungo estabelece desta forma seu papel mutualista, com as hifas funcionando 

como uma extensão do sistema de raízes, proporcionando ao hospedeiro aumento na 

absorção de água e de nutrientes, tanto com baixa mobilidade, como o fósforo (JOHNSON 

et al., 2005), como altamente móveis no solo, como o nitrogênio (NEWSHAM et al., 

1995). 

 

 

Figura 2. Estabelecimento da associação micorrízica arbuscular em uma raiz e estruturas 

fúngicas características da simbiose (BRUNDRETT, 1991). 
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Efeitos adicionais promovidos pela associação micorrízica arbuscular incluem o 

aumento da tolerância da planta a estresses bióticos, como a presença de patógenos de 

raízes (ABDALA; ABDEL-FATTAH, 2000; MAIA et al., 2006a) e abióticos, como seca e 

salinidade (KAYA et al., 2003; YANO-MELO et al., 2003); melhora da qualidade e 

agregação do solo (MILLER; JASTROW, 2000; CARAVACA et al., 2005); e recuperação 

de áreas degradadas (SILVA et al., 2001). 

 

3. Histórico e classificação dos fungos micorrízicos arbusculares 

 

 A história da taxonomia dos fungos micorrízicos arbusculares (FMA) foi marcada 

pelos estudos de classificação dos fungos esporocárpicos e geocárpicos dentro da família 

Endogonaceae. Nestes estudos, o primeiro gênero descrito foi Glomus, em 1845, por 

Tulasne e Tulasne, que consideraram os esporos destes fungos similares aos formados por 

representantes de Endogone, que pertencia na época à família Tuberaceae (SAGGIN-

JUNIOR; SILVA, 2005). Em 1875, Berkeley e Broome descreveram o segundo gênero, 

Sclerocystis, como espécies similares ao do gênero Glomus, porém formando esporocarpos 

organizados em um plexo central de hifas (GERDEMANN; TRAPPE, 1974). Em trabalho 

de revisão sobre o grupo, Thaxter (1922) transferiu as espécies de Glomus para Endogone, 

mantendo Sclerocystis e classificando os FMA dentro de Endogonaceae (Mucorales, 

Zygomycota).  

A primeira grande contribuição para a taxonomia dos FMA veio com a revisão de 

Endogonaceae, realizada por Gerdemann e Trappe, em 1974. Considerando caracteres 

ontogenéticos e morfológicos dos esporos, estes autores incluíram novamente o gênero 

Glomus e o classificaram, junto com Sclerocystis e Endogone em Endogonacae 

(Endogonales), propondo dois novos gêneros: Acaulospora e Gigaspora. Em 1979, Ames e 

Schneider descreveram Entrophospora e, em 1986, Walker e Sanders separaram, de 

Gigaspora, o gênero Scutellospora. Endogone permaneceu em Endogonaceae como o 

único não formador de micorriza arbuscular.  

Em 1989, Pirozynski e Dalpé, com base em registros fósseis, propuseram a criação 

da família Glomaceae, tendo apenas Glomus e Sclerocystis como membros. No ano 

seguinte, Morton e Benny (1990), considerando a ontogenia e a germinação dos esporos 

dos fungos incluídos em Endogonales, agruparam os FMA em uma nova ordem, Glomales, 

constituída por duas subordens, Glomineae e Gigasporineae. Na primeira, incluíram 
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Glomaceae, com Glomus e Sclerocystis, e Acaulosporaceae, com Acaulospora e 

Entrophospora; na segunda, incorporaram apenas Gigasporaceae, representada por 

Gigaspora e Scutellospora. Em 1999, Almeida e Schenck revisaram Sclerocystis e 

mantiveram apenas S. coremioides como representante do gênero, com as demais espécies 

sendo transferidas para Glomus.  

Até então, as características morfológicas e estruturais dos esporos, distinguíveis 

em função de sua ontogenia, formavam os alicerces da taxonomia e da sistemática dos 

fungos micorrízicos arbusculares. Porém, com o avanço das técnicas moleculares, 

mudanças expressivas ocorreram na taxonomia deste grupo de fungos. Informações obtidas 

com trabalhos de análise de sequenciamento de genes conservados, a menor unidade (SSU) 

do gene rRNA, amplificados por PCR, promoveram alterações importantes para a 

classificação dos FMA. Um gênero de FMA foi excluído, outros novos gêneros e famílias 

foram criados e, finalmente, um novo filo foi proposto.  

O estudo de sequenciamento de genes realizado por Redecker et al. (2000b) 

integrou Sclerocystis coremioides ao gênero Glomus e, desse modo, Sclerocystis deixou de 

existir.  

O caráter monofilético de Glomales foi questionado por Morton (2000), sugerindo 

que Gigasporineae e Glomineae não teriam ancestrais comuns, e que as características 

morfológicas e simbióticas compartilhadas seriam resultantes de convergência durante o 

processo evolutivo. 

Em 2001, Morton e Redecker apresentaram duas novas famílias para Glomales: 

Archaeosporaceae e Paraglomaceae, com os gêneros Archaeospora e Paraglomus, 

respectivamente. Esta proposta foi fundamentada em características da ontogenia dos 

esporos e também em estudos moleculares. Os autores concluíram que alguns isolados de 

espécies de Glomus e de Acaulospora apresentavam divergência em relação ao grupo no 

qual estavam classificados e que as novas famílias formavam um grupo ancestral à 

Glomaceae e Acaulosporaceae. 

Corroborando as propostas de Walker (1992) e Simon et al. (1993), da separação de 

Glomus em novos gêneros e famílias, Schwazott et al. (2001) verificaram, com o 

sequenciamento da subunidade do gene rRNA, que Glomus não tem origem monofilética e 

sugeriram a divisão de Glomaceae em uma nova família, Diversisporaceae. 

A criação do filo Glomeromycota foi proposta por Schüßsler et al. (2001), 

considerando que os FMA estão mais próximos de Ascomycota e Basidiomycota do que 

dos Zygomycota, filo no qual eram anteriormente incluídos. De acordo com esta 
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classificação, os FMA englobam as ordens Paraglomerales (Paraglomeraceae), 

Archaeosporales (Geosiphonaceae e Archaeosporaceae), Diversisporales 

(Acaulosporaceae, Gigasporaceae e Diversisporaceae) e Glomerales (Glomeraceae grupo 

A e Glomeraceae grupo B) (Figura 3). Nesta classificação, Geosiphon pyriformis 

(Geosiphonaceae) é o único representante não micorrízico. No entanto, este fungo vive em 

endossimbiose com cianobactérias do gênero Nostoc, e foi agrupado em Archaeosporales 

devido à proximidade de caracteres moleculares (SCHÜßSLER et al., 2001). 

 

 

 

Figura 3. Classificação do Filo Glomeromycota (SCHÜßSLER et al., 2001). 

 

Oehl e Sieverding (2004) propuseram a criação de um novo gênero, Pacispora, 

dentro de Glomeraceae. Com base nas características morfológicas dos esporos de algumas 

espécies de Glomus, os autores apresentaram novas descrições destas e propuseram quatro 

novas espécies para Pacispora. Ainda em 2004, Walker et al. (2004) relataram a 
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proximidade filogenética de Pacispora com Diversisporales e propuseram a criação de 

uma nova família, Pacisporaceae, incluíndo-a nesta ordem. 

O ano de 2006 foi marcado pela criação de três outros gêneros de FMA. Sieverding 

e Oehl (2006) propuseram a criação de uma família para Entrophospora e dois novos 

gêneros. Neste trabalho, características de formação dos esporos e estrutura das suas 

paredes foram a base para a proposta de exclusão de três das cinco espécies de 

Entrophospora e de criação da família Entrophosporaceae e dos gêneros Kuklospora e 

Intraspora. Entrophosporaceae tem como representantes Entrophospora infrequens e E. 

baltica. Acaulosporaceae abrigou o novo gênero Kuklospora, com Kuklospora colombiana 

e K. kentinensis. O gênero Intraspora foi incluído em Archaeosporaceae, com uma única 

espécie, Intraspora schenckii. 

Spain et al. (2006) descreveram Appendicispora, com três espécies transferidas de 

Archaeospora e que passaram a ser denominadas Appendicispora appendicula, A. 

gerdemannii e A. jimgerdemannii. O novo gênero foi incluído em Archaeosporaceae. Esta 

proposta foi baseada na discussão do gênero Archaeospora, que passou a ter como 

representante apenas A. trappei. Em 2008, Appendicispora foi considerado inválido e o 

gênero Ambispora, cunhado por Walker et al. (2007) para o mesmo grupo de organismos, 

passou a abrigar as espécies contidas em Appendicispora (WALKER, 2008). 

É imprescindível ressaltar a importância dos estudos moleculares e sua contribuição 

para o melhor entendimento da filogenia e classificação dos FMA. No entanto, o pequeno 

número de “primers” espécie-específicos desenhados para o grupo dificulta uma 

abordagem ecológica da diversidade de FMA. Correntemente, são as características 

morfológicas dos esporos de FMA que têm fornecido a base para os estudos de diversidade 

do grupo. 

O desenvolvimento dos esporos em Glomeraceae ocorre terminalmente em uma 

hifa suspensora cilíndrica, sendo os esporos formados individualmente, em agregados ou 

em esporocarpos. Em Acaulosporaceae, inicia-se a formação de um sáculo esporífero 

prioritariamente ao desenvolvimento do esporo, que pode ser formado na lateral da hifa 

suspensora em Acaulospora, ou dentro da hifa, em Entrophospora. A formação dos 

esporos em um ramo da hifa suspensora caracteriza os representantes de 

Archaeosporaceae, enquanto em Paraglomeraceae, a formação dos esporos segue os 

padrões evidenciados para Glomeraceae. Em Gigasporaceae, os esporos são formados 

individualmente a partir de uma célula bulbosa (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). 
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Os vários tipos de camadas de parede descritos por Walker (1983), juntamente com 

estudos de ontogenia dos esporos, formam a base para a delimitação e a identificação das 

espécies de FMA (MORTON, 1993). A parede do esporo pode ser definida, com base em 

seu modelo ontogenético, como uma estrutura subcelular única, que se diferencia 

juntamente com a expansão do esporo. Uma vez que o esporo tenha alcançado seu 

tamanho final e a parede do esporo não mais se diferencie, então uma ou mais paredes 

internas flexíveis são formadas em alguns grupos (CARRENHO, 1998). 

Estudos com FMA dificilmente se realizam sem o conhecimento das espécies 

envolvidas. A identificação em nível genérico é baseada na ontogenia do esporo e, em 

nível específico, são utilizados caracteres relacionados com as propriedades da parede do 

esporo como espessura, pigmentação, ornamentação e reações histoquímicas 

(BENTIVENGA; MORTON, 1994). 

 

4. Diversidade de FMA em regiões áridas e semi-áridas 

 

Um dos principais objetivos da ecologia microbiana é o conhecimento da 

biogeografia dos microrganismos (FITTER, 2005). Estudos baseados em técnicas 

moleculares e na identificação morfológica dos esporos fornecem evidências de que a 

composição taxonômica e o número de esporos dos FMA presentes no solo, bem como das 

espécies que estão colonizando as raízes das plantas, podem ser afetadas por fatores 

bióticos e abióticos, tais como planta hospedeira, ecossistema, sazonalidade, pH, umidade, 

temperatura, tipos de solo e práticas de manejo do solo (McGEE, 1989; EOM et al., 2000; 

STUTZ et al., 2000; OEHL et al., 2004; STUKENBROCK; ROSENDAHL, 2005; 

UHLMANN et al., 2006; LI et al., 2007). 

Ambientes áridos e semi-áridos tropicais são caracterizados por longos períodos 

secos, elevadas temperaturas, altas taxas de evapotranspiração, e chuvas com intensidade e 

duração bastante irregulares. Os solos podem apresentar baixa disponibilidade nutricional e 

serem facilmente erodidos, estando muitos destes ambientes em avançado processo de 

desertificação (DIEM et al., 1981).  

Tais particularidades parecem limitar a diversidade taxonômica de FMA nestes 

ecossistemas, quando comparada com a de outros em regiões com temperaturas mais 

moderadas e maior umidade, onde os principais gêneros estão representados (STUTZ et 

al., 2000). Contrariando esta afirmação, espécies de Acaulospora, Appendicispora, 
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Archaeospora, Entrophospora, Gigaspora, Glomus, Pacispora, Paraglomus e 

Scutellospora já foram observadas em ambientes áridos e semi-áridos (SILVA et al., 2005; 

TAO; ZHIWEI, 2005; MAIA et al., 2006b; BASHAN et al., 2007; LI et al., 2007; SHI et 

al., 2007).  

 Um dado importante nestes estudos é o predomínio de espécies de Glomus, sendo 

Glomus mosseae, G. macrocarpum, G. microaggregatum, G. etunicatum e G. intraradices 

as espécies mais frequentemente encontradas. O segundo gênero de maior ocorrência 

nestas regiões é Acaulospora, representado por A. excavata, A. scrobiculata, A. spinosa, A. 

tuberculata e A. trappei (STUTZ et al., 2000; SOUZA et al; 2003; MOHAMMAD et al., 

2003; TAO; ZHIWEI, 2005; LI et al., 2007; SHI et al., 2007).  

O domínio de Glomus, no entanto, não foi relatado apenas para ambientes 

caracterizados por altas temperaturas, baixos índices pluviométricos e chuvas irregulares. 

A ocorrência de membros do gênero foi referida para uma ampla faixa de habitates, 

submetidos a diferentes condições ambientais e tipos de manejo do solo 

(GUADARRAMA; ALVAREZ-SANCHEZ, 1999; EOM et al., 2000; PICONE, 2000; 

ZANGARO et al., 2000; OEHL et al., 2004; MANGAN et al., 2004; BÖRSTLER et al., 

2005). Esta amplitude remete à alta tolerância do grupo à magnitude dos fatores ambientais 

(AL-RADDAD 1993; JACOBSON, 1997). Por outro lado, outros gêneros, como 

Acaulospora, Gigaspora e Scutellospora, parecem ter preferência ambiental mais restrita e 

maior susceptibilidade às práticas agrícolas (JANSA et al., 2002; LOVELOCK et al., 2003; 

LI et al., 2007).  

Levantamentos mais recentes têm registrado até 47 espécies de FMA em 

ecossistemas semi-áridos (PANDE; TARAFDAR, 2004; SILVA et al., 2005; BASHAN et 

al., 2007; LI et al., 2007). Esta diversidade é considerada alta e contrasta com resultados de 

outros trabalhos, em que a riqueza de FMA estava restrita a uma ou até três espécies 

(ROSE, 1980; DIEM et al., 1981; ROLDAN-FAJARDO, 1994). Vale ressaltar que, nesta 

época, eram maiores as dificuldades com a identificação das espécies, e menor o número 

de espécies descritas. 

Em áreas do deserto de Sonora, Rose (1980) registrou a ocorrência de Glomus 

microcarpus, G. macrocarpus e G. fasciculatus. Para a mesma localidade, Bashan et al. 

(2000) relataram o predomínio de esporos pequenos de Glomus, com diâmetro entre 38-

75µm, e a ocorrência de apenas uma espécie de Gigaspora. Em região semi-árida no 

sudoeste da Espanha, Glomus aggregatum e G. mosseae foram as espécies mais 

representativas (Roldan-Fajardo, 1994). Ainda, em regiões semi-áridas da Espanha, 
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Requena et al. (1996) identificaram Scutellospora calospora, Glomus coronatum, G. 

constrictum e duas espécies de Acaulospora como as mais comuns nesta localidade, onde o 

número de esporos variou de 20 a 40 em 100g de solo. 

Diversos trabalhos corroboram o predomínio de Glomus e o baixo número de 

esporos em regiões áridas e semi-áridas. Mohammad et al. (2003) relataram, para o norte 

da Jordânia, a presença de Glomus mosseae em 85%, G. geosporum em 20% e G. 

constrictum e G. clarum em 10% das amostras coletadas, e a quantidade de esporos variou 

de 5 a 70 em 100g de solo. 

Baixo número de esporos, aproximadamente 2,5 em 100g de solo, também foi 

registrado em ecossistema ameaçado de desertificação, no Mediterrâneo (FERROL et al., 

2004). Estes autores verificaram que Paraglomus occultum foi a única espécie identificada 

diretamente nas amostras de campo. No entanto, quando culturas armadilhas foram 

estabelecidas por até 36 meses, mais quatro espécies foram recuperadas: Glomus 

constrictum, G. viscosum. G. claroideum e G. mosseae, esta última ocorrendo somente em 

culturas estabelecidas por mais de dois anos. Glomus foi também o gênero mais expressivo 

em estudo realizado no deserto de Cholistan, no Paquistão (CHAUDHRY et al., 2005). 

Uhlmann et al. (2006) identificaram 12 espécies de FMA em três sítios áridos, da Namíbia. 

Com exceção de Acaulospora laevis, as demais espécies eram de Glomus, sendo G. 

aggregatum a espécie dominante. A ocorrência de Acaulospora laevis e Entrophospora 

infrequens foi relatada por McGEE (1989), em região semi-árida da Austrália. Além destas 

espécies, o autor citou também Glomus albidum e Scutellospora calospora, esta última 

registrada a 30 cm de profundidade.  

A montagem de culturas armadilhas é uma estratégia bastante utilizada no estudo 

da diversidade de FMA, principalmente em ecossistemas naturais, onde o número de 

espécies não esporulantes é alto (STUTZ et al., 2000). Stutz e Morton (1996) obtiveram 

aumento significativo da esporulação de FMA somente após o final do segundo e terceiro 

ciclos de culturas armadilha, utilizando amostras de solo coletadas em quatro regiões 

áridas da América do Norte. Um total de 10 espécies de FMA foi registrado ao final do 

último ciclo, contra apenas duas recuperadas durante o primeiro. Deste total, apenas 

Entrophospora infrequens não era representante de Glomus, e G. microaggregatum, G. 

intraradices e G. mosseae foram as espécies com maior produção de esporos. 

Sucessivos potes de cultura foram também utilizados como forma de aumentar a 

esporulação e registrar a riqueza de espécies de FMA em regiões áridas e semi-áridas da 

América do Norte e da Namíbia. Dentre as 21 espécies registradas, 17 eram representantes 
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de Glomus, três de Acaulospora e uma de Gigaspora (STUTZ et al., 2000). Diem et al. 

(1981) registraram, em uma região semi-árida do Senegal, a presença de Glomus e 

Gigaspora na condição de gêneros mais abundantes e, a ausência de espécies de 

Acaulospora. Ainda em áreas do Senegal, Diallo et al. (2000) identificaram nove espécies 

de FMA, sendo cinco recuperadas após culturas armadilha. Os gêneros representados 

foram Glomus com quatro espécies, Scutellospora com duas e Gigaspora, Sclerocystis e 

Acaulospora, com uma espécie cada. 

