
 

Renata Gomes de Souza 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aspectos Ecológicos e Introdução de Mudas Micorrizadas 

para Revegetação de Áreas de Dunas Mineradas, no Litoral 

da Paraíba 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Recife 

Fevereiro/2008



 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Ciências Biológicas 

Departamento de Micologia 

Pós-Graduação em Biologia de Fungos 

(Nível Doutorado) 

 
 

Aspectos Ecológicos e Introdução de Mudas Micorrizadas para Revegetação 

de Áreas de Dunas Mineradas, no Litoral da Paraíba 

 
Tese   apresentada  ao  programa  de  Pós- 

Graduação   em   Biologia   de  Fungos  da 

  Universidade   Federal    de   Pernambuco, 

 como parte dos  requisitos  para  obtenção 

                                                                                    do grau de Doutor.  

 

   Área de concentração: Micologia Aplicada 

 

                                                                                   Orientadora:  

                                                    Dra. Leonor Costa Maia 

 

                                   Co-orientador:  

                                                                    Dr. Everardo V. de Sá B. Sampaio 

 

 

 

 

Recife 

Fevereiro/2008 

 



 

 

Souza, Renata Gomes de.
                      Aspectos ecológicos e introdução de mudas micorrizadas para 

revegetação de áreas de Dunas Mineradas  no Litoral da Paraíba /  
Renata Gomes de Souza. – Recife: O Autor, 2008. 

        
        147 folhas. il.,fig., tab. 
 

  Tese (Doutorado) – Universidade Federal de        
Pernambuco. CCB. Programa de Pós-Graduação em Biologia de 
Fungos, 2008. 

 
 

  Inclui bibliografia e anexos. 
 

1. Dependência Micorrizica.  2. Eficiência Simbiótica.  3.  
Fungos Micorrizicos Arbusculares. I. Título. 

 
 
         631.466                CDU (2.ed.)                      UFPE 
         660.62                  CDD (22.ed.)                     CCB – 2008-029  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Agradecimentos 
 
 
 
À vida. 

 

À minha família por todo apoio e compreensão. 

 

À Profa. Leonor Costa Maia pela orientação e confiança depositada. 

 

Ao Prof. Everardo V. de Sá B. Sampaio pela orientação e apoio nesta longa 

caminhada.  

 

À Millennium-Mineração-PB, em especial à equipe do setor de Meio Ambiente, 

por todo apoio e colaboração nestes quatro anos de pesquisa. 

 

À equipe da empresa Flora Ativa-PB pela valiosa contribuição nas coletas e na 

instalação e acompanhamento dos experimentos de campo. 

 

À Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária em especial ao Laboratório 

de Análise de Plantas e Rações. 

 

À equipe do Laboratório de Micorrizas pelas valiosas contribuições neste trabalho. 



 

SUMÁRIO 
 

                                                                                                                          Pág. 
  
Lista de Figuras VI 
Lista de Tabelas VII 
RESUMO  10 
ABSTRACT 11 
INTRODUÇÃO GERAL 12 

Capítulo  1 – Fundamentação Teórica 14 

Capítulo 2 – Fungos Micorrízicos Arbusculares em Áreas de Dunas 
Revegetadas e Nativa. 

 
51 

Resumo 53 
Introdução 54 
Material e métodos 55 
Resultado 58 
Discussão 65 
Referências bibliográficas 70 

Capítulo 3 – Fungos Micorrízicos Arbusculares e esterco bovino na 
produção de mudas de Guazuma ulmifolia Lam., Tabebuia roseo-alba 
(Ridl.) Sandw. e Tocoyena selloana Schum. 

 
 

76 
Resumo 78 
Introdução 79 
Material e métodos 80 
Resultado 84 
Discussão 95 
Referências bibliográficas 99 

Capítulo 4 – Estabelecimento de mudas micorrizadas de Guazuma 
ulmifolia Lam., Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw. e Tocoyena selloana 
Schum. em dunas de rejeito na Paraíba, Brasil 

 
 

105 
Resumo 107 
Introdução 108 
Material e métodos 109 
Resultado e Discussão 116 
Conclusões 130 
Referências bibliográficas 130 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 138 
ANEXOS  
 



 

 
Lista de Figuras  

 Pág. 
Capítulo 2  

Figura 1. Precipitações mensais registradas em 2004, 2005 e 2006 no município de 
Mataraca, PB..................................................................................................................... 