Recentes registros da ocorrência de FMA em regiões áridas da China contrastam 

com os dados que mencionam a baixa diversidade e o pequeno número de esporos de FMA 

em outras regiões similares. Tao e Zhiwei (2005) obtiveram abundante número de esporos 

(240 a 6.430 em 100 g de solo), com predomínio de esporos com diâmetro menor que 70 

µm. Cinco gêneros de FMA foram representados, sendo Glomus e Acaulospora os 

dominantes. Acaulospora spinosa, A. denticulata, A. tuberculata, Glomus sinuosum, G. 

clarum, G. intraradices e G. microaggregatum foram comumente encontradas. Em 

trabalho realizado por Shi et al. (2007), na região do deserto de Junggar Basin, o número 

de esporos variou de 20 a 600 em 100 g de solo e, 54 espécies, de cinco gêneros, foram 

identificadas. Deste total, 12 espécies eram representantes de Acaulospora, 39 de Glomus, 

uma de Archaeospora, Entrophospora e Paraglomus, respectivamente. Glomus foi isolado 

em 100% das amostras e G. aggregatum e G. microaggregatum, que possuem esporos 

pequenos, foram às espécies mais abundantes. Glomus tem sido referido como dominante 

também em áreas de caatinga (SILVA et al., 2001; SOUZA et al., 2003).  

A baixa esporulação de algumas espécies de FMA pode ser uma característica 

inerente. Assim, a quantificação dos esporos pode não representar o real potencial de 

inóculo da área estudada (CLAPP et al., 1995). Fragmentos de raízes colonizadas e micélio 

externo podem estar agindo como importantes fontes de inóculo micorrízico nos solos 

(BASHAN et al., 2000). 

A rápida germinação dos esporos, seguida pela colonização das raízes, pode 

representar uma vantagem competitiva das espécies de FMA no ambiente árido (McGEE, 

1989). Assim, períodos de temperatura e umidade mais favoráveis poderiam promover o 

início da esporulação. No entanto, condições favoráveis para a germinação dos esporos não 

implicam, necessariamente, em condições ideais para a germinação das sementes. Neste 

caso, o declínio da taxa de germinação dos esporos e a volta ao estágio de quiescência 

pode ser uma estratégia adotada pelos FMA para tolerar ou evitar condições ambientais 

desfavoráveis à sua sobrevivência (McGEE, 1989). 
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A alta sobreposição de espécies de FMA observada entre distintas localidades 

indica uma ampla dispersão destas espécies. Evidências indicam o envolvimento de 

processos históricos como a dispersão, bem como variáveis seletivas locais, determinando 

a estrutura da comunidade de FMA em ambientes áridos e o efeito destes processos parece 

ser mais evidente na seleção de espécies com esporos pequenos (STUTZ et al., 2000). 

Estudos indicam que o domínio de Glomus em condições áridas parece estar 

relacionado com a ocorrência, nestas áreas, de espécies que produzem esporos pequenos 

(≤100 µm). Segundo Jacobson (1997), estas espécies parecem exibir modelos de 

esporulação mais ajustáveis às condições de estresse ambiental, como variação sazonal e 

seca (BODDINGTON; DODD, 2000; PICONE, 2000). 

Com o objetivo de compreender melhor o papel da simbiose na manutenção e 

estabilidade dos diversos ecossistemas, novas áreas vêem sendo amostradas e 

metodologias para a identificação das espécies aperfeiçoadas, refletindo no aumento do 

conhecimento sobre a diversidade de FMA. 

 

5. Distribuição de FMA no Brasil  

 

 Considerados como os mais relevantes componentes da microbiota do solo (OEHL 

et al., 2003) e presentes nas mais diversas regiões do mundo (ártica, temperada, tropical, 

árida e desértica), os FMA estão envolvidos nos processos de sucessão ecológica, 

contribuem para a diversificação e a estabilidade de ecossistemas naturais (van der 

HEIJDEN et al., 1998), bem como para a manutenção de sistemas manejados que visem a 

conservação da capacidade produtiva do solo (BAGYARAJ; REDDY, 2005). 

Atualmente, são reconhecidas 189 espécies de FMA (http://www.tudarmstadt.de) e 

destas, 80 já foram registradas no Brasil (YANO-MELO et al., 2003 ). No entanto, ainda 

que relevantes, são poucos os trabalhos sobre a diversidade destes fungos em ecossistemas 

naturais no país. A região Sudeste concentra a maioria dos estudos, com ênfase para as 

pesquisas realizadas em agrossistemas envolvendo espécies de interesse econômico 

(FERNANDES; SIQUEIRA 1989; CARRENHO et al., 2001a; KLAUBERG-FILHO et al., 

2002; CARDOSO et al., 2003). No Nordeste, os trabalhos de ocorrência de FMA tiveram 

início com o estudo realizado por Almeida et al. (1987), no Ceará, e por Maia e Trufem 

(1990) em solos cultivados de Pernambuco, sendo sucedidos por outros trabalhos em 

sistemas agrícolas (WEBER; OLIVEIRA 1994; YANO-MELO et al., 1997; GUGEL 2004) 
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e em áreas de caatinga (SILVA et al., 2005; SOUZA et al., 2003), e recentemente uma lista 

das espécies registradas no semi-árido foi publicada (MAIA et al., 2006b). No Norte, 

estudos ecológicos foram realizados por Caproni et al. (2003), em áreas de mineração de 

bauxita. 

Em se tratando de ecossistemas naturais, destacam-se os trabalhos realizados em 

mata ciliar (GOMES; TRUFEM 1998; CARRENHO et al., 2001b; ZANGARO et al., 

2000), Floresta Atlântica (TRUFEM 1990; STÜRMER et al., 2006), dunas (STÜRMER; 

BELLEI 1994), Cerrado (MARTINS et al., 1999) e Caatinga (SILVA et al., 2005; SOUZA 

et al., 2003), nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, respectivamente. 

 

5.2 Diversidade de FMA em áreas de Caatinga 

No nordeste, 70% da região é ocupada por um bioma exclusivamente brasileiro, a 

Caatinga. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, a área carece de estudos 

científicos e, na tentativa de mudar este cenário, levantamentos de fauna e flora vêm sendo 

realizados. Os resultados mostram que a Caatinga é uma região riquíssima em endemismos 

(MMA 2002).  

Os trabalhos com FMA na Caatinga concentram-se em áreas de forte pressão 

antrópica, com baixo número de estudos realizados em locais com vegetação nativa. Em 

revisão bibliográfica de trabalhos realizados no semi-árido, em áreas de caatinga 

preservada e impactada e sistemas agrícolas, Maia et al. (2006b) registraram a ocorrência 

de 52 espécies de FMA,  21 das quais referidas para as áreas nativas. Estas espécies 

representam seis das oito famílias de Glomeromycota, com destaque para Glomeraceae, 

Acaulosporaceae e Gigasporaceae (Tabela 1). Segundo esses autores, das espécies de FMA 

referidas para o semi-árido brasileiro, 43% foram encontrados em agrossistemas, 33% em 

áreas impactadas e 24% em áreas nativas. Esses dados corroboram  o observado nas 

demais regiões do país, ou seja, a maioria das espécies de FMA são referidas para 

agrossistemas (YANO-MELO et al., 2003), o que não implica, necessariamente, na maior 

diversidade de espécies em áreas cultivadas. Esse resultado mostra a ênfase em estudos 

realizados nestes ambientes, e reflete o reconhecimento da importância desses fungos para 

o desenvolvimento das espécies vegetais. Este quadro reforça a idéia de que pouco ainda é 

conhecido sobre a diversidade de FMA em ecossistemas nativos como os da caatinga e 

justifica a necessidade de ampliação dos estudos nessas áreas. 
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Tabela 1. Espécies de FMA referidas para áreas de caatinga do semi-árido brasileiro 

(MAIA et al., 2006b).  

 
Ordem/ Família Espécies 

 

Archaeosporales 

Archaeosporaceae 

 

 

Ambispora appendicula (Spain, Sieverd. & N.C. Schenck) C. 
Walker 

Paraglomerales 

   Paraglomeraceae 

 

     Paraglomus occultum (C. Walker) J.B. Morton & D. Redecker  

Diversisporales  

  Acaulosporaceae Acaulospora denticulata Sieverd. & S. Toro 

 A. elegans Trappe & Gerd. 

 A. excavata Ingleby & C. Walker  

 A. lacunosa J.B. Morton 

 A. longula Spain & N.C. Schenck 

 A. rehmii Sieverd. & S. Toro 

 A. scrobiculata Trappe 

 Entrophospora kentinensis C.G. Wu & Y.S. Liu 

Gigasporaceceae Gigaspora albida N.C. Schenck & G.S. Sm. 

 G. margarita W.N. Becker & I.R. Hall 

 Scutellospora heterogama (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker 
& F.E. Sanders 

 S. pellucida (T.H. Nicolson & N.C. Schenck) C. Walker & F.E. 
Sanders  

 S. weresubiae Koske & C. Walker 

Diversisporaceae Diversispora spurcum (C.M. Pfeiff., C. Walker & Bloss) C. 
Walker & A. Schüssler  

Glomerales  

Glomeraceae Glomus etunicatum W.N. Becker & Gerd. 

 G. geosporum (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker 

 G. macrocarpum Tul. & C. Tul.  

 G. mosseae (T.H. Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe 

 G. sinuosum (Gerd. & B.K. Bakshi) R.T. Almeida & N.C. 
Schenck 
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6. Índices de diversidade nos estudos com FMA 

 

Uma população pode ser definida como qualquer grupo de organismos da mesma 

espécie, que ocupa um determinado espaço físico e funciona como parte de uma 

comunidade que é, por sua vez, definida como um conjunto de populações que ocorrem em 

uma área. O padrão de distribuição dos indivíduos de uma espécie e sua organização em 

grupos é referido como a estrutura da população (ODUM, 1988). 

O estudo das comunidades é baseado em atributos biológicos, estando a 

diversidade, comumente, entre os mais estudados. O conceito de diversidade de espécies 

possui dois componentes importantes, a riqueza de espécies e a uniformidade. O número 

total de espécies que compõem uma comunidade está distribuído entre espécies 

dominantes, intermediárias e raras, sendo o número de espécies menos competitivas 

(intermediárias e raras), o que determina, a princípio, a diversidade da comunidade (ZAK, 

WILLIG, 2004). 

A riqueza de espécies, ou o número de espécies por área, é um indicador da 

abundância relativa de espécies (táxons) em uma comunidade e tem dependência inerente 

ao tamanho da amostra. (ZAK, WILLIG, 2004). 

A diversidade de espécies pode ser medida por índices que avaliam a riqueza em 

combinação com a abundância relativa das espécies e a equitabilidade das amostras. O 

índice de diversidade de Shannon (H’) atribui um peso maior às espécies raras e assume 

que todas as espécies estão representadas na amostra coletada, sendo relativamente 

independente do tamanho da amostra (ZAK, WILLIG, 2004). A dominância reflete o grau 

com que uma dada espécie predomina em uma comunidade, devido ao seu tamanho, 

abundância ou cobertura e comumente é expressa pelo índice de Simpson. A equitabilidade 

é um componente da diversidade relacionado com a uniformidade de distribuição de 

espécies ou suas abundancias relativas. O índice de uniformidade de Pielou (J’) é o mais 

usado para medi-la (ZAK, WILLIG, 2004). 

A aplicabilidade de índices de diversidade no estudo de FMA apresenta limitações 

devido à biologia única deste grupo de fungos, na qual os glomerosporos são utilizados 

para quantificação da diversidade presente no ambiente (FRANKE-SNYDER et al., 2001). 

Se, de um lado esbarra-se na complexidade da identificação dos glomerosporos, do outro 

lado, os consideráveis avanços das técnicas de biologia molecular ainda são limitados pela 

ampla variação genética que ocorre dentro de um único glomerosporo (SANDERS, 2004).  
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Mesmo frente a estas dificuldades, é crescente o número de trabalhos que utilizam 

medidas de diversidade nos estudos com FMA (CUENCA et al., 1998; GOMES; 

TRUFEM 1998; CARRENHO et al., 2001b; FRANKE-SNYDER et al., 2001; 

BURROWS; PFLEGER, 2002; CARRENHO et al., 2002; O’CONNOR et al., 2002; 

AZCÓN-AGUILAR et al., 2003; YANO-MELO et al., 2003; CAPRONI et al., 2005; 

SILVA et al., 2005; STÜRMER et al., 2006; UHLMANN et al., 2006; MERGULHÃO, 

2006; SHI et al., 2007), o que reflete a relevância de estudos ecológicos para melhor 

compreensão da estrutura das comunidades de FMA em diversos ecossistemas. 

 

7. Importância dos FMA na manutenção dos ecossistemas 

 

O conceito de ecossistema é orientado por processos importantes como a ciclagem 

de nutrientes, a decomposição de matéria orgânica e o fluxo de energia (MORGAN et al., 

2005). Estes processos regulam e interferem na diversidade, no crescimento e na 

produtividade das plantas (BAREA et al., 2005), e necessitam ser entendidos para que a 

conservação e a recuperação de ecossistemas naturais sejam bem sucedidas (van der 

HEIJDEN et al., 1998). A capacidade de muitas espécies de plantas co-existirem pode ser 

explicada por vantagens competitivas na obtenção de recursos (SCHEUBLIN et al., 2007), 

influência do habitat (van der HEIJDEN et al., 2002) e interações entre os diferentes 

grupos de organismos que compõem o ecossistema (VANDENKOORNHUYSE et al., 

2002; BAREA et al., 2005; MORGAN et al., 2005). 

Interações entre plantas e microrganismos do solo são particularmente importantes, 

uma vez que as plantas representam a principal via de entrada de carbono no solo. Isto 

ocorre por meio da decomposição da serrapilheira, renovação de raízes, exsudação passiva 

de carbono pela rizosfera, na forma de compostos orgânicos simples, e transferência de 

carbono para microrganismos que colonizam as raízes da plantas. Reciprocamente, estes 

microrganismos agem na ciclagem de nutrientes, disponibilizando-os para a absorção das 

plantas, entre outras vantagens (JOHNSON et al., 2005). Evidências têm sugerido que a 

distribuição e a abundância da vegetação em ecossistemas naturais são influenciadas pela 

composição da comunidade microbiana (CHAUDHRY et al., 2005).   

Os FMA representam um grupo abundante e funcionalmente importante de 

microrganismos do solo (SMITH; READ, 1997). Nutricionalmente dependentes do 
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hospedeiro na aquisição de carboidratos, esses fungos proporcionam às plantas aumento 

substancial na absorção de nutrientes, entre outros benefícios (JOHNSON et al., 2005).  

Nos ecossistemas, os FMA não ocorrem como espécies únicas, mas sim em 

comunidades, que variam em composição e diversidade (van der HEIJDEN et al., 2002). 

Os FMA possuem um nicho multidimensional específico, determinado pelas espécies de 

plantas presentes, bem como por fatores edáficos como pH, umidade, fósforo e nitrogênio 

disponível (van der HEIJDEN et al., 2002; CHAUDHRY et al., 2005). Isto resulta em 

variações na composição dos FMA entre e dentro dos sítios de ocorrência destes fungos 

(BURROWS; PFLEGER, 2002) e reflete as diferenças na capacidade das espécies de FMA 

de absorver nutrientes, e conseqüentemente de promover o crescimento do hospedeiro 

(O’CONNOR et al., 2002; BURROWS; PFLEGER, 2002). Os FMA são, portanto, 

considerados determinantes na composição e na manutenção das comunidades vegetais 

(van der HEIJDEN et al., 1998; O’CONNOR et al., 2002; BURROWS; PFLEGER, 2002; 

VANDENKOORNHUYSE et al., 2002; CHAUDHRY et al., 2005; SCHEUBLIN et al., 

2007).  

Adicionalmente, esta não é uma via de mão única, podendo a comunidade de 

plantas também estabelecer mudanças na composição da comunidade fúngica. Diante do 

baixo número de espécies descritas (aproximadamente 190) e do fato destes fungos 

colonizarem mais de 200.000 espécies de plantas, poder-se-ia sugerir que a composição 

vegetal não tem muita influência sobre a diversidade e a funcionalidade dos FMA 

(JOHNSON et al., 2005). Porém, estudos têm demonstrado a existência de um mecanismo 

de “feedback” entre fungo-planta hospedeira, em que a comunidade vegetal promove 

alterações na composição da comunidade de FMA (EOM et al., 2000; BURROWS; 

PFLEGER, 2002; JOHNSON et al., 2003).  

Burrows e Pfleger (2002) demonstraram, em uma comunidade de plantas 

construída artificialmente, que uma comunidade vegetal mais diversa suportou maior 

produção de glomerosporos e riqueza de espécies de FMA. Neste estudo, a produção de 

glomerosporos de Gigaspora spp. e Scutellospora spp. aumentou significativamente com o 

aumento da diversidade de plantas, enquanto a esporulação de glomerosporos menores 

variou em virtude da diversidade de hospedeiros. A abundância de esporos e a composição 

da comunidade de FMA foram fortemente influenciadas pela espécie de hospedeiro 

dominante, em área de pradaria nativa. Os resultados das culturas armadilhas, estabelecidas 

com cinco diferentes hospedeiros, mostraram diferenças na esporulação das espécies de 

FMA (EOM et al., 2000). 

35 



 

O uso de técnicas moleculares utilizando o gene RNAr tem permitido o 

desenvolvimento de “primers” para identificar os FMA que estão colonizando as raízes das 

plantas (VANDENKOORNHUYSE et al., 2002). Estes estudos têm revelado que é ampla 

a diversidade de espécies de FMA e que esta pode ser influenciada pelas espécies 

hospedeiras (VANDENKOORNHUYSE et al., 2002; JOHNSON et al., 2003). 

Johnson et al. (2003) observaram que a composição florística de um ecossistema de 

pastagem natural, estabelecida em microcosmos, teve impacto significativo sobre a 

diversidade genética de FMA. Vandenkoornhuyse et al. (2002) encontraram um total de 24 

filotipos distintos (grupos de seqüências filogenéticas relacionadas) em raízes de Trifolium 

repens e Agrostis capillaris, e observaram que a comunidade de FMA colonizando as 

raízes de T. repens diferiu da comunidade associada às raízes do outro vegetal.  

Estes resultados sugerem a necessidade de se considerar, no sistema planta 

hospedeira - FMA, a possibilidade de um pequeno número de espécies hospedeiro-

específicas ocorrerem desfavorecendo espécies não hospedeiro-específicas e que, 

conseqüentemente, a diminuição de algumas espécies vegetais poderia promover impactos 

sobre a comunidade de FMA associados às raízes destas plantas (JOHNSON et al., 2005). 

Estudos têm demonstrado que os FMA alteram a estrutura da comunidade de 

plantas, influenciando parâmetros como diversidade, composição e dinâmica sucessional 

das espécies vegetais (van der HEIJDEN et al., 1998; O’CONNOR et al., 2002; 

HARTNETT; WILSON, 2002; van der HEIJDEN et al., 2002; SCHEUBLIN et al., 2007). 

Segundo Urcelay e Díaz (2003), um dos fatores que atua na direção e na magnitude destes 

efeitos está relacionado à dependência micorrízica das espécies que compõem a 

comunidade vegetal, definida como a massa seca produzida por uma espécie micorrízica 

quando comparada com uma espécie não micorrízica. Se a espécie dominante é altamente 

dependente da associação, então mudanças na comunidade micorrízica podem ocasionar 

aumento na diversidade, devido à competição liberada entre as espécies subordinadas.  

Scheublin et al. (2007) observaram que a presença e também a identidade dos FMA 

alteraram as relações de competição entre Lotus corniculatus L., Festuca ovina L. e 

Plantago lanceolata L, sendo L. corniculatus, espécie mais depende da associação, a mais 

favorecida. Em experimento realizado por van der Heijden et al. (2002), a biomassa, o 

conteúdo de fósforo e de nitrogênio, além do comprimento de raiz e de hifa, variaram 

quando foram usadas uma ou três espécies de FMA, concluindo-se que os FMA alteraram 

a distribuição de recursos e conseqüentemente a coexistência das espécies vegetais.  
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Resultados de pesquisas em microcosmos sugerem que a composição e a estrutura 

da comunidade vegetal mostraram flutuações em razão de mudanças na diversidade de 

FMA. Em macrocosmos, a biodiversidade vegetal, a absorção de nutrientes e a 

produtividade aumentaram com o aumento da diversidade de FMA (van der Heijden et al. 

1998). No entanto, resultados contrários foram obtidos por O’Connor et al. (2002), os 

quais mostraram que a redução da atividade micorrízica, pela aplicação de benomil, 

resultou em aumento da diversidade de espécies com aumento da eqüitabilidade na 

comunidade de plantas. Os autores suportam a hipótese de que os efeitos micorrízicos 

sobre a diversidade de plantas não são absolutos, mas dependentes da resposta da planta à 

associação, principalmente das espécies dominantes. 

É impossível negar a importância da simbiose micorrízica como determinante para 

a estrutura e trajetória da comunidade de plantas. Adicionalmente, é necessário pensar que 

fungo e planta são entidades interdependentes e com uma tendência natural de co-variação 

(KLIRONOMOS; HART, 2002). A influência recíproca de plantas e fungos promovendo e 

mantendo a diversidade de organismos tanto acima quanto abaixo do solo foi demonstrada 

em várias pesquisas (van der HEIJDEN et al., 1998; JOHNSON et al., 2003; van der 

HEIJDEN et al., 2002; JOHNSON et al., 2005; SCHEUBLIN et al., 2007). No entanto, o 

conhecimento deste sistema é ainda fragmentado, principalmente devido à complexa 

estrutura genética destes fungos, à dificuldade na identificação das espécies e à 

incapacidade destes organismos de crescer em meios de cultura (KERNAGHAN, 2005).  

 

7.1 Micorrizas arbusculares em regiões áridas e semi-áridas 

Em regiões áridas e semi-áridas, o estresse osmótico causado pela seca é 

considerado o fator abiótico mais importante limitando o crescimento e a produtividade 

vegetal (PANDE; TARAFDAR, 2004). Variações anatômicas, morfológicas e fisiológicas 

são encontradas nas plantas adaptadas a este tipo de ambiente como: caules tuberosos, 

queda total ou parcial das folhas e dormência das sementes (BARBOSA, 2003;). 

Adicionalmente a estas características, os FMA são reconhecidos por aumentar a tolerância 

das plantas à seca (AUGÉ et al., 2001).  

Entre os fatores abióticos, as condições de umidade do solo influenciam a 

colonização micorrízica, uma vez que interagem com a fenologia das plantas e a 

disponibilidade de nutrientes no solo. Plantas de regiões áridas e semi-áridas vivenciam 

flutuações nos níveis de umidade do solo (CHAUDRY et al., 2005). A colonização das 

raízes por FMA é um componente essencial para as plantas em ambientes áridos, com 
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raízes colonizadas agindo como importante fonte de propágulos de FMA (REQUENA et 

al., 1996; BASHAN et al., 2000; UHLMANN et al., 2006).  

SHI et al. (2007) constataram que em plantas efêmeras do deserto, a maior 

porcentagem de colonização ocorreu durante o período de floração, possivelmente porque 

nesta fase a planta aumenta seu requerimento nutricional. Uhlmann et al. (2006) 

observaram variações na micorrização das raízes de plantas em áreas áridas da Namíbia 

sob diferentes condições pluviométricas. Entretanto, os autores não determinaram se tais 

variações refletem um comportamento sazonal ou apenas variações entre os anos 

amostrados.  

Correlação negativa entre colonização micorrízica e umidade do solo foi observada 

por Muthukumar e Udaiyan (2002b), em duas espécies de Cyperaceae. A explicação para 

este resultado foi que estas plantas são consideradas menos dependentes da associação e 

tendem a disponibilizar recursos para produção de raízes. Sob condições mais favoráveis, 

ou seja, com o aumento da umidade do solo, a taxa de crescimento das raízes excedeu a 

taxa de extensão da colonização, resultando na relação inversa entre colonização e 

umidade.  

Efeitos significativos na colonização micorrízica de amostras coletadas em solo de 

deserto sob cobertura de Zygophyllum dumosum Boiss. foram observados em razão de 

flutuações na umidade do solo. Segundo os autores, o orvalho pode ter induzido o 

crescimento das raízes durante a estação seca, proporcionando aumento na germinação dos 

glomerosporos e subseqüente colonização durante a estação chuvosa (HE et al., 2002).  

A disponibilidade elevada de nutrientes no solo pode reduzir ou mesmo inibir a 

colonização micorrízica devido à ação direta sobre o desenvolvimento do micélio externo 

ou efeitos indiretos no requerimento nutricional da planta (MUTHUKUMAR; UDAIYAN, 

2002a). A colonização micorrízica em Phoenix dactylifera L. foi negativamente 

correlacionada com a concentração de fósforo disponível, e maiores porcentagens de 

colonização ocorreram nos sítios com as menores concentrações de fósforo, nitrogênio e 

matéria orgânica (BOUAMRI et al., 2006). 

Comparando os percentuais de colonização micorrízica em diferentes ecossistemas, 

Tao e Zhiwei (2005) sugeriram que plantas de ambientes áridos e semi-áridos podem ser 

fortemente dependentes da associação micorrízica arbuscular, o que corrobora dados de 

outros pesquisadores (ROLDAN-FAJARDO, 1994; AZCÓN-AGUILAR et al., 2003; 

CHAUDRY et al., 2005; UHLMANN et al., 2006). 
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No Brasil, áreas de clima semi-árido continuam sendo alteradas como conseqüência 

do uso inadequado dos seus recursos naturais, acarretando a perda de espécies e a 

formação de extensos núcleos de desertificação (LEAL et al., 2005). Considerando a 

relevância da associação micorrízica, estudos têm demonstrado que a maioria das plantas 

da caatinga é colonizada por FMA. Souza et al. (2003) observaram que em representantes 

de Leguminosae e Euphorbiaceae, a colonização variou de 5 a 80%, porém a maioria 

apresentou colonização inferior a 40%. Percentuais de colonização micorrízica 

semelhantes (22 a 50%) foram observados em espécies de monocotiledôneas (SILVA et 

al., 2001a). Maior percentual de colonização foi observado em plantas de área de caatinga 

impactada por mineração de gipsita em comparação com vegetais de área preservada 

(MERGULHÃO, 2006).  

A colonização micorrízica é influenciada por uma série de fatores, entre eles o 

estádio de desenvolvimento da planta hospedeira, que por sua vez responde às condições 

ambientais às quais está submetida (MUTHUKUMAR; UDAIYAN, 2002a). 

 

8. Proteínas do solo relacionadas à Glomalina – PSRG 

 

Estudos têm demonstrado a existência de uma forte relação entre a estabilidade de 

agregados e a produção de uma glicoproteína exclusiva dos FMA, denominada glomalina 

(WRIGHT; UPADHYAYA, 1998; BEARDEN; PETERSEN, 2000). A estabilidade de 

agregados está ligada a características físicas do solo, como infiltração e drenagem, 

consideradas essenciais para o bom desenvolvimento das plantas (RILLIG; MUMMEY, 

2006). Como resultado desta relação, tem sido creditado à glomalina, importante 

contribuição na produtividade dos ecossistemas (LUTGEN et al., 2003). 

Duas frações de glomalina são tipicamente extraídas do solo, em solução de citrato 

de sódio, após um (glomalina facilmente extraível) ou vários ciclos (glomalina total) em 

autoclave a 121 ºC (WRIGHT; UPADHYAYA, 1998). A quantificação é realizada pelo 

método de Bradford para dosagem de proteínas (BRADFORD, 1976). Técnicas 

imunológicas, como ELISA, são utilizadas para a quantificação da fração imunoreativa, 

utilizando-se para isto, o anticorpo monoclonal MAb 32b11, desenvolvido a partir de 

esporos de Glomus intraradices (WRIGHT; UPADHYAYA, 1998).  

Rilling (2004) propôs para as frações de glomalina obtidas do solo, o uso do termo 

proteínas do solo relacionadas à glomalina (PSRG). O autor denominou as frações 
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quantificadas pelo método de Bradford de: proteína total do solo (BRPS) e proteína 

facilmente extraível do solo (FE-BRSP), enquanto as frações imunoreativas foram 

chamadas de proteína imunorreativa total (PSIR) e facilmente extraível do solo (FE-PSIR). 

Essa nomenclatura foi assim definida, pois estudos demonstram que outros componentes 

da matéria orgânica do solo podem ser extraídos e quantificados pelos métodos utilizados 

(SCHINDLER et al., 2007; ROSIER et al., 2006).  

As concentrações de PSGR nos solos podem variar de 0,5 a 3 mg g-1 solo em áreas 

agrícolas (RILLIG et al., 2003a), de 0,3 a 0,6 mg g-1 solo em regiões semi-áridas e 

alcançam valores de 3,65 até 60 mg g-1 solo em áreas revegetadas e solos de floresta, 

respectivamente (RILLIG et al., 2001). Segundo Driver et al. (2005), a glomalina está 

intimamente ligada à parede das hifas e dos esporos e sua deposição no solo ocorre via 

renovação das hifas (5-7 dias) e liberação após degradação do micélio pela comunidade 

microbiana. A hipótese é que o papel da glomalina na agregação do solo seria indireto e 

que sua produção estaria ligada ao desempenho de funções fisiológicas.  

Os mecanismos que regulam a produção de glomalina ainda não são bem 

compreendidos (PURIN; RILLIG, 2007). Porém, presume-se que variações na quantidade 

de GRPS poderiam estar relacionadas aos fatores que influenciam a associação micorrízica 

(LOVELOCK et al., 2004a). Desta forma, clima, vegetação, mineralogia e diversidade de 

espécies de FMA poderiam ser responsáveis pelas variações nas concentrações de 

glomalina (RILLIG et al., 2001).  

Lovelock et al. (2004a) observaram aumento nas concentrações de glomalina 

facilmente extraível, com a diminuição dos níveis de Ca, P, K e Mn no solo. Segundo os 

autores, taxas de produção, decomposição e incorporação da glomalina no solo poderiam 

variar em decorrência de gradientes de fertilidade, plantas, ou então de mudanças na 

composição da comunidade de FMA. Diferenças na produção de glomalina foram 

observadas entre Glomus intraradices, G. caledonium e Gigaspora rosea (WRIGHT; 

UPADHYAYA, 1999; LOVELOCK et al., 2004b). 

Correlações entre as frações de glomalina e características de fertilidade do solo 

não foram demonstradas em estudo realizado por Rillig et al. (2003b) que observou maior 

concentração de glomalina em área de floresta nativa, em comparação com uma área 

agrícola e uma área de reflorestamento. Maiores quantidades de glomalina também foram 

observadas em solo não manejado que em solos sob cultivo de milho ou feijão (ROLDÁN 

et al., 2006). Mergulhão (2006) observou que a concentração de glomalina facilmente 
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extraível do solo foi menor em área sob impacto de atividade gesseira do que em área de 

caatinga preservada.  

Enquanto evidências são acumuladas sobre o papel da glomalina na estrutura física 

do solo, os mecanismos que regem a sua produção e a importância na fisiologia dos FMA 

permanecem pouco compreendidos (PURIN; RILLIG, 2007). 

 

9. Atividade microbiana do solo 

 
A qualidade do solo é governada pelo conjunto de fatores responsáveis pela sua 

formação, que por sua vez conferem ao solo capacidade para desempenhar funções, como 

sustentação de comunidades biológicas ativas, regulação do fluxo de água e 

armazenamento e ciclagem de nutrientes (BASTIDA et al., 2006). Os organismos 

representantes da comunidade microbiana do solo são componentes essenciais para a 

manutenção da qualidade do solo de ecossistemas naturais e manejados (BAREA et al., 

2005). Essa essencialidade é derivada do envolvimento destes microrganismos em 

processos importantes como a decomposição e a transformação da matéria orgânica 

(ACOSTA-MARTINEZ et al., 2008).  

Ações antropogênicas, como manejo intensivo do solo e exploração de recursos 

naturais, bem como variações na umidade e temperatura influenciam a comunidade 

microbiana do solo, que responde com alterações na sua dinâmica e na composição de 

espécies (MORGAN et al., 2005).  

Estimativas da respiração basal do solo, do carbono da biomassa microbiana e do 

quociente metabólico, assim como da atividade enzimática do solo e estrutura das 

comunidades microbianas têm sido amplamente utilizadas como parâmetros da atividade 

microbiana do solo e, conseqüentemente, na determinação da qualidade dos solos, em 

sistemas naturais e manejados (CARAVACA et al., 2002; GARCIA et al. 2005; BASTIDA 

et al., 2006, 2008; ANANYEVA et al., 2008).  

O carbono da biomassa microbiana constitui parte da matéria orgânica do solo e 

representa a fração de carbono relacionada com o tamanho da população microbiana 

(BASTIDA et al., 2007). A respiração basal do solo é uma estimativa da atividade 

heterotrófica da comunidade microbiana e fornece evidências da disponibilidade de 

carbono para estes microrganismos (ANANYEVA et al., 2008). A respiração específica da 

biomassa microbiana, denominada quociente metabólico (qCO2), é uma medida do estado 

fisiológico da população, bem como da qualidade e disponibilidade do substrato, e seus 
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resultados podem indicar respostas da comunidade a condições de estresse (BASTIDA et 

al., 2007). 

Com objetivo de estudar a atividade microbiana em solos de diferentes regiões 

climáticas da Rússia, Ananyeva et al. (2008) observaram valores de carbono da biomassa 

microbiana (Cmic) e respiração basal (RB) variando de 229 a 5028 µg Cmic g
-1 solo e de 0,30 

a 8,28 µg CO2-Cg-1 solo h-1, respectivamente. Os menores valores para Cmic e RB foram 

observados em zonas semi-áridas. Análise de componentes principais demonstrou que 

tipos de solos e ecossistemas são responsáveis pelas variações obtidas para Cmic e RB.  

Para o semi-árido brasileiro, maiores valores de Cmic foram observados em solos 

cultivados com Atriplex mummularia, que em solo não cultivado, mas não foram 

observadas diferenças quanto a RB (PEREIRA et al., 2004). Mergulhão (2006) observou 

valores de 311,9 µg C g
-1 solo para Cmic e 30,5 µg CO2 g

-1 solo dia-1 para RB, em área de 

caatinga preservada. 

Embora a funcionalidade e a produtividade dos ecossistemas dependam da 

microbiota do solo, importante componente biológico, informações sobre tamanho, 

composição e papel ecológico dessa comunidade permanecem pouco conhecidos para 

algumas regiões semi-áridas do mundo (ACOSTA-MARTÍNEZ et al., 2008), caso do 

semi-árido brasileiro, onde poucos trabalhos têm considerado medidas da atividade 

microbiana na avaliação de solos (PEREIRA et al., 2004; MERGULHÃO, 2006). 
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Diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares (Glomeromycetes) em 

Áreas com Vegetação Nativa de Pernambuco, Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Resumo 
 
Três áreas de Caatinga em Pernambuco foram investigadas quanto à ocorrência de fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) em duas ocasiões de coleta. Em Caruaru as coletas 

ocorreram em dezembro/2005 e outubro/2006 e em Serra Talhada e Araripina, em 

agosto/2005 e agosto/2006. Foram identificadas 29 espécies de FMA representadas por 

Acaulospora, Glomus, Scutellospora, Gigaspora, Ambispora, Entrophospora e 

Kuklospora. Destas, 14 espécies constituem o primeiro registro para áreas de vegetação 

nativa. O número de esporos recuperados foi de 1,3 esporos g –1 solo, na maioria menores 

do que 120 µm. As áreas de Caatinga apresentaram-se diferenças na estrutura e na 

composição das comunidades de FMA. Em Caruaru, condições climáticas mais amenas e a 

presença de uma comunidade vegetal mais diversa podem ter contribuído para a maior 

riqueza de espécies e número de esporos de FMA. Comunidades de FMA com perfis mais 

semelhantes, foram observadas em Serra Talhada e Araripina, possivelmente, em virtude 

das condições ambientais mais restritivas destas áreas.  

 

Palavras-chave: Glomeromycota, índices ecológicos, micorriza, semi-árido. 
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Introdução 
 

O solo é um sistema complexo, regido por numerosas interações entre os seus 

componentes físicos, químicos e biológicos, modulados por sua vez pela condição 

ambiental prevalecente (Nannpieri et al. 2003). Os fungos micorrízicos arbusculares 

(FMA) associam-se simbioticamente às raízes da maioria das plantas, formando a 

micorriza arbuscular. A simbiose micorrízica proporciona à planta hospedeira melhores 

condições para que possa se estabelecer e enfrentar situações de estresse, como deficiência 

de nutrientes, seca e degradação do solo (Jacobson 1997, Azcón-Aguilar et al. 2003, Tao & 

Zhiwei, 2005). Em particular, plantas de ambientes áridos e semi-áridos são expostas a 

solos de baixa fertilidade, períodos prolongados de estiagem e temperaturas atmosféricas 

elevadas, condições que indicam a relevância da associação para as plantas nesses 

ambientes.  

No nordeste do Brasil, a distribuição da vegetação ocorre seguindo a diminuição na 

média pluviométrica do litoral em direção ao interior do continente: a vegetação perde em 

altura e ganha em espécies decíduas e sua fisionomia toma contornos de floresta seca, 

conhecida como Caatinga (Vicente et al. 2003).  

O bioma Caatinga, exclusivamente brasileiro, vem, ano após ano, sofrendo com 

ações antrópicas, que resultam na perda de fauna e flora nativas (Sampaio 1995). 

Conseqüentemente, a florística e a fisionomia da vegetação estão profundamente alteradas 

e as áreas com vegetação preservada, reduzidas a pequenos fragmentos (Machado e Lopes, 

2003). A Caatinga é um dos biomas menos estudados do Brasil, sendo as áreas menos 

impactadas as que apresentam os menores esforços de coleta (Tabarelli & Vicente 2002). 

Os trabalhos com FMA em áreas de Caatinga ainda são incipientes e concentrados 

em regiões de forte pressão antrópica, com baixo número de estudos realizados em locais 

com vegetação nativa. Dentre as 52 espécies de FMA referidas para o semi-árido 

brasileiro, 20 foram isoladas em áreas com vegetação nativa (Maia et al. 2006). As 

particularidades do ambiente semi-árido parecem limitar a diversidade taxonômica de 

FMA, em várias partes do mundo, com o predomínio de espécies de Glomus e 

Acaulospora (Stutz et al. 2000, Souza et al. 2003, Mohammad et al. 2003, Tao & Zhiwei, 

2005, Li et al. 2007). 

Novas informações sobre a ocorrência e a distribuição de organismos na Caatinga 

são essenciais para ampliar o entendimento sobre a sua diversidade biológica, constituindo 

ferramenta importante para sua conservação, o que justifica a necessidade de estudos neste 
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bioma. Diante da importância dos FMA para manutenção dos ecossistemas naturais, este 

estudo teve como objetivo a identificação de espécies, visando ampliar o conhecimento 

sobre a estrutura das comunidades de FMA que ocorrem em áreas com vegetação nativa 

em Pernambuco. 

 

Material e Métodos 

 
Caracterização das áreas de estudo 

 

Três áreas de Caatinga foram selecionadas nos municípios de Caruaru, Serra 

Talhada e Araripina, em Estações Experimentais do Instituto Agronômico de Pernambuco 

(IPA). 

A Estação Experimental do IPA/Caruaru (8º14’S, 35º55’O, 537 m de altitude), está 

situada na região agreste de Pernambuco. A precipitação pluviométrica anual é de 710 mm, 

as temperaturas mensais variam de 19ºC a 31ºC, a temperatura compensada média é de 

23,1ºC e a média da umidade relativa do ar chega a 59%. A vegetação predominante é do 

tipo Caatinga hipoxerófila sobre Podzólico amarelo eutrófico, textura franco-arenosa e 

relevo ondulado (IPA/Caruaru-PE). 

A vegetação é classificada como Caducifólia Espinhosa e composta principalmente 

pelas famílias: Caesalpinoidea (Bauhinia cheilantha (Bong) Steud., Caesalpinea 

pyramidalis Tul.), Euphorbiaceae (Croton sonderianus Mull.Arg., Jatropha mollissima 

(Pohl.) Baill, Maprounea guinensis Aublet),  Mimosoideae (Anadenanthera columbrina 

(Vell.) Brenan, Mimosa malacocentra Mart) e (Alcoforado-Filho et al. 2003). O estrato 

herbáceo é rico, com 62 espécies e caracterizado pelas famílias Poaceae, Malvaceae e 

Euphorbiaceae (Araújo et al. 2005).  

A Estação Experimental do IPA/Serra Talhada (7º59’S, 38º19’O, 524 m de 

altitude), está localizada no sertão pernambucano. A precipitação pluviométrica anual é de 

650 mm, as temperaturas mínima e máxima absolutas são de 17º e 36ºC, respectivamente, 

a temperatura compensada média é de 26ºC e a média da umidade relativa do ar é 52%. A 

vegetação predominante é do tipo Caatinga hiperxerófila, em relevo suave a ondulado, 

sobre Regossolo eutrófico, textura franco-arenosa (IPA/Serra Talhada -PE). 

A área de Serra Talhada foi caracterizada pelo predomínio das espécies: Amburana 

cearensis (Allemão) A. C. Smith, Aspidosperma pyrifolium Mart., Bauhinia cheilantha, 

Caesalpinea pyramidalis e Croton sonderianus (Machado et al. 1997). O estrato herbáceo 
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nesta área foi considerado pouco denso e composto principalmente por plantas anuais, que 

completam seu ciclo de vida dentro de um período chuvoso (Machado et al. 1997). 

A Estação Experimental do IPA/Araripina (7º29’S, 40º36’O, 833 m de altitude) 

está localizada na chapada do Araripe. A precipitação pluviométrica anual é de 743 mm, as 

temperaturas mínima e máxima absolutas são de 12,8ºC e 32,7ºC, respectivamente, a 

temperatura compensada média é de 23ºC e a média da umidade relativa do ar é de 52%. O 

cerrado da chapada do Araripe é uma disjunção situada a altitude de 800 a 900 m, 

encravado no domínio semi-árido da Caatinga (Costa et al. 2004) em relevo plano, sobre 

Latossolo vermelho amarelo distrófico, textura franco-arenosa (IPA/Araripina -PE).  

 

Coleta das amostras 

 
As coletas foram realizadas em duas ocasiões, nas três áreas investigadas. Em 

Caruaru, ocorreram em dezembro/2005 e em outubro/2006. Em Araripina e Serra Talhada, 

foram feitas em agosto/2005 e agosto/2006. As precipitações pluviométricas totais durante 

o ano de 2005 foram 762 mm, 589 mm e 682 mm e, em 2006, 563 mm, 545 mm e 661 

mm, respectivamente, para as áreas de Caruaru, Serra Talhada e Araripina (Tabela 1). 

 

 

 

Fonte: LAMEPE/ITEP 

 

 

 

 

Tabela 1. Precipitações pluviométricas (mm) registradas para as áreas de coleta durante os 

anos de 2005 e 2006. 

2005 
Áreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Caruaru 6 13 93 42 176 211 62 78 12 4 1 64 
Serra Talhada 50 40 196 38 78 68 10 18 0 0 5 86 
Araripina 165 58 188 25 21 29 25 4 0 0 83 84 

2006 
Áreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Caruaru 8 50 33 100 83 136 73 35 15 3 18 9 
Serra Talhada 9 122 164 150 34 24 16 0 9 3 14 0 
Araripina 3 206 206 104 72 11 7 2 0 13 20 17 
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Em cada área foram coletadas 40 amostras de solo, em cada ocasião de coleta, na 

profundidade de 0-20 cm, próximo ao sistema radicular das plantas. Posteriormente, cada 

cinco amostras mais próximas entre si foram misturadas, para obtenção de oito amostras 

compostas. Parte do solo foi encaminhada ao IPA/Recife, para realização das análises 

químicas e físicas (Tabela 2).   

 

Tabela 2. Características químicas e físicas do solo de áreas com vegetação nativa de 

Pernambuco, nas ocasiões de coleta: dezembro/2005 e outubro/2006 em Caruaru; 

agosto/2005 e agosto/2006 em Serra Talhada e em Araripina. 

Áreas pH P Ca Mg Na K Al H MO CTC Análise textural (%) 

 H2O mgdm-3 ................   cmolcdm-3................. g.dm-3 cmolcdm-3 Areia Silte Argila 

Caruaru1 5,21 9,37 3,49 1,38 0,05 0,40 0,08 4,76 25 10,17 68 24 8 

Caruaru2 5,47 11,00 3,65 1,37 0,04 0,37 0,05 4,69 24 10,21 71 22 7 

Serra Talhada1 6,43 3,62 9,93 3,99 0,04 0,47 0,00 2,57 31 17,01 56 27 17 

Serra Talhada2 6,30 4,37 9,03 2,88 0,03 0,48 0,00 2,98 27 15,41 57 28 15 

Araripina1 4,67 3,00 0,43 0,51 0,00 0,08 0,53 4,29 16 5,80 76 8 16 

Araripina2 4,59 2,75 0,43 0,53 0,00 0,08 0,60 4,74 18 6,40 74 8 18 

  1= 1ª Coleta; 2 = 2ª coleta 

 
Extração dos esporos e identificação das espécies de FMA 

  

Uma alíquota contendo 100 g de solo de cada amostra foi utilizada para extração 

dos esporos de FMA, seguindo a técnica de peneiramento úmido (Gerdemann & Nicolson 

1963), seguida por centrifugação em água e solução de sacarose 50% (Jenkins 1964). Os 

esporos, agrupados por tamanho, cor e forma, foram transferidos para lâminas com álcool 

polivinílico em lactoglicerol (PVLG) e com PVLG + reagente de Melzer (1:1). Para a 

identificação das espécies foram consultados Schenck & Pérez (1990) e descrições 

morfológicas disponíveis no banco de dados da International Culture Collection of 

Arbuscular and Vesicular-Arbuscular Mycorrhizal Fungi (http://invam.caf.wvu.edu), bem 

como novas descrições. 
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Culturas armadilha 

 

Para permitir a esporulação de possíveis espécies crípticas, cuja presença foi 

relatada para ambientes semi-áridos (Stutz et al. 2000) e facilitar a identificação dos FMA 

foram montadas culturas armadilha (Stutz & Morton 1996). As amostras de solo foram 

diluídas em areia autoclavada (1:1) e transferidas para copos plásticos com capacidade para 

500 mL, utilizando Panicum miliaceum L. e Arachis hypogaea L. como plantas 

hospedeiras.  Três ciclos de multiplicação (três meses cada) foram mantidos em casa de 

vegetação e os potes regados em dias alternados.  

 

Avaliação das Comunidades de Fungos Micorrízicos Arbusculares 

 

As comunidades de FMA foram avaliadas em termos quantitativos e qualitativos a 

partir de dados populacionais (abundância e freqüência de ocorrência) e sua estruturação, 

analisada por meio de índices ecológicos (riqueza, diversidade, dominância e 

eqüitabilidade). 

O número de esporos (NE) das espécies de FMA foi representado como o número 

de esporos de FMA isolados em 100g de solo seco. O número relativo de esporos (NR) foi 

calculado de acordo com a equação: NRi = ni/∑ n onde, NRi = número relativo de esporos 

da espécie i, ni = número total de esporos da espécie i, em 100 g de solo, ∑ n = soma do 

número dos esporos de todas as espécies em 100 g de solo (Brower & Zar 1984).  

A freqüência de ocorrência (Fi) das espécies foi estimada segundo a equação: Fi = 

Ji/k onde, Fi = freqüência de ocorrência da espécie i, Ji = número de amostras nas quais a 

espécie i ocorreu, k = número total de amostras de solo (Brower & Zar 1984). Para 

determinar a freqüência relativa de ocorrência (FRi) das espécies de FMA foi aplicada a 

equação: FRi = Fi/∑f onde, FRi = freqüência de ocorrência relativa da espécie i, Fi = 

freqüência de ocorrência da espécie i , ∑f = soma das freqüências de todas as espécies. 

O índice de abundância e freqüência (IAF) foi calculado como a soma da 

freqüência relativa e do número relativo de esporos das espécies de FMA, segundo a 

equação: IAF = FRi + NR. Com base na sua contribuição, para a população total de 

esporos, as espécies de FMA foram ordenadas em três categorias (Koske et al. 1997): 

Pouca importância: 0< IAF ≤ 10; Moderada importância: 10< IAF ≤ 30; Grande 

importância: IAF > 30. 
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A riqueza de espécies de FMA foi avaliada como uma relação entre o número de 

espécies observadas e o tamanho da amostra (100 g de solo). 

O índice de diversidade de Shannon (H’) foi calculado para cada amostra, 

aplicando-se a fórmula: H’= -∑ (Xi/Xo) x log (Xi/Xo) onde, Xi = número de esporos de 

cada espécie i em 100g de solo e Xo = número total de esporos de todas as espécies.   

O índice de dominância de Simpson (C) foi calculado para cada amostra de solo 

utilizando-se a fórmula: C = ∑ (Xi/Xo)2 .   

 A eqüitabilidade foi avaliada aplicando-se, para cada amostra, o índice de 

equitabilidade de Pielou (J’), de acordo com a fórmula J’= H’/log S onde, S = número total 

de espécies de FMA em 100 g de solo. 

A similaridade das espécies de FMA entre as áreas amostradas foi avaliada pelo 

índice de Sorensen, de acordo com a equação: S = (2c/a + b) x 100 onde, c = número de 

espécies comuns a duas áreas (1 e 2), a = número de espécies na área 1, b= número de 

espécies na área 2.  

 

Análise estatística 

 

Dados das variáveis: número de esporos de FMA e os índices de diversidade, 

dominância e eqüitabilidade foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as 

médias comparadas pelo teste LSD a 5% de probabilidade utilizando-se o programa 

Statistica (STATSOFT 1995). 

 
Resultados e Discussão 
 

Foram identificadas 29 espécies de FMA, sendo 12 de Acaulospospora, sete de 

Glomus, cinco de Scutellospora, duas de Gigaspora e uma espécie de Ambispora, de 

Entrophospora e de Kuklospora, totalizando sete gêneros e cinco famílias (Tabela 3).  

Constituem o primeiro registro para áreas de vegetação nativa do semi-árido as espécies, 

Acaulospora delicata, A. koskei, A. morrowiae, A. spinosa, A. tuberculata, Entrophospora 

infrequens, Kuklospora colombiana, Gigaspora ramisporophora, Glomus clavisporum, G. 

fasciculatum, G. halonatum, Scutellospora aurigloba, S. calospora e S. dipurpurescens. 

Sete espécies foram comuns às três áreas amostradas, Acaulospora scrobiculata, A. 

spinosa, Entrophospora infrequens, Gigaspora ramisporophora, Glomus etunicatum, 

Glomus aff. geosporum, G. macrocarpum e Scutellospora dipurpurescens (Tabela 3).  
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Tabela 3. Espécies de FMA em três áreas com vegetação nativa de Pernambuco, nas 

ocasiões de coleta: dezembro/2005 e outubro/2006, em Caruaru; agosto/2005 e 

agosto/2006, em Serra Talhada e em Araripina. 

Espécies de FMA CAR STA ARA 

 C 1 C 2 C 1 C 2 C 1 C 2 

Acaulospora delicata Walker, Pfeiffer & Bloss + + − + − − 

A.caulospora aff. denticulata Sieverding & Toro − + − + − − 

A. excavata Ingleby & Walker + − + + − − 

A. koskei Blaszkowski + + − − − + 

A. morrowiae Spain & Schenck + + − − + + 

A. rehmii Sieverding & Toro + + − + − − 

A. scrobiculata Trappe + + + + + + 

A. spinosa Walker & Trappe + − − + + + 

A. tuberculata Janos & Trappe + + − − + + 

Acaulospora sp. 1 − + + + − − 

Acaulospora sp. 2 + + + − − − 

Acaulospora sp 3 + − − − − + 

Ambispora  appendicula  Spain, Sieverd. & Schenck + + − − + − 

Entrophospora infrequens (Hall) Ames & Scheneider + + + − + − 

Kuklospora colombiana (Spain & Schenck) Oehl & Sieverd. + + − − + + 

Gigaspora  margarita Becker & Hall + − − − + + 

G.ramisporophora Spain, Sieverd. &  Schenck + + + + + + 

Glomus clavisporum Almeida & Schenck − + + + − − 

G. etunicatum Becker & Gerd. − + + + − + 

G. fasciculatum (Thaxt.) Gerd. & Trappe − + − − − − 

Glomus  aff. geosporum (Nicol. & Gerd.) Gerd. & Trappe + + + − − + 

G. halonatum Rose & Trappe − − + − − − 

G. macrocarpum Tulasne & Tulasne + + + + + + 

Glomus sp 1 − + − − − − 

Scutellospora aurigloba (Hall) Walker & Sanders − − − + − + 

S. calospora (Nicol. & Gerd.) Walker & Sanders − − + + + + 

S. dipurpurescens  Morton  &  Koske + + + + + + 

S. pellucida (Nicol. & Schenck) Walker & Sanders − − + + + + 

Scutellospora sp 1 − + − − + + 

Riqueza de espécies 18 21 14 15 14 17 

 CAR, STA e ARA correspondem às localidades: Caruaru, Serra Talhada e Araripina, 
respectivamente e C1 e C2 a primeira e a segunda coletas.  
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Não foram recuperadas, com as culturas armadilhas, espécies de FMA diferentes 

daquelas observadas nas amostras de campo e destas, poucas esporularam (A. morrowiae, 

A. scrobiculata, A. tuberculata e S. pellucida). 

  

Comunidades de FMA em Caruaru 

 

Um total de 25 espécies de FMA, distribuídas em sete gêneros (Acaulospora, 

Ambispora, Entrophospora, Kuklospora, Gigaspora, Glomus e Scutellospora) foram 

identificadas (Tabela 4). Acaulospora e Glomus foram os gêneros mais diversos, 

apresentando 12 e 6 espécies. Segundo Carrenho (1998), Glomus e Acaulospora 

apresentam a maior capacidade de adaptação a solos com diferentes teores de matéria 

orgânica, calagem e textura, entre outros fatores, demonstrando que espécies destes 

gêneros se adaptam a uma ampla faixa de condições do solo.  

Foram recuperados no total 1.340 esporos 100 g–1 solo, com diferenças 

significativas observadas, entre as duas ocasiões de coleta, para número de esporos e 

índices de diversidade, dominância e eqüitabilidade (Tabela 7).  

Das espécies de FMA identificadas, 18 ocorreram na primeira coleta, quando A. 

morrowiae e K. colombiana foram dominantes. Na segunda coleta, 21 espécies foram 

registradas e G. macrocarpum e A. morrowiae predominaram (Tabela 4). Nesse caso, foi 

observada uma comunidade de FMA mais rica, diversa e equitativamente distribuída. 

Entretanto, a maioria das espécies foi classificada como de pouco importância para a 

população total de esporos, com exceção de A. morrowiae e G. macrocarpum (Tabelas 4). 

O agreste compreende uma área de transição, entre as zonas fisiográficas da Mata e 

do Sertão, que apresenta um regime de chuvas mais abundante e menos sujeita a secas 

prolongadas do que o sertão (Prado 2003). Flutuações climáticas, como a distribuição 

irregular das chuvas, podem ter promovido as alterações observadas na comunidade de 

FMA. Tal efeito é esperado, uma vez que diferentes espécies respondem de modo 

particular às flutuações ambientais (Yachi & Loreau 1999). Em estudo da diversidade de 

FMA, em área de Caatinga do estado de Alagoas, Souza et al. (2003) verificaram que o 

número de esporos recuperados foi maior no período seco em comparação ao chuvoso.  

A capacidade de uma espécie esporular e persistir no ambiente determina a sua 

dominância na comunidade. Quando foram avaliados os dois momentos amostrais, A. 

morrowiae permaneceu freqüente (Fi = 100%) e abundante (IAF >30). Embora a 

freqüência de uma espécie de FMA, em um ecossistema, não corresponda necessariamente 
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à eficiência simbiótica, pode indicar a adaptabilidade da espécie às condições de clima e 

solo às quais está submetida. 

 

Tabela 4. Números totais e relativos de esporos (NE, NRi), freqüência de ocorrência (Fi), 

freqüência relativa (FRi) e índice de abundância e freqüência (IAF) de espécies de FMA 

em Caruaru – PE, nas ocasiões de coleta: dezembro/2005 e outubro/2006. (NRi, Fi,  FRi e 

IAF expressos em porcentagem). 

 

 

 

 

 1ª Coleta 2ª Coleta 
Espécies FMA NE NRi Fi FRi IAF NE  NRi Fi FRi  IAF 
Acaulospora delicata 2 0,47 12,5 2,04 2,51 8 0,86 37,5 3,40 4,28 
A. aff. denticulata - - - - - 1 0,10 12,5 1,13 1,23 
A. excavata 11 2,61 62,5 10,20 12,81 - - - - - 
A. koskei 44 10,47 25 4,08 14,55 96 10,43 87,5 7,95 18,38 
A. morrowiae 185 44,04 100 16,32 60,36 158 17,17 100 9,09 26,26 
A. rehmii 11 2,61 50 8,16 10,77 22 2,39 75 6,81 9,2 
A. scrobiculata 19 4,52 50 8,16 12,68 72 7,82 87,5 7,95 15,77 
A. spinosa 5 1,19 25 4,08 5,27 - - - - - 
A. tuberculata 8 1,90 37,5 6,12 8,02 11 1,19 50 4,54 5,73 
Acaulospora sp 1 - - - - - 5 0,54 25 2,27 2,81 
Acaulospora sp 2 4 0,95 25 4,08 5,03 38 4,13 62,5 5,68 9,81 
Acaulospora sp 3 2 0,47 25 4,08 4,55 - - - - - 
Ambispora appendicula 5 1,19 12,5 2,04 3,23 7 0,76 37,5 3,40 4,16 
Entrophospora infrequens 2 0,47 25 4,08 4,55 16 1,73 87,5 7,95 9,68 
Kuklosporacolombiana 70 16,66 75 12,24 28,9 100 10,86 87,5 7,95 18,81 
Gigaspora margarita 3 0,71 12,5 2,04 2,75 - - - - - 
G. ramisporophora 1 0,23 12,5 2,04 2,27 4 0,43 25 2,27 2,7 
Glomus clavisporum - - - - - 4 0,43 25 2,27 2,7 
G. etunicatum - - - - - 65 7,06 87,5 7,95 15,01 
G. fasciculatum - - - - - 20 2,17 50 5,54 7,71 
G. aff. geosporum 4 0,95 12,5 2,04 3,00 26 2,82 25 2,27 5,09 
G. macrocarpum 42 10 25 4,08 14,08 264 28,9 100 9,09 37,99 
Glomus sp 1 - - - - - 1 0,10 12,5 1,13 1,23 
S. dipurpurescens 2 0,47 25 4,08 4,55 1 0,10 12,5 1,13 1,23 
Scutellospora sp 1 - - - - - 1 0,10 12,5 1,13 1,23 

 
Número de esporos  420  920 
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Comunidades de FMA em Serra Talhada 

 

Nesta área foram identificadas 19 espécies de FMA, sendo oito de Acaulospora, 

uma de Entrophospora, uma de Gigaspora, cinco de Glomus e quatro de Scutellospora 

(Tabela 5). Acaulospora sp. 2, Entrophospora infrequens, Glomus geosporum e G. 

halonatum foram observadas apenas na primeira coleta. Acaulospora delicata, 

Acaulsopora aff. denticulata, A. rehmii, A. spinosa e Scutellospora aurigloba ocorreram na 

segunda (Tabela 5) e nenhuma espécie de FMA ocorreu em 100% das amostras (Tabela 5). 

O número total de 757 esporos 100 g–1 solo foi a única variável que apresentou 

diferenças significativas entre as duas ocasiões de coleta (Tabela7). Na primeira coleta, S. 

calospora e S. dipurpurescens estiveram mais representadas, juntamente com G. 

macrocarpum (Tabela 5). Na segunda coleta, três espécies apresentaram aumento em 

número de esporos, em relação a primeira coleta: G. macrocarpum, G. etunicatum e A. 

scrobiculata, dominando a comunidade (Tabela 5). A maioria das espécies de FMA 

apresentou, no entanto, pouca importância para a população total de esporos (Tabela 5). 

Essa situação pode indicar que algumas espécies de FMA exigem condições mais 

favoráveis para esporulação.  Enquanto algumas espécies podem apresentar maior 

tolerância a modificações no ambiente, outras podem ser mais sensíveis (Picone 2000, 

Jansa et al. 2002). Na zona do sertão, o estresse hídrico é mais acentuado que no agreste 

(Barbosa 2003). Esta condição de aridez pode ter atuado na seleção de algumas espécies de 

FMA, como o observado para G. etunicatum e A. scrobiculata.  

Variações no número de esporos observadas em comunidades de FMA podem ser 

influenciadas por diversos fatores como planta hospedeira, pluviometria, temperatura, 

condições do solo, e outros (Maia & Trufem 1990, Eom et al. 2000, Souza et al. 2003). 
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Comunidades de FMA em Araripina 

 

Um total de 19 espécies de FMA, compreendidas em sete gêneros, foram 

identificadas nesta área. Acaulospora foi representado por seis espécies, seguido de 

Scutellospora com cinco, Glomus com três, Gigaspora com duas e Ambispora, 

Entrophospora e Kuklospora, com uma espécie cada (Tabela 6). Ambispora appendicula e 

Entrophospora infrequens ocorreram na primeira coleta, enquanto Acaulospora sp3, A. 

koskei, Glomus etunicatum, G. aff. geosporum e Scutellospora aurigloba foram isoladas 

apenas na segunda coleta (Tabela 6).  

Na primeira coleta, Acaulospora morrowiae e A. tuberculata apresentaram valores 

de freqüência e abundância que as caracterizam como espécies dominantes. Porém, na 

segunda ocasião amostral, Glomus macrocarpum e Scutellospora pellucida, apresentaram 

Tabela 5. Números totais e relativos de esporos (NE, NRi), freqüência de ocorrência (Fi), 

freqüência relativa (FRi), índice de abundância e freqüência (IAF) de espécies de FMA em 

Serra Talhada – PE, nas ocasiões de coleta: agosto/2005 e agosto/2006. (NRi, Fi, FRi e 

IAF expressos em porcentagem). 

 1ª Coleta 2ª Coleta 
Espécies FMA NE NRi Fi FRi IAF NE NRi Fi FRi IAF 
Acaulospora delicata - - - - - 3 0,55 12,5 1,92 2,47 
Acaulospora aff. denticulata - - - - - 3 0,55 12,5 1,92 2,47 
A. excavata 7 3,22 37,5 6,66 9,88 6 1,11 25 3,84 4,95 
A. rehmii - - - - - 3 0,55 12,5 1,92 2,47 
A. scrobiculata 13 5,99 50 8,88 14,87 86 15,92 62,5 9,61 25,53 
A. spinosa - - - - - 8 1,48 50 7,69 9,17 
Acaulospora sp 1 1 0,46 12,50 2,22 2,68 13 2,40 37,5 5,76 8,16 
Acaulospora sp 2 2 0,92 12,50 2,22 3,14 - - - - - 

Entrophospora infrequens 10 4,60 50 8,88 13,48 - - - - - 
Gigaspora ramisporophora 9 4,14 75 13,33 14,47 3 0,55 12,5 1,92 2,47 
Glomus clavisporum 10 4,60 75 13,33 17,93 13 2,40 50 7,69 10,09 
G. etunicatum 17 7,83 37,5 6,66 14,49 71 13,14 87,5 13,46 26,60 
Glomus aff. geosporum 7 3,22 12,5 2,22 5,44 - - - - - 
G. halonatum 4 1,84 12,5 2,22 4,06 - - - - - 
G. macrocarpum 58 26,82 37,5 6,66 33,48 218 40,37 100 15,38 55,75 
Scutellospora aurigloba - - - - - 11 2,03 25 3,84 5,87 
S. calospora 51 23,50 62,5 11,11 34,61 39 7,22 50 7,69 14,91 
S. dipurpurescens 23 10,59 62,5 11,11 21,7 22 4,07 37,5 5,76 9,83 
S. pellucida 5 2,30 25 4,44 6,74 41 7,59 75 11,53 19,12 

 
Número de esporos  217  540 
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maior expressividade e assumiram grande importância na população total de esporos 

(Tabela 6). As demais espécies tiveram pouca ou moderada importância (Tabela 6). 

 Nesta área, o número total de esporos recuperados foi de 844 esporos 100 g–1 solo, 

sem diferenças entre as coletas, assim como para os índices de diversidade, dominância e 

eqüitabilidade (Tabelas 6 e 7). Os valores verificados para estes índices tenderam a maior 

uniformidade das comunidades de FMA, indicando maior estabilidade do sistema, com 

pouca variação de espécies e distribuição de esporos. 

Ecossistemas naturais tendem a apresentar solos de baixa fertilidade e as espécies 

de FMA isoladas destes ambientes possivelmente exibem uma tolerância maior às 

restrições do ambiente (van der Heijden & Scheublin 2007). As condições de aridez e 

baixa fertilidade do solo desta área provavelmente contribuíram para a ocorrência das 

espécies de FMA neste ambiente. No entanto, essas condições podem influenciar a 

atividade fotossintética das espécies vegetais e, conseqüentemente, a disponibilidade de 

fotoassimilados para o fungo. Espécies de FMA pouco eficientes podem representar um 

dreno de carboidratos para a planta que tende a manter preferencialmente parceiros 

fúngicos que promovam os benefícios da associação, sem comprometer o seu 

desenvolvimento (Sieverding 1990).  

Burrows e Pfleger (2002) observaram que uma comunidade de plantas mais diversa 

suportou maior produção de esporos e riqueza de espécies de FMA. Provavelmente, 

Araripina exibe uma capacidade de suporte mais restrita para os fungos micorrízicos, 

influenciando desta forma a diversidade de espécies desses fungos verificada na área.  
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Comunidades de FMA nas áreas estudadas 

 

As áreas de Caatinga apresentaram-se diferentes, tanto na estrutura como na 

composição das comunidades de FMA (Tabela 8). Esses fungos não ocorrem nos 

ecossistemas como espécies únicas, mas em comunidades, que variam em composição e 

diversidade (van der Heidjen et al. 2002). Os FMA possuem um nicho multidimensional 

específico, que é determinado pelas espécies de plantas presentes, bem como por outros 

fatores, como pH, umidade, fósforo e nitrogênio disponível (van der Heidjen et al. 2002, 

Chaudhry et al. 2005). Isto resulta em variações na composição dos FMA entre e dentro 

dos sítios de ocorrência destes fungos (Burrows & Pfleger 2002).  

 

 

 

Tabela 6. Números totais e relativos de esporos (NE, NRi), freqüência de ocorrência (Fi), 

freqüência relativa (FRi), índice de abundância e freqüência (IAF) de espécies de FMA em 

Araripina – PE, nas ocasiões de coleta: agosto/2005 e agosto/2006. (NRi, Fi, FRi e IAF 

expressos em porcentagem). 

 1ª Coleta 2ª Coleta 

Espécies de FMA NE NRi Fi FRi IAF NE NRi Fi FRi IAF 
A. koskei - - - - - 6 1,24 37,5 5,17 6,41 
A. morrowiae 105 28,15 62,5 10,63 38,78 17 3,53 25 3,44 6,97 
A. scrobiculata 1 0,26 12,5 2,12 2,38 10 2,07 50 6,90 8,97 
A. spinosa 1 0,26 12,5 2,12 2,38 21 4,36 50 6,90 11,26 
A. tuberculata 57 15,28 75 12,76 28,04 12 2,49 37,5 5,17 7,66 
Acaulospora sp 3 - - - - - 1 0,20 12,5 1,72 1,92 
Ambispora appendicula 1 0,26 12,5 2,12 2,38 - - - - - 
Entrophospora infrequens 1 0,26 12,5 2,12 2,38 - - - - - 
Kuklospora colombiana 45 12,06 75 12,76 24,82 3 0,62 37,5 5,17 5,79 
Gigaspora margarita 21 5,63 62,5 10,63 16,26 5 1,03 37,5 5,17 6,2 
G. ramisporophora 15 4,02 50 8,51 12,53 13 2,7 50 6,90 9,6 
Glomus etunicatum - - - - - 25 5,19 50 6,90 12,09 
Glomus aff. geosporum - - - - - 9 1,87 37,5 5,17 7,04 
G. macrocarpum 44 11,79 37,5 6,38 18,17 152 31,6 100 13,80 45,4 
S. aurigloba - - - - - 18 3,74 50 6,90 10,64 
S. calospora 41 10,99 50 8,51 19,5 3 0,62 25 3,44 4,06 
S. dipurpurescens 3 0,80 37,5 6,38 7,18 6 1,24 25 3,44 4,68 
S. pellucida 33 8,84 62,5 10,63 19,47 177 36,79 100 13,80 50,59 
Scutellospora sp 1 5 1,34 25 4,25 5,59 3 0,62 25 3,44 4,06 
 
Número de esporos  373  481 
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Tabela 7. Número de esporos (NE), Índices de Diversidade de Shannon (H’), Dominância 

de Simpson (C) e Eqüitabilidade de Pielou (J’), em áreas com vegetação nativa de 

Pernambuco, durante duas ocasiões de coletas: dezembro/2005 e outubro/2006 em 

Caruaru; agosto/2005 e agosto/2006 em Serra Talhada e em Araripina. 

Valores seguidos de letras minúsculas na mesma linha comparam diferenças dentro de cada área e, letras 
maiúsculas na mesma coluna comparam diferenças entre as áreas, nas duas ocasiões de coleta, pelo teste 
LSD a 5% de probabilidade. N = 8. 

 

O índice de similaridade das espécies de FMA foi de 68% entre as áreas de Caruaru 

e Serra Talhada, de 74% entre Caruaru e Araripina e de 60% entre Serra Talhada e 

Araripina. Valores de pH mais baixos e textura mais arenosa dos solos das áreas de 

Caruaru e Araripina podem ter contribuído para o maior número de espécies de FMA 

comuns a estas áreas.  

Embora as culturas armadilha não tenham propiciado a identificação de outras 

espécies além das observadas nas amostras examinadas logo após as coletas, foram úteis 

para confirmar a identidade de alguns FMA. As espécies que mais esporularam nas 

culturas armadilha foram algumas daquelas dominantes neste estudo (A. morrowiae, A. 

scrobiculata, A. tuberculata e S. pellucida).  Culturas armadilha tendem a proporcionar a 

esporulação de algumas poucas espécies de FMA, mesmo sob diferentes condições 

(Franke-Snyder et al. 2001). 

As comunidades formadas em Caruaru foram mais ricas e com populações de 

esporos mais numerosas. Contudo, apresentaram-se mais sujeitas às flutuações do 

ambiente, o que pode ser constatado pelas variações, entre as ocasiões de coleta, nos 

valores de diversidade e eqüitabilidade (Tabela 7). Nas áreas de Serra Talhada e Araripina, 

as comunidades de FMA apresentaram perfis mais semelhantes, entre as ocasiões de 

coleta, para as variáveis avaliadas (número de esporos, diversidade, dominância e 

eqüitabilidade) (Tabela 7). 

             
Áreas 
             
          Coletas 

 
NE 

 
H’ 

 
C 

 
J’ 

       
   1º                      2º 

   
   1º                 2º 

    
   1º               2º 

 
   1º               2º 

 
Caruaru 

 
52,50  bA      115,00 aA 

 
 0,53 bA     0,84 aA    

 
0,34 aA    0,18 bB 

 
0,68 bB      0,81 aA 

 
Serra Talhada 

 
27,12 bB         67,50 aB 

 
 0,56 aA     0,63 aB 

 
0,38 aA    0,30 aA 

 
0,75 aAB   0,81 aA 

 
Araripina 

 
46,62 aAB      60,12 aB 

  
 0,60 aA     0,65 aB 

 
0,27 aA    0,28aAB 

 
0,86 aA      0,76 aA 
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Analisando a composição das comunidades de FMA nas três áreas investigadas 

percebem-se comportamentos distintos para as três áreas. Os FMA, apesar de amplamente 

distribuídos, podem ter sua distribuição influenciada pelas características do ecossistema. 

A capacidade de suporte (K) de Caruaru, aparentemente sustentada por maior número de 

espécies vegetais e condições climáticas mais amenas, pode ser superior às das áreas de 

Serra Talhada e Araripina. Nestas áreas, condições climáticas mais restritivas e fatores do 

solo podem ter influenciado a diversidade das comunidades de FMA. Na área de Serra 

Talhada, o solo do tipo Regossolo apresenta o horizonte A disposto acima do horizonte C 

(rocha-mãe) (EMBRAPA 1999), dificultando a penetração das raízes em busca de água. 

Em plantas de ambientes secos, as raízes apresentam-se reduzidas, fibrosas e superficiais 

(Lima 1994), o que pode interferir no estabelecimento da simbiose e, conseqüentemente, 

na manutenção das espécies de FMA. Como a água é um fator limitante nesta zona, a 

capacidade fotossintética das plantas é reduzida e a disponibilidade de recursos para o 

fungo pode ser diminuída. Em Araripina, a condição de solo ácido e de baixa fertilidade 

pode ter atuado na seleção das espécies de FMA. 

Acaulospora foi o gênero dominante nas áreas, representado por 12 espécies, 

seguido de Glomus e Scutellospora, respectivamente, com sete e cinco espécies. O 

predomínio de Acaulospora tem sido observado em ambiente semi-árido, sugerindo 

amplitude ecológica desse gênero (Jansa et al. 2002, Oehl et al. 2004, Li et al. 2007). A 

ocorrência de Acaulospora denticulata, A. excavata, A. foveata, A. rehmii, A. scrobiculata, 

A. tuberculata, Gigaspora margarita, Scutellospora aurigloba, S. calospora e S. pellucida 

foi registrada em outras áreas de caatinga preservada (Souza et al. 2003, Silva et al. 2005, 

Mergulhão, 2006). Segundo Sieverding (1990), Acaulospora morrowiae, A. scrobiculata, 

A. spinosa, Glomus aggregatum, G. clarum, G. etunicatum e G. mosseae apresentam boa 

tolerância a mudanças ambientais.  

Gigaspora e Scutellospora ocorreram com baixa riqueza de espécies e baixa 

representatividade em termos de abundância de esporos o que concorda com dados obtidos 

em outras regiões semi-áridas (Rose 1980; Diallo et al. 1999; Stutz et al, 2000, Ferrol et al. 

2004). No entanto, algumas espécies de Scutellospora foram bem representadas nas áreas 

investigadas (Tabelas 5 e 6). Estudos sobre a dinâmica destas espécies são extremamente 

raros (Oehl et al. 2004). 

Glomus, segundo gênero dominante nas áreas, apresentou baixa riqueza de 

espécies. No entanto, algumas espécies mostraram-se bem adaptadas às condições locais. 

O gênero é bastante diverso e bem distribuído. Espécies de Glomus ocorrem em uma 
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ampla faixa de ambientes, desde ecossistemas naturais a solos agrícolas ou impactados por 

atividades antrópicas (Wang et al. 2008, Jansa et al. 2002, Lovelock et al. 2003, 

Mergulhão, 2006). 

A maioria das espécies de Acaulospora e Glomus identificadas neste trabalho 

produz esporos, predominantemente menores do que 100 µm, cuja dominância foi 

reportada para ambientes semelhantes aos da Caatinga (McGEE 1989, Boddington & 

Dodd, 2000, Pande & Tarafdar 2004). Estas espécies possivelmente apresentam maior 

resiliência, e por isso mostram-se mais flexíveis às variáveis ambientais, ajustando seu 

padrão de esporulação às condições do ambiente e tolerando ou evitando, desta forma, 

condições desfavoráveis (McGEE 1989, Picone 2000). As condições existentes em 

ecossistemas áridos e semi-áridos refletem limitações nos modelos de esporulação sob 

condições de campo (Ferrol et al. 2004). Stutz & Morton (1996) discutem que os FMA em 

ambientes áridos parecem aguardar por janelas de oportunidade, ou seja, uma condição 

ambiental favorável para germinação e esporulação. Segundo Jacobson (1997), espécies 

que produzem esporos menores parecem ser mais adaptáveis em ajustar seu padrão de 

esporulação às condições ambientais. 

O pH é um dos fatores do solo que influencia a composição das espécies de FMA. 

Estudos têm demonstrado que espécies de Acaulospora tendem a ser encontradas em solos 

com pH menor que 6,5 (Maia & Trufem, 1990, Gai et al. 2006). O predomínio deste 

gênero pode ter sido influenciado pelos baixos valores de pH (<6,5) observados nas áreas 

(Tabela 2). O pH pode ter favorecido também a ocorrência de Kuklospora colombiana, 

isolada nas áreas de Caruaru e Araripina (Tabelas 3 e 5 ) nas quais os valores de pH foram 

menores que os observados em Serra Talhada. Segundo Siqueira et al (1989), esta espécie 

demonstra preferência por solos ácidos. 

Por sua vez, membros de Gigaspora e Scutellospora parecem ser mais sensíveis a 

flutuações do ambiente e exibem preferências ambientais mais restritas (Klironomos & 

Hart 2002). Sistemas agrícolas com práticas de manejo reduzido do solo tenderam a um 

aumento na diversidade de FMA, com a ocorrência dos gêneros Entrophospora, Gigaspora 

e Scutellospora (Jansa et al. 2002, Oehl et al. 2004, Li et al. 2007). A ocorrência destes 

gêneros foi registrada em ecossistemas semi-áridos da China (Tao & Zhiwei 2005, Li et al. 

2007, Shi et al. 2007). Nestes ecossistemas a temperatura e a  precipitação pluviométrica 

assemelham-se às registradas nas áreas de Caatinga investigadas neste estudo. Em regiões 

áridas (deserto de Chihuahua e Sonora) e semi-áridas (América do Norte), onde a 

precipitação anual máxima foi 233 mm, 344 mm e 429 mm, respectivamente, espécies de 
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Glomus e Acaulospora foram dominantes e apenas uma espécie de Gigaspora foi 

identificada (Stutz et al. 2000). Resultados semelhantes foram obtidos em áreas no Tibet, 

onde a precipitação máxima foi de 542 mm (Gai et al. 2006). Condições climáticas, entre 

outros fatores, podem ter influenciado a diversidade de espécies de FMA observada neste 

estudo.  

Glomus macrocarpum tem sido relatado em ambientes áridos e semi-áridos e, 

similarmente a outras espécies do gênero, parece apresentar elevada adaptação à 

multiplicidade de condições ambientais (Stutz et al. 2000, Silva et al. 2005, Bouamri et al. 

2006, Shi et al. 2007).  

O índice de ocorrência de uma espécie de FMA em um ecossistema não 

corresponde necessariamente à sua eficiência simbiótica, mas pode refletir maior 

capacidade de adaptação da espécie às condições edafoclimáticas dominantes (Fernandes 

& Siqueira 1989). Desta forma, a eficiência de G. macrocarpum, A. morrowiae, G. 

etunicatum e S. pellucida em mudas de espécies nativas da Caatinga merece ser testada, 

podendo representar uma estratégia em programas para revegetação de áreas de Caatinga 

impactadas. 

Conclui-se que Acaulospora e Glomus são os gêneros de FMA mais representativos 

em áreas com vegetação nativa. Características de ambientes semi-áridos estão 

relacionadas com a baixa esporulação das espécies e, com o predomínio de esporos de 

FMA menores do que 120 µm. Valores de pH dos solos podem influenciar a ocorrência de 

algumas espécies de FMA 
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Micorrização e Potencial de Infectividade de Fungos Micorrízicos 

Arbusculares em Áreas com Vegetação Nativa de Pernambuco, Brasil 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 
Três áreas com vegetação nativa em Caruaru, Serra Talhada e Araripina, em Pernambuco, 

foram selecionadas para avaliação do potencial de infectividade de fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA). Amostras de solo foram coletadas em dezembro/2005 e outubro/2006 

(Caruaru) e em agosto/2005 e agosto/2006 (Serra Talhada e Araripina), sendo avaliados: 

número de esporos, número mais provável (NMP) de propágulos infectivos de FMA e 

colonização micorrízica das plantas, analisando as possíveis influências de fatores 

ambientais sobre estas variáveis. Maior número de esporos e porcentagem de colonização 

micorrízica foram observados em Caruaru, possivelmente influenciados pela condição de 

maior umidade e maior diversidade vegetal na área. Em Serra Talhada, o solo pedregoso e 

pouco profundo possivelmente contribuiu para menor taxa de colonização. A baixa 

fertilidade dos solos e a presença de alumínio em Araripina podem ter favorecido a 

micorrizaçao das plantas nesta área. O número de esporos recuperados nas áreas foi de 65 

esporos 100 g-1 de solo e, provavelmente, o potencial de infectividade dos FMA 

determinado por fragmentos de raízes colonizadas e micélio extra-radicular, demonstrando 

a importância destes propágulos para a colonização das raízes neste ambiente.  

 

Palavras-chave: micorríza, colonização, Caatinga, número mais provável. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), componentes da microbiota do solo, 

são simbiontes mutualistas (Oehl et al. 2003) com raízes de plantas, formando uma 

associação denominada micorriza arbuscular, de grande relevância ecológica e funcional. 

Esta associação é responsável por promover uma série de benefícios à planta hospedeira, 

como aumento na absorção de nutrientes (Johnson et al. 2005) e maior tolerância a 

estresses abióticos, como seca e salinidade (Kaya et al. 2003, Yano-Melo et al. 2003) e 

bióticos, como fitopatógenos (Maia et al. 2006) e melhoria da qualidade física do solo 

(Caravaca et al. 2005).  

A Caatinga abrange uma área de aproximadamente 800.000 Km2 do território 

brasileiro e, entre os biomas do Brasil, é um dos menos conhecidos (Leal et al. 2005). 

Cobrindo grande parte dos estados do Nordeste, a Caatinga é caracterizada pela baixa 

precipitação pluviométrica, marcada por chuvas torrenciais e extremamente irregulares, 

seguidas por períodos de seis a nove meses de seca (Sampaio 1995). De modo geral, a 

vegetação da Caatinga é constituída por plantas que apresentam características 

morfológicas, anatômicas e fisiológicas que possibilitam a sobrevivência em condições de 

deficiência hídrica prolongada. O termo “Caatinga” é de origem tupi e significa “mata 

branca”, uma referência ao aspecto da vegetação durante a estação seca, quando árvores 

sem folhas e de troncos esbranquiçados dominam a paisagem (Prado 2003). Estas 

características são particularmente comuns em espécies dos gêneros Tabebuia 

(Bignoniaceae), Cavallinesia (Bombacaceae), Schinopsis e Myracroduon (Anacardiaceae) 

e Aspidosperma (Apocynaceae) (Barbosa et al. 2003). Estudos têm registrado para este 

ambiente, as famílias Caesalpinoideae, Mimosoideae, Fabaceae, Euphorbiaceae, 

Cactaceae, Asteraceae e Solanaceae, como as mais freqüentes, e os gêneros Senna, Mimosa 

e Pithecellobium, como os mais representativos (Rodal & Melo 1999). 

Em regiões áridas e semi-áridas, o estresse osmótico causado pela seca é 

considerado o fator abiótico mais importante, limitando o crescimento e a produtividade 

vegetal (Pande & Tarafdar 2004) e a colonização das raízes por FMA é condição essencial 

para as plantas se estabelecerem nesses ambientes (Bashan et al. 2000). Trabalhos 

realizados na Caatinga têm demonstrado que a grande maioria das plantas desta região 

encontra-se colonizada por FMA (Silva et al. 2001, Souza et al. 2003, Mergulhão 2006). 

Segundo Uhlmann et al. (2006), as raízes colonizadas podem representar a principal fonte 

de propágulos dos FMA e, junto com os demais propágulos micorrízicos (esporos e hifas 
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extraradiculares) têm papel fundamental na formação, no funcionamento e na perpetuação 

da associação em ecossistemas naturais ou impactados. Os esporos são considerados os 

propágulos mais duradouros e, por sua persistência e resiliência, têm grande importância 

para a manutenção destes fungos no solo (Tao & Zhiwei 2005). No entanto, o baixo 

número encontrado nestas regiões, sugere que outras estruturas atuam como fonte de 

inóculo micorrízico (Bashan et al. 2000). 

Informações sobre o papel e a ocorrência da associação micorrízica como um 

componente funcional do bioma Caatinga são escassas. Desta forma, este trabalho teve o 

objetivo de conhecer o potencial de infectividade dos FMA em áreas de vegetação nativa, 

por meio da quantificação do número de esporos e da estimativa do NMP de propágulos 

infectivos, além de avaliar a condição micorrízica das plantas, analisando as possíveis 

influências de fatores ambientais sobre estas variáveis. 

 

Material e Métodos 
 
Caracterização das áreas 

 

Três áreas com vegetação nativa, pertencentes às Estações Experimentais do 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), localizadas nos municípios de Caruaru, Serra 

Talhada e Araripina, em Pernambuco, foram selecionadas para a realização deste trabalho.  

A Estação Experimental do IPA/Caruaru (8º14’S, 35º55’O, 537 m de altitude), está 

situada na região Agreste de Pernambuco. O Agreste compreende uma área de transição 

entre as zonas fisiográficas da Mata e do Sertão e apresenta um regime de chuvas mais 

abundante (até 1.000 mm ano-1) e menos sujeito às secas prolongadas do que o Sertão 

(Prado, 2003). A precipitação pluviométrica anual é de 710 mm, as temperaturas mensais 

variam de 19ºC a 31ºC, a temperatura compensada média é de 23,1ºC e a média da 

umidade relativa do ar 59%. A vegetação predominante é do tipo Caatinga hipoxerófila 

sobre Podzólico amarelo eutrófico, textura franco-arenosa e relevo ondulado 

(IPA/Caruaru-PE). 

Algumas das espécies registradas para a área são: Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan, Bauhinia cheilantha (Bong) Steud., Caesalpinea pyramidalis Tul., Cereus 

jamacaru DC, Croton sonderianus Mull. Arg., Jatropha mollissima (Pohl.) Baill., 

Maprounea guinensis Aublet, Mimosa malacocentra Mart., Myracroduon urundeuva 

Allemão, Piptadenia stipulaceae (Benth.) Ducke e Schinopsis brasiliensis Engler 
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(Alcoforado-Filho et al. 2003). O estrato herbáceo é rico, com 62 espécies, e caracterizado 

por plantas das famílias Poaceae, Malvaceae e Euphorbiaceae (Araújo et al. 2005). 

A Estação Experimental do IPA/Serra Talhada (7º59’S, 38º19’O, 524 m de 

altitude), está localizada no Sertão pernambucano. O Sertão compreende as regiões mais 

secas localizadas no interior, onde as temperaturas são mais altas e os períodos de estiagem 

mais longos. A precipitação pluviométrica anual é de 650 mm, as temperaturas mínima e 

máxima absolutas são de 17ºC e 36ºC, respectivamente, a temperatura compensada média 

de é 26ºC e média da umidade relativa do ar é de 52%. A vegetação predominante é do tipo 

Caatinga hiperxerófila em relevo suave a ondulado, sobre Regossolo eutrófico (IPA/Serra 

Talhada -PE). 

Machado et al. (1997) citou para a área de Serra Talhada a ocorrência das seguintes 

espécies: Amburana cearensis (Allemão) A. C. Smith, Anadenanthera colubrina, 

Aspidosperma pyrifolium Mart., Bauhinia cheilantha, Caesalpinea ferrea Mart., 

Caesalpinea pyramidalis, Croton sonderianus, Jatropha mollissima, Manihot cf. 

pseudoglaziovii Pax & H. Hoff., Myracroduon urundeuva Allemão, Parapiptadinea 

zehntneri (Harms) M. P. Lima & H. C. Lima, Schinopsis glabra (Engl.) F.A. Barkley & T. 

Mey e Spondias tuberosa Arruda. O estrato herbáceo nesta área foi considerado pouco 

denso e é composto principalmente por plantas anuais com crescimento apenas durante o 

período de chuvas (Machado et al. 1997). 

A Estação Experimental do IPA/Araripina (7º29’S, 40º36’O, 833 m de altitude) 

está localizada na chapada do Araripe. A precipitação pluviométrica anual é de 743 mm, as 

temperaturas mínima e máxima absolutas são de 12,8ºC e 32,7ºC, respectivamente, a 

temperatura compensada média é de 23ºC e a média da umidade relativa do ar é de 52%. O 

cerrado da chapada do Araripe é uma disjunção situada a altitude de 800 a 900 m, 

encravado no domínio semi-árido da Caatinga (Costa et al. 2004) em relevo plano, sobre 

Latossolo vermelho amarelo distrófico, textura franco-arenosa (IPA/Araripina -PE).  

 

Coleta das amostras e condições pluviométricas 

 

As coletas foram realizadas em duas ocasiões: dezembro/2005 e outubro/2006 em 

Caruaru, e agosto/2005 e agosto/2006 nas de áreas Serra Talhada e Araripina. A 

precipitação pluviométrica total durante o ano de 2005 foi de 762 mm, 589 mm e 682 

mm e em 2006 de 563 mm, 545 mm e 661 mm, respectivamente, para as áreas de 

Caruaru, Serra Talhada e Araripina (Tabela 1). 
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Fonte: LAMEPE/ITEP 

 

Em cada área, para cada ocasião de coleta, foram coletadas 40 amostras de solo e 

raízes (a partir de 3 subamostras), retiradas a 0-20 cm de profundidade, na proximidade da 

rizosfera das plantas. Parte do solo foi encaminhada ao IPA/Recife para realização das 

análises químicas e físicas (Tabela 2), e parte foi utilizada para as demais análises. 

 

Tabela 2. Características químicas e físicas do solo de áreas de Caatinga nativa do estado 

de Pernambuco, nas ocasiões de coleta: dezembro/2005 e outubro/2006 em Caruaru; 

agosto/2005 e agosto/2006 em Serra Talhada e em Araripina. 

 

Áreas pH P Ca Mg Na K Al H MO CTC Análise textural (%) 

 H2O mgdm-3 ................   cmolcdm-3................. g.dm-3 cmolcdm-3 Areia Silte Argila 

Caruaru1 5,21 9,37 3,49 1,38 0,05 0,40 0,08 4,76 25 10,17 68 24 8 

Caruaru2 5,47 11,00 3,65 1,37 0,04 0,37 0,05 4,69 24 10,21 71 22 7 

Serra Talhada1 6,43 3,62 9,93 3,99 0,04 0,47 0,00 2,57 31 17,01 56 27 17 

Serra Talhada2 6,30 4,37 9,03 2,88 0,03 0,48 0,00 2,98 27 15,41 57 28 15 

Araripina1 4,67 3,00 0,43 0,51 0,00 0,08 0,53 4,29 16 5,80 76 8 16 

Araripina2 4,59 2,75 0,43 0,53 0,00 0,08 0,60 4,74 18 6,40 74 8 18 

1= 1ª Coleta; 2 = 2ª coleta 

 

Variáveis avaliadas e processamento das amostras 

 

O número de esporos foi quantificado a partir de alíquotas de 100 g de solo seco de 

cada amostra, após extração por peneiramento úmido (Gerdemann & Nicolson 1963) e 

centrifugação em água e solução de sacarose 50% (Jenkins 1964).  

Tabela 1. Precipitação pluviométrica (mm) registrada para as áreas de coleta durante os 

anos de 2005 e 2006. 

2005 
Áreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Caruaru 6 13 93 42 176 211 62 78 12 4 1 64 
Serra Talhada 50 40 196 38 78 68 10 18 0 0 5 86 
Araripina 165 58 188 25 21 29 25 4 0 0 83 84 

2006 
Áreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Caruaru 8 50 33 100 83 136 73 35 15 3 18 9 
Serra Talhada 9 122 164 150 34 24 16 0 9 3 14 0 
Araripina 3 206 206 104 72 11 7 2 0 13 20 17 
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 A porcentagem de colonização micorrízica foi determinada pela técnica de 

interseção de quadrantes (Giovannetti & Mosse 1980), após o processamento das raízes, 

quando estas foram lavadas, clarificadas com KOH 10% e coradas com azul de Tripano, 

(Phillips & Hayman 1970), para evidenciar hifas, vesículas e/ou arbúsculos. 

  

Montagem e condução do ensaio do número mais provável 
 

A técnica do número mais provável (NMP) permite enumerar os propágulos 

capazes de colonizar a planta hospedeira e, embora forneça dados úteis sobre a 

infectividade dos FMA, as estimativas obtidas dependem muito das condições 

experimentais utilizadas (Wilson & Trinick 1982). A determinação do (NMP) de 

propágulos infectivos de FMA seguiu a metodologia descrita por Feldmann & Idzak 

(1992), com base na presença ou ausência de colonização micorrízica.  

Para a montagem deste experimento, as 40 amostras de solo foram misturadas de 

cinco em cinco, totalizando oito amostras compostas por área de coleta. Cada amostra 

composta de solo seco, homogeneizado, peneirado (malha de 0,5 cm de abertura) e não 

esterilizado foi utilizada como amostra base para as diluições (solo-inóculo). O solo 

diluente, coletado nas áreas de estudo, foi homogeneizado, peneirado (malha de 0,5 cm de 

abertura) e autoclavado em ciclos de dois dias consecutivos por 1 hora, a 120 ºC. Amostras 

de solo-inóculo diluído nas proporções de 0, 1:10, 1:100, 1:1000, com cinco repetições por 

diluição, foram transferidas para copos plásticos com capacidade para 150 mL. Plantas de 

milho (Zea mays L.) foram utilizadas como hospedeiras ou iscas. 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 este período, 

as raízes foram coletadas, lavadas, clarificadas e coradas (Phillips & Hayman 1970). 

Foram considerados colonizados (positivos) os fragmentos de raízes que apresentaram ao 

menos duas das estruturas, arbúsculos, vesículas e/ou hifas. No total, foram avaliadas 160 

amostras por área de coleta e os valores do NMP de propágulos infectivos foram obtidos 

utilizando-se a Tabela de Cochran (1950), multiplicado por 100. 

 
Análise estatística 
 

Dados das variáveis: números de esporos de FMA, número mais provável de 

propágulos infectivos e porcentagem de colonização micorrízica foram submetidos à 
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análise de variância, e as médias comparadas pelo teste LSD a 5% de probabilidade, 

utilizando-se o programa Statistica (STATSOFT 1995). 

 

Resultados e Discussão 
 

Número de esporos de FMA e colonização micorrízica diferiram entre as duas 

ocasiões de coleta, em todas as áreas, e apresentaram a mesma tendência, ou seja, 

aumentaram na segunda coleta (Tabela 3). Para o NMP, não foi observada diferença entre 

os períodos amostrais. Entre as áreas, diferenças significativas foram constatadas para 

todas as variáveis.  

O número de esporos (NE) de FMA isolados nas áreas, para a primeira coleta, 

variou de 27,55 a 51,70 esporos 100 g-1 de solo, e de 45,80 a 65,37 esporos 100 g-1 de solo, 

para a segunda. Em Caruaru, foi registrado o maior número de esporos, em ambas ocasiões 

de coleta (51,70 e 65,37 esporos 100 g-1 de solo, respectivamente).  

 

Tabela 3. Valores médios do número de esporos (NE), da percentagem de colonização 

micorrízica (CM) e do número mais provável (NMP) de propágulos infectivos de FMA, 

em três áreas com vegetação nativa, em duas ocasiões de coleta (Caruaru: dezembro/2005 

e outubro/2006; Serra Talhada e Araripina: agosto/2005 e agosto/2006). 

 

Áreas NE (100g)a  CM (%) a NMP (100mL)b 

 1ª Coleta        2ª Coleta 1ª Coleta        2ª Coleta 1ª Coleta         2ª Coleta 

Caruaru 51,70bA        65,37aA 32,70bB        53,57aA  42,50aB           50,62aA 

Serra Talhada 27,55bB        48,37aB 12,10bC        39,62aC 125,87aA       158,37 aA 

Araripina 33,22bB        45,80aB 44,80bA        48,50aB 123,87aA       135,62 aA 
a(média de 40 pontos); b(média de 8 pontos). Valores seguidos de  uma mesma letra minúscula, em 
cada linha, e de uma mesma letra maiúscula, em cada coluna, não diferem pelo teste LSD a 5% de 
probabilidade. 
 

A irregularidade das chuvas, característica marcante de ambientes áridos e semi-

áridos, juntamente com fatores do solo e a fenologia das plantas hospedeiras podem 

influenciar o número de propágulos de FMA e a colonização micorrízica (Mohammad et 

al. 2003, Shi et al. 2006). Os resultados obtidos neste estudo não podem ser direta e 

exclusivamente relacionados com a sazonalidade, porque nem todos os fatores climáticos 

foram avaliados; porém, inferências podem ser feitas com base nas variações 

pluviométricas verificadas entre as ocasiões de coletas.  
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O número de esporos isolados neste estudo pode ser considerado baixo (< 1 g-1 

solo) e corrobora o referido em outros trabalhos realizados em áreas de Caatinga (Silva et 

al. 2001, Souza et al. 2003, Mergulhão 2006) e em outras regiões semi-áridas do mundo 

(Mohammad et al. 2003). Segundo Stutz & Morton (1996), a baixa densidade de esporos 

pode ser devida à presença de espécies com baixa capacidade de esporulação ou de 

espécies crípticas nestes ambientes.  

Em Caruaru, embora a precipitação pluviométrica registrada na segunda coleta 

tenha sido menor, o total acumulado para os três meses antecedentes à coleta foi de 123 

mm. Esta condição pode ter induzido a esporulação devido à maior atividade micorrízica, 

consequência do surgimento de novas raízes na camada superficial do solo. Alcoforado-

Filho et al. (2003) ressaltaram para Caruaru a presença de espécies vegetais 

freqüentemente encontradas nas florestas nordestinas, sugerindo maior condição de 

umidade nesta área. Em Serra Talhada e Araripina, o aumento no número de esporos 

durante a segunda coleta pode ter coincidido com o período de senescência das raízes, 

ativando a esporulação.  A produção de esporos pode ser ativada quando a planta entra em 

estado de dormência ou reduz a atividade fisiológica em decorrência de estresses 

ambientais (Brundrett et al. 1999). 

As plantas da Caatinga são predominantemente decíduas, em diferentes graus, e 

apresentam picos de atividade influenciados pela disponibilidade de água no solo, como 

observado em algumas plantas de ocorrência nas áreas investigadas. Schinopsis 

brasilienses teve perda total das folhas no sertão, mantendo-as, porém, em áreas do agreste 

(Barbosa et al. 1989) Caesalpinia pyramidalis e Aspidosperma pyrifolium apresentaram 

dois picos de floração no agreste, o que não foi observado no sertão (Machado et al. 1997, 

Barbosa et al. 1989). Flutuações na fenologia das plantas podem, desta forma, ter induzido 

a esporulação dos FMA. 

Em Caruaru, o número de esporos foi significativamente maior que o observado em 

Serra Talhada e Araripina (P<0,05), nos dois momentos de coleta, não sendo observadas 

diferenças significativas entre essas duas últimas áreas (Tabela 3). O maior número de 

esporos na área de Caruaru pode estar relacionado com a maior umidade e com as 

temperaturas mais amenas, condições que possibilitam o melhor desenvolvimento vegetal, 

e, possivelmente, maior quantidade de compostos orgânicos, disponibilizados pela planta, 

para o crescimento extra-radicular dos FMA. Temperatura e umidade são possivelmente 

fatores controladores da esporulação destes organismos (Pande & Tarafdar 2004). 

88 



 

Variações no número de esporos podem ocorrer entre os anos, sem que isto 

represente necessariamente um comportamento sazonal (Uhlmann et al. 2006). Resultados 

obtidos por diversos autores têm demonstrado que a interação clima-solo-planta hospedeira 

influencia tanto a colonização micorrízica, como a produção de esporos de FMA, sendo as 

respostas muito variadas (Requena et al. 1996, Brundrett et al. 1999, Eom et al. 2000, 

Muthukumar & Udaiyan 2002). 

 Os valores de colonização micorrízica variaram de 12% a 54 %, corroborando o 

observado por Souza et al. (2003) em outra área de Caatinga. Diferenças significativas 

foram verificadas, entre as coletas, nas três áreas (P< 0,001) (Tabela 3).  

Em Caruaru, a maior percentagem (54%) ocorreu durante a segunda coleta. Reis et 

al. (2006) verificaram a influência de variações climáticas sobre a diversidade de 

herbáceas de uma área de Caatinga, em Caruaru. Este estrato é bastante rico nesta área 

(Araújo et al. 2005) e, possivelmente, a condição de maior precipitação pluviométrica nos 

meses que antecederam a coleta pode ter estimulado a produção de novas raízes, 

aumentando, conseqüentemente, a disponibilidade de sítios livres para o estabelecimento 

da associação (Requena et al. 1996).  

Situação inversa foi observada em Serra Talhada e em Araripina, onde as maiores 

porcentagens de colonização (39,62% e 48,50%) coincidiram com condições um pouco 

menores de precipitação (Tabela 3). Nas áreas de Sertão, o aumento da colonização 

verificado na segunda ocasião de coleta, pode representar ainda uma estratégia dos FMA 

para evitar as condições do estresse hídrico. Segundo McGEE (1989), espécies de FMA 

que possuem rápida germinação dos esporos e colonização das raízes, destacam-se das 

demais por apresentarem esta vantagem competitiva. Diferenças na colonização 

micorrízica foram observadas em Zygophyllum dumosum Boiss, em razão de flutuações 

pluviométricas, proporcionando aumentos na germinação dos esporos e subseqüente 

colonização durante a estação seca (He et al. 2002). Em áreas de caatinga de Alagoas, 

Souza et al. (2003) observaram, durante o período seco, maior colonização em raízes de 

Spondias tuberosa e Bauhinia cheilantha, ambas de ocorrência em Serra Talhada 

(Machado et al. 1997). Possivelmente, neste caso, as hifas extra-radiculares dos FMA 

passam a ser a principal via de absorção de água e nutrientes do solo e, deste modo, plantas 

que conseguem obter mais água ou que têm maior eficiência no seu uso, resistem melhor à 

seca. 

Em Serra Talhada, a coleta foi caracterizada pela ocorrência de raízes grossas, em 

solo bastante pedregoso. As porcentagens de colonização, nesta área, foram as mais baixas 
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(12% a 40%), o que decorreu, possivelmente, do tipo de solo encontrado na área, com o 

horizonte A diretamente disposto sobre o horizonte C (rocha matriz) (EMBRAPA 1999).  

As raízes das plantas podem crescer continuamente ao longo de todo o ano, porém, 

a disponibilidade de nutrientes e as condições de umidade do solo interferem na 

proliferação das mesmas. Em estudo do sistema radicular de cinco espécies arbóreas da 

Caatinga de Alagoinha (PE), presentes também em Serra Talhada, Lima (1994) verificou 

que todas as espécies apresentaram sistema radicular pouco profundo. Esta situação foi 

observada também por Sobrado & Cuenca (1979) em vale seco da Venezuela, onde as 

espécies vegetais possuíam sistema radicular fibroso e muito superficial. Serra Talhada 

está entre os ambientes mais secos, especialmente considerando as variações interanuais de 

precipitação (Machado et al. 1997). A condição de deficiência hídrica induz à 

suberificação das paredes das células do parênquima cortical mais periférico (Taiz & 

Zeiger 2004), o que pode dificultar a entrada do fungo e diminuir as chances de 

colonização. Desta forma, características semi-áridas mais acentuadas, juntamente com a 

condição do solo, podem ter contribuído para menor colonização micorrízica.  

Em Araripina, a variação foi menor entre os períodos de coleta, e os baixos níveis 

de fertilidade do solo (Tabela 2) podem ser indicativos de que as plantas desta área sejam 

mais dependentes da associação micorrízica e que, independentemente do teor de água no 

solo, esta seja uma condição permanente no sistema. O pH mais ácido do solo e a presença 

de alumínio interferem na disponibilidade de nutrientes importantes para o crescimento, o 

desenvolvimento e o funcionamento das raízes, como P, K, Ca e Mg (Azambuja 1996), 

aumentando a necessidade da planta pelos FMA. Carrenho et al. (2007) constataram que a 

calagem interferiu no processo de colonização micorrízica, provavelmente por diminuir os 

estresses causados pela acidez, tanto na planta, como nos FMA. 

A colonização micorrízica em comunidades naturais de plantas pode ser dependente 

da interação entre condições climáticas, fatores do solo e fenologia da planta, e, em 

condições naturais, é difícil de ser avaliada (Muthukumar & Udaiyan 2002). Padrões 

sazonais no ciclo dos FMA são muito difíceis de serem confirmados, especialmente em 

levantamentos realizados em campo, e esta situação tem sido destacada por vários 

pesquisadores (Requena et al. 1996, Eom et al. 2000, Uhlmann et al. 2006).  

Arbúsculos (estruturas responsáveis pela transferência de nutrientes entre fungo e 

planta) estavam presentes em grande quantidade nas raízes coletadas em todas as áreas, nos 

dois períodos amostrais confirmando a atividade da simbiose e a importância desta 

associação para plantas das três áreas investigadas.  
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Em ecossistemas naturais de regiões semi-áridas, a formação de associações 

micorrízicas determina o grau de diversificação e sucessão vegetacional (Bashan et al. 

2000, Chaudhry et al. 2005), porém, informações ecológicas sobre o bioma Caatinga e 

suas zonas fisiográficas, ainda são escassas, e há carência de publicações enfocando a 

biologia e a dinâmica das espécies vegetais nestes ambientes (Machado & Lopes 2003), de 

modo a permitir melhor discussão do papel dos FMA no processo.  

O NMP de propágulos infectivos de FMA variou de 42 a 126 em 100 mL-1 de solo 

na primeira coleta, e de 51 a 158 em 100 mL-1 de solo, na segunda coleta. Não houve 

diferença estatística no potencial infectivo de FMA, entre os períodos amostrais. Os 

valores de NMP verificados em Caruaru diferiram significativamente dos estimados em 

Serra Talhada e Araripina, mas somente para a primeira coleta (Tabela 3).  

Valores de NMP obtidos em outras áreas de Caatinga variaram de 16 a 815 

propágulos 100 g-1 de solo (Silva et al. 2001, Souza et al. 2003). Os valores do NMP de 

propágulos de FMA em dois ambientes distintos, um sob solo descoberto e outro sob 

vegetação nativa composta principalmente por arbustos, em região semi-árida do 

Mediterrâneo, alcançaram 7,8 e 244 em 100 g de solo, respectivamente (Ouahmane et al. 

2006). Estes autores relacionaram tais valores com a presença e a quantidade de 

fragmentos de raízes colonizadas e de micélio extra-radicular, juntamente com as 

características químicas do solo. Wang et al. (2008) demonstraram que as variáveis planta, 

fósforo e pH foram as responsáveis pelas flutuações observadas no NMP de propágulos 

micorrízicos em solos agrícolas.  

Propágulos micorrízicos incluem esporos, micélio extra-radicular e fragmentos de 

raízes colonizadas. Considerando-se o número de esporos isolados neste estudo, 

possivelmente outros propágulos estiveram envolvidos na colonização das raízes da planta-

isca. O micélio extra-radicular atuou como a principal fonte de propágulos para o potencial 

micorrízico em um ecossistema semi-árido da Espanha (Azcón-Aguilar et al. 2003). 

Práticas agrícolas e outras interferências antrópicas podem promover o rompimento deste 

micélio, acarretando perdas no potencial de inóculo do solo (Kabir et al. 1997, Bashan et 

al. 2000, Muthukumar et al. 2003). A ausência de manejo nas áreas estudadas pode ter 

colaborado para manutenção do potencial infectivo do solo via micélio extra-radicular cuja 

presença, embora não quantificada, foi observada em todas as áreas. Outros trabalhos em 

regiões semi-áridas têm atribuído ao micélio extra-radicular e aos fragmentos de raízes 

colonizadas, maior contribuição para o potencial de inóculo nestas áreas (Bashan et al. 

2000, Muthukumar et al. 2003, Oahmane et al. 2006).  
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Correlações significativas não foram observadas entre o número de esporos, a 

colonização micorrízica e o NMP de propágulos infectivos, e entre estas variáveis e as 

características químicas do solo, como referido também em outras investigações 

(Muthukumar & Udaiyan 2002, Uhlmann et al. 2006, Bashan et al. 2007). 

Pode-se inferir que a textura do solo possivelmente influencia no estabelecimento 

do fungo no córtex da raiz, sendo que as maiores porcentagens de colonização micorrízica 

associadas aos solos com textura arenosa. As condições mais amenas e a vegetação mais 

densa da região Agreste parecem ter promovido a esporulação dos FMA; no entanto, o 

maior número de esporos não representou maior efetividade destas estruturas como 

propágulos infectivos. Fragmentos de raízes colonizadas e hifas extra-radiculares podem 

ter sido os propágulos micorrízicos responsáveis pelo potencial de infectividade em áreas 

de Caatinga. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atividade Microbiana em Solos do Semi-Árido de Pernambuco com 

Vegetação Nativa 



 

Resumo 
 
Parâmetros microbiológicos, como carbono da biomassa microbiana (CBM), respiração 

basal do solo (RB), quociente metabólico (qCO2) e proteínas do solo relacionadas à 

glomalina (PSRG), foram avaliados em amostras de solos em áreas com vegetação nativa 

em Pernambuco. As coletas foram realizadas em duas ocasiões: dezembro/2005 e 

outubro/2006, em Caruaru, e agosto/2005 e agosto/2006, em Serra Talhada e Araripina. Os 

maiores valores de todos os parâmetros ocorreram em Serra Talhada, exceto PSRG. Para 

este parâmetro, os maiores valores foram em Caruaru. Em Araripina, o pH mais ácido e o 

baixo teor de matéria orgânica possivelmente contribuíram para a menor atividade 

microbiana.  

 

Palavras-chave: Caatinga, proteínas do solo relacionadas à glomalina, matéria orgânica, 

indicadores de qualidade dos solos. 
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Introdução 
 
 

O bioma Caatinga ocupa uma área de aproximadamente 800.000 Km2 distribuídos, 

em sua grande parte, na região nordeste do Brasil (IBGE, 2005). O clima é semi-árido, 

com temperaturas entre 23-27ºC e elevado potencial de evapotranspiração. O regime de 

chuvas é extremamente irregular e concentrado em curto período de tempo, sucedido por 6 

a 9 meses de seca, com precipitação média anual de 500 a 750 mm (Sampaio, 1995). A 

Caatinga é, entre os biomas brasileiros, o que possui a menor extensão de terras 

convertidas em área de proteção integral (Leal et al., 2005) e vem, ano após ano, sofrendo 

com as ações antrópicas que promovem altos níveis de devastação e resultam na perda de 

fauna e flora nativas (Sampaio, 1995).  

A atividade dos microrganismos do solo está diretamente relacionada com 

processos fundamentais para a estabilidade e a fertilidade dos ecossistemas, como 

dinâmica da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes (Bastida et al., 2006). Solos do 

semi-árido nordestino podem apresentar baixa fertilidade natural, condição que é agravada 

pelo manejo inadequado e a redução da cobertura vegetal, ocasionando a degradação dos 

recursos naturais, com perdas no conteúdo de matéria orgânica e de nutrientes dos solos 

(Menezes & Sampaio, 2002). Ações antrópicas, bem como variações na umidade e na 

temperatura, influenciam a dinâmica e a composição da comunidade microbiana do solo 

(Morgan et al., 2005).  

Diversos parâmetros têm sido empregados visando caracterizar a qualidade dos 

solos. Entre esses, a avaliação da biomassa microbiana permite obter informações sobre 

alterações nas características orgânicas do solo (Cardoso, 2004). A biomassa microbiana é 

um dos componentes que controlam funções chaves no solo e representa uma reserva 

considerável de nutrientes (Araújo & Monteiro, 2007). A quantificação do carbono da 

biomassa microbiana (CBM) oferece uma estimativa do tamanho da população microbiana 

e sua determinação tem sido considerada na avaliação de ecossistemas naturais e 

manejados (Bastida et al., 2006).  A respiração basal do solo (RBS), definida como a soma 

total de todas as funções metabólicas nas quais o CO2 é produzido, possui uma estreita 

relação com as condições abióticas do solo (Silva et al., 2007b) e o quociente metabólico 

do solo (qCO2), razão entre a RBS por unidade de carbono da biomassa microbiana, é um 

indicador sensível de estresse e tem sido usado para estimar a eficiência do uso do 

substrato pelos microrganismos do solo (Silva et al., 2007b). 
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Os fungos micorrízicos arbusculares constituem parte da microbiota do solo e são 

responsáveis pela produção de uma glicoproteína denominada glomalina (Rillig et al., 

2003). Estudos têm demonstrado a existência de uma forte relação entre a estabilidade de 

agregados do solo e a produção de proteínas do solo relacionadas à glomalina - PSRG 

(Wright & Upadhyaya, 1998; Bearden & Petersen, 2000; Rillig 2005). Os mecanismos que 

regulam a produção de glomalina ainda não são bem compreendidos, porém presume-se 

que os fatores que influenciam a associação micorrízica poderiam estar relacionados com 

as variações na quantidade de glomalina (Rillig et al., 2001; Lovelock et al., 2004b). 

Poucas informações estão disponíveis sobre a atividade microbiana dos solos do 

semi-árido nordestino. Diante do envolvimento da comunidade microbiana em processos 

importantes para a manutenção da qualidade dos solos, este trabalho teve como objetivos 

ampliar os conhecimentos sobre a atividade microbiana dos solos com Caatinga de 

Pernambuco. 

 

Material e Métodos 

 
Caracterização das áreas de estudo 

 

Três áreas de Caatinga pertencentes às Estações Experimentais do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA), localizadas em Caruaru, Serra Talhada e Araripina, em 

Pernambuco, foram selecionadas para a realização deste trabalho.  

No nordeste do Brasil, a distribuição da vegetação ocorre seguindo a diminuição na 

média pluviométrica do litoral em direção ao interior do continente, onde a vegetação 

perde em altura e ganha em espécies decíduas e sua fisionomia toma contornos de floresta 

seca, conhecida como Caatinga (Vicente et al., 2003). Estudos têm registrado para este 

ambiente, as famílias Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Cactaceae, 

Asteraceae e Solanaceae, como as mais freqüentes, e os gêneros Senna, Mimosa e 

Pithecellobium, como os mais representativos (Rodal & Melo, 1999). 

A Estação Experimental do IPA/Caruaru (8º14’S, 35º55’O, 537 m de altitude), está 

situada na região Agreste de Pernambuco. A precipitação pluviométrica anual é de 710 

mm, as temperaturas mensais variam de 19ºC a 31ºC, a temperatura compensada média é 

de 23,1ºC e a média da umidade relativa do ar 59%. A vegetação predominante é do tipo 

Caatinga hipoxerófila sobre Podzólico amarelo eutrófico, textura franco-arenosa e relevo 

ondulado (IPA/Caruaru-PE). 
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A Estação Experimental do IPA/Serra Talhada (7º59’S, 38º19’O, 524 m de 

altitude), está localizada no Sertão pernambucano. A precipitação pluviométrica anual é de 

650 mm, as temperaturas mínima e máxima absolutas são de 17ºC e 36ºC, 

respectivamente, a temperatura compensada média de é 26ºC e média da umidade relativa 

do ar é de 52%. A vegetação predominante é do tipo Caatinga hiperxerófila em relevo 

suave a ondulado, sobre Regossolo eutrófico (IPA/Serra Talhada -PE). 

A Estação Experimental do IPA/Araripina (7º29’S, 40º36’O, 833 m de altitude) 

está localizada na chapada do Araripe. A precipitação pluviométrica anual é de 743 mm, as 

temperaturas mínima e máxima absolutas são de 12,8ºC e 32,7ºC, respectivamente, a 

temperatura compensada média é de 23ºC e a média da umidade relativa do ar é de 52%. O 

cerrado da chapada do Araripe é uma disjunção situada a altitude de 800 a 900 m, 

encravado no domínio semi-árido da Caatinga (Costa et al. 2004) em relevo plano, sobre 

Latossolo vermelho amarelo distrófico, textura franco-arenosa (IPA/Araripina -PE).  

 
Coleta das amostras 

 
As coletas foram realizadas em duas ocasiões, nas três áreas investigadas. Em 

Caruaru em dezembro/2005 e em outubro/2006. Em Serra Talhada e Araripina as coletas 

ocorreram em agosto/2005 e agosto/2006. 

Em cada área, para cada ocasião de coleta, foram coletadas 40 amostras de solo (0-

20 cm profundidade), próximas ao sistema radicular das plantas. Posteriormente as 

amostras foram homogeneizadas de cinco em cinco, totalizando oito amostras compostas. 

Parte do solo foi encaminhada ao IPA/Recife para realização de análises químicas e físicas 

(Tabela 2).   

Em 2005 a precipitação pluviométrica acumulado no ano foi de 762 mm, 589 mm e 

682 mm e em 2006 foi de 563 mm, 545 mm e 661 mm, respectivamente, para as áreas de 

Caruaru, Serra Talhada e Araripina (Tabela 1). 
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Fonte: LAMEPE/ITEP 

 

Tabela 2. Características químicas e físicas do solo de áreas com vegetação nativa de 

Pernambuco, nas ocasiões de coleta: dezembro/2005 e outubro/2006 em Caruaru; 

agosto/2005 e agosto/2006 em Serra Talhada e em Araripina. 

Áreas pH P Ca Mg Na K Al H MO CTC Análise textural (%) 

 H2O mgdm-3 ................   cmolcdm-3................. g.dm-3 cmolcdm-3 Areia Silte Argila 

Caruaru1 5,21 9,37 3,49 1,38 0,05 0,40 0,08 4,76 25 10,17 68 24 8 

Caruaru2 5,47 11,00 3,65 1,37 0,04 0,37 0,05 4,69 24 10,21 71 22 7 

Serra Talhada1 6,43 3,62 9,93 3,99 0,04 0,47 0,00 2,57 31 17,01 56 27 17 

Serra Talhada2 6,30 4,37 9,03 2,88 0,03 0,48 0,00 2,98 27 15,41 57 28 15 

Araripina1 4,67 3,00 0,43 0,51 0,00 0,08 0,53 4,29 16 5,80 76 8 16 

Araripina2 4,59 2,75 0,43 0,53 0,00 0,08 0,60 4,74 18 6,40 74 8 18 

1= 1ª Coleta; 2 = 2ª coleta 

 

Variáveis avaliadas e processamento das amostras 

 

O carbono da biomassa microbiana do solo (CBM) foi determinando pelo método 

da fumigação-extração (Vance et al., 1987; Silva et al., 2007a). Para este procedimento, 

amostras de 20 g de solo, com umidade ajustada para 50% da capacidade de campo, foram 

divididas em fumigadas e não fumigadas. Amostras fumigadas com clorofórmio (livre de 

etanol) foram incubadas no escuro durante 24 horas. Após este período, os frascos foram 

mantidos abertos para a eliminação do clorofórmio. As amostras de solo, fumigadas e não 

Tabela 1. Precipitação pluviométrica (mm) registrada para as áreas de coleta durante os 

anos de 2005 e 2006. 

2005 

Áreas 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Caruaru 6 13 93 42 176 211 62 78 12 4 1 64 
Serra Talhada 50 40 196 38 78 68 10 18 0 0 5 86 
Araripina 165 58 188 25 21 29 25 4 0 0 83 84 

2006 
Áreas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Caruaru 8 50 33 100 83 136 73 35 15 3 18 9 
Serra Talhada 9 122 164 150 34 24 16 0 9 3 14 0 
Araripina 3 206 206 104 72 11 7 2 0 13 20 17 
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fumigadas, contendo 50 mL de solução 0,5 M sulfato de potássio (K2SO4) foram 

submetidas a agitação por 30 minutos a 220 rpm e, após decantação, filtradas em papel de 

filtração lenta. A quantificação do carbono microbiano foi feita utilizando-se 8 mL do 

extrato, transferido para erlenmeyer de 250 mL, onde adicionou-se 2 mL de solução 0,066 

M de dicromatro de potássio, 10 mL de ácido sulfúrico P.A. e 5 mL de ácido ortofosfórico. 

Após as amostras esfriarem foram adicionados 70 mL de água deionizada e quatro gotas de 

difenilamina. As amostras foram tituladas sob agitação magnética com solução 0,033 M de 

sulfato ferroso amoniacal. Os valores obtidos foram expressos em µg de C g-1 de solo. 

Para determinação da respiração basal do solo (RBS) (Grisi, 1978), amostras com 

50 g de solo foram colocadas em frascos de vidro, contendo um recipiente com 10 mL de 

KOH 0,5 M e mantidas no escuro durante 15 dias. Após este período, o CO2 adsorvido foi 

titulado com HCl 0,1 N utilizando-se fenolftaleína e metilorange como indicadores. Os 

valores obtidos foram expressos por µg C-CO2 g
-1de solo dia-1. O quociente metabólico 

(qCO2) foi calculado como a razão entre o C-CO2 da respiração basal do solo e o carbono 

da biomassa microbiana (Silva et al., 2007b). 

A fração facilmente extraível de proteínas do solo relacionadas à glomalina foi 

extraída de amostras de 0,25 g de solo, utilizando-se citrato de sódio (20mM), após um 

ciclo em autoclave (121ºC) por 30 minutos (Wright & Upadhyaya, 1998) e quantificada 

pelo método de Bradford (1976). Os valores foram expressos em mg glomalina g-1de solo.  

 

Análise estatística 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo teste LSD a 5% de probabilidade utilizando-se o programa Statistica 

(STATSOFT, 1995). 

 
Resultados e Discussão 
 

Os maiores valores de carbono da biomassa microbiana (CBM), para as duas 

ocasiões de coleta, foram obtidos em Serra Talhada e os menores em Araripina (Tabela 3). 
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Tabela 3. Carbono da biomassa microbiana (CBM), respiração basal do solo (RBS), 

quociente metabólico (qCO2) e proteínas do solo relacionadas à glomalina (PSRB), em áreas 

com vegetação nativa de Pernambuco, durante duas ocasiões de coleta (dezembro/2005 

e outubro/2006, em Caruaru, e agosto/2005 e agosto/2006, em Serra Talhada e 

Araripina). 

 

Valores seguidos de  uma mesma letra minúscula, em cada linha, e de uma mesma letra maiúscula,  
em cada coluna, não diferem pelo teste LSD a 5% de probabilidade. 
 
 

O carbono da biomassa microbiana é uma medida do tamanho da população 

microbiana, sendo controlado pela entrada de carbono no solo e influenciado pela 

qualidade da serrapilheira, teores de argila e pH (Acosta-Martínez et al., 2008). Em solos 

mais arenosos e ácidos, os valores de CBM tendem a ser menores, indicando possível 

condição adversa ao crescimento microbiano (Moreira & Siqueira, 2002). Os menores 

valores de CBM observados em Araripina podem ter sido influenciados pelo baixo pH do 

solo e baixo conteúdo de matéria orgânica (Tabela 1).  

Em decorrência de variações na concentração de matéria orgânica no solo, o 

carbono da biomassa microbiana pode sofrer alterações (Baretta et al., 2005). No caso de 

solos sob vegetação natural, mudanças no conteúdo de matéria orgânica em geral não 

ocorrem, devido, principalmente, ao equilíbrio entre a quantidade de material orgânico que 

entra no solo e a que é perdida, caracterizando um estado estacionário (Addiscott, 1992). 

Não foram observadas diferenças significativas nos valores de CBM entre as coletas, 

possivelmente devido à ausência de variações no conteúdo de matéria orgânica dos solos 

nas áreas estudadas. 

 Os valores de CBM observados neste estudo foram superiores ao verificado por 

Mergulhão (2006) em área de caatinga pouco alterada (311,9 µg de C g-1 de solo) e 

inferiores ao encontrado por D’Andréa et al. (2002) em cerrado preservado (1.310 µg de C 

g-1 de solo). Em outras regiões semi-áridas do mundo, com vegetação nativa, o CBM 

             
 
Áreas 
 
        Coleta 

CBM 
(µg de C g-1 de solo) 

RBS 
(µg C-CO2 g

-1de 
solo dia-1) 

qCO2 

(µg C-CO2 g -1 

CBM dia-1) 

PSRB 
(mg glomalina 

g-1de solo) 
 

1a               2 a 
 

1a               2 a 
 

1a          2 a 
 

1a          2a 
 
Caruaru 

 
559,4 aB     550,6 aB 

 
19,32 aB    17,46 aB 

 
0,034 aB  0,031 aB 

 
5,90 aA    5,14 aA 

 
Serra Talhada 

 
660,0 aA    626,9 aA 

 
28,20 aA   27,66 aA 

 
0,042 aA  0,044 aA 

 
4,48 aB    4,25 aB 

 
Araripina 

 
401,1 aC     418,6 aC 

 
10,68 aC    10,23 aC 

 
0,026 aC  0,024 aC 

 
3,23 aC    3,18 aC 
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variou de 168 a 1029 µg de C g-1 de solo (Bastida et al., 2006; Acosta-Martínez et al., 

2008; Bastida et al., 2008). O CBM também sofre variações em razão do tipo de solo, 

vegetação e clima e, em regiões semi-áridas brasileiras, são poucos os trabalhos que 

determinam a sua quantificação, o que torna difícil uma comparação.  

As maiores perdas de C-CO2 por atividade microbiana foram registradas em Serra 

Talhada e em Caruaru, áreas onde foram observados os maiores valores de CBM (Tabela 

3). Estes resultados foram, possivelmente, influenciados pela maior cobertura vegetal 

encontrada nestas áreas. Em solos semi-áridos da Espanha sob diferentes condições de 

cobertura natural, Bastida et al. (2006) verificaram que a maior atividade microbiana, 

medida pela respiração basal do solo (RBS), correspondeu a solos com maior CBM e que 

ambos os parâmetros foram influenciados pelo tipo e  densidade da vegetação natural 

(Bastida et al., 2008).  

Entre as frações da matéria orgânica do solo, encontram-se as frações lábeis de 

carbono orgânico que agem como fonte de energia para os microrganismos. Em Araripina, 

os baixos valores de CBM corresponderam também às menores taxas de RBS. Este 

resultado pode estar relacionado com a baixa concentração de matéria orgânica destes 

solos e, conseqüentemente, baixa quantidade de C lábil capaz de sustentar o 

desenvolvimento da microbiota, acarretando provável inibição da atividade microbiana.  

Em Caruaru e Serra Talhada, os valores do quociente metabólico (qCO2) foram 

maiores do que os verificados em Araripina (Tabela 3). O qCO2 indica a eficiência da 

biomassa microbiana em utilizar o carbono disponível para a biossíntese e manutenção da 

comunidade microbiana do solo (Ananyeva et al., 2008). Em sistemas naturais, os valores 

encontrados são geralmente baixos e indicam sistemas mais conservativos (sustentáveis), 

com menores perdas de C e maior sustentabilidade, no que se refere ao fluxo de C, e as 

variações ocorrem de acordo com as diferenças climáticas, aumentando com a temperatura 

(Garcia et al., 2005). Em solos submetidos a práticas agrícolas, estes valores são superiores 

a 10 µg C-CO2 g -1 CBM h-1 (Baretta et al., 2005). Em estudo da atividade microbiana em solo 

do semi-árido brasileiro sob cultivo de Atriplex nummularia Lindl., Pereira et al. (2004) 

observaram valores superiores de qCO2 em solo não cultivado em comparação com solo 

cultivado, atribuindo à biomassa da área sem cultivo a maior atividade metabólica. Em 

Serra Talhada, os maiores valores de qCO2 podem estar relacionados com uma população 

microbiana metabolicamente ativa. 

Para as proteínas do solo relacionadas à glomalina, maiores valores foram 

verificados em Caruaru e Serra Talhada, com diferenças significavas entre as áreas (Tabela 
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2). A uniformidade nas concentrações de glomalina facilmente extraível corrobora dados 

de outros trabalhos que referem ausência de variações sazonais (Steinberg & Rillig, 2003; 

Rillig et al., 2003; Purin et al., 2006) e possível estabilidade desta fração de glomalina em 

ecossistemas naturais (Lutgen et al., 2003).  

Fatores como clima, tipo e produtividade da vegetação, mineralogia do solo e 

espécies de FMA podem contribuir para diferenças nas concentrações de proteínas do solo 

relacionadas à glomalina (Rillig et al., 2001). Correlações positivas com o conteúdo de 

matéria orgânica e negativas com o pH dos solos foram observadas para PSRG (Bird et al., 

2002; Preger et al., 2007; Lovelock et al., 2004a). É possível que os maiores valores de 

PSRG determinados em Caruaru e Serra Talhada estejam relacionados com o maior 

conteúdo de matéria orgânica destas áreas (tabela 1). A glomalina parece estar fortemente 

relacionada à agregação das partículas do solo, conferindo proteção física à matéria 

orgânica, principalmente em solos arenosos do semi-árido, onde a presença de agentes 

cimentantes é reduzida (Bearden & Petersen, 2000; Preger et al., 2007). Em Araripina, o 

baixo pH do solo pode ter contribuído para a menor produção de glomalina (Tabela 2).  

A contribuição da glomalina para a qualidade dos solos parece não estar 

relacionada apenas com a manutenção das propriedades físicas. Estudos têm demonstrado 

a participação direta desta proteína para os estoques de carbono e nitrogênio total dos 

solos, maior que a contribuição da biomassa microbiana (Rillig et al., 2001; Lovelock et 

al., 2004b) e apontam para a importância da glomalina no seqüestro de carbono dos solos. 

O teor de matéria orgânica no solo apresenta-se como um dos fatores de maior influência 

na atividade microbiana dos solos nas áreas estudadas. Parâmetros como carbono da 

biomassa microbiana, respiração basal do solo e proteínas do solo relacioandas à glomalina 

podem ser utilizados como indicadores da qualidade de solos do semi-árido. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 
 
 



 

 
Conclusões Gerais 
 

Os FMA são componentes do bioma Caatinga estando sua distribuição relacionada 

a fatores do solo e a condição semi-árida do ambiente. Acaulospora e Glomus são os 

gêneros predominantes em ambientes semi-áridos. A presença de algumas espécies é 

influenciada pelos valores de pH dos solos. Condições ambientais mais amenas no agreste 

e mais severas no sertão, bem como a diversidade vegetal, podem ter colaborado para as 

diferenças na composição das comunidades de FMA verificada entre as áreas. O 

predomínio de esporos de FMA menores do que 120 µm é confirmado para o semi-árido 

nordestino, indicando que características típicas destes ambientes, como baixa precipitação 

pluviométrica e altas temperaturas podem restringir a esporulação dos FMA. 

 

 Tipos de solo e disponibilidade de nutrientes influenciam o processo de formação 

das raízes e, consequentemente, interferiram nas taxas de colonização micorrízica 

verificadas neste estudo. Em áreas de vegetação nativa do semi-árido, fragmentos de raízes 

colonizadas e hifas extra-radiculares contribuem mais que os esporos para o potencial 

infectivo dos FMA. 

 

Áreas de vegetação nativa possuem uma comunidade microbiana ativa. Diferenças 

entre as áreas para o carbono da biomassa microbiana, respiração basal do solo, quociente 

metabólico e concentração de proteínas do solo relacionadas à glomalina, podem ter sido 

influenciadas pelo teor de matéria orgânica nos solos. Estes parâmetros podem ser 

utilizados como indicadores da qualidade de solos do semi-árido. 

 

 

113 