 
55 

  
Capítulo 3   

Figura 1. Efeitos dos tratamentos de inoculação com FMA e das proporções de 
esterco bovino adicionados aos substratos de cultivo em mudas de Guazuma ulmifolia 
(n = 59). Médias seguidas da mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas 
(vertical) não diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). BMST = biomassa seca total, 
A/R = relação parte aérea e radicular, A/ø = relação altura e diâmetro do caule, Tx. 
Cresc. = taxa de crescimento. S/FMA = sem inoculação, MIX = mistura de FMA 
nativos e AL = Acaulospora longula................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

85 
Figura 2. Efeitos dos tratamentos de inoculação com FMA e das proporções de 
esterco bovino adicionados aos substratos de cultivo em mudas de Tabebuia roseo-
alba  (n = 59). Médias seguidas da mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas 
(vertical) não diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). BMST = biomassa seca total, 
A/R = relação parte aérea e radicular, A/ø = relação altura e diâmetro do caule, Tx. 
Cresc. = taxa de crescimento. S/FMA = sem inoculação, MIX = mistura de FMA 
nativos e AL = Acaulospora longula................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

87 
Figura 3. Efeitos dos tratamentos de inoculação com FMA e das proporções de 
esterco bovino adicionados aos substratos de cultivo em mudas de Tocoyena selloana 
(n = 60). Médias seguidas da mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas 
(vertical) não diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). BMST = biomassa seca total, 
A/R = relação parte aérea e radicular, A/ø = relação altura e diâmetro do caule, Tx. 
Cresc. = taxa de crescimento. S/FMA = sem inoculação, MIX = mistura de FMA 
nativos e AL = Acaulospora longula................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

88 
Figura 4. Colonização total em raízes de mudas de Guazuma ulmifolia (n = 39), 
Tabebuia roseo-alba (n = 40) e Tocoyena selloana (n = 40), inoculadas com FMA 
nativos (MIX) ou Acaulospora longula e cultivadas em substratos com proporções 
crescentes de esterco bovino. Médias seguidas da mesma letra, minúsculas 
(horizontal) e maiúsculas (vertical) não diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05)........... 

 
 

 
 

89 
Figura 5. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com FMA nos teores 
(%) de N, P, K e Ca na biomassa seca aérea (BMSA) e/ou radicular (BMSR) de mudas 
de Guazuma ulmifolia (n = 59) e Tabebuia roseo-alba (n = 59). Médias seguidas da 
mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas (vertical) não diferem pelo teste de 
Duncan (p ≤ 0,05). S/FMA = sem inoculação, MIX = mistura de FMA nativos e AL = 
Acaulospora longula......................................................................................................... 

 
 
 
 
 

92 
Figura 6. Acúmulo de nutrientes na biomassa total de mudas de Guazuma ulmifolia (n 
= 59), Tabebuia roseo-alba (n = 59) e Tocoyena selloana (n = 60) recebendo doses 
crescentes de esterco bovino............................................................................................. 

 
 

93 
  
Capítulo 4 

 
Figura 1. Precipitações mensais registradas em 2006 e 2007 no município de 
Mataraca, PB..................................................................................................................... 

 
110 

  



 

Lista de Tabelas  
 Pág. 
Capítulo 1  
  
Tabela 1. Espécies de FMA registradas no Brasil em ecossistemas de restingas, dunas 
e em áreas de mineração.................................................................................................... 

 
23 

  
Capítulo 2   
  
Tabela 1. Análises físico-químicas dos solos coletados nos períodos de estiagem e 
chuvoso, em áreas de dunas revegetadas (R) há 16, 12, 8 e 4 anos, em área explorada 
(EXP) a ser revegetada e em área de mata de restinga, no município de Mataraca, PB...  

 
 

57 
Tabela 2. Número de plantas com raízes colonizadas (C) ou não (N), coletadas em 
áreas de dunas revegetadas (R) há 15, 11, 7, 3 e 1 ano e de dunas com vegetação 
natural (mata de restinga - MR e restinga praiana - RP), no período de chuva 
(julho/2004), em Mataraca, PB......................................................................................... 

 
 
 

59 
Tabela 3. Número de glomerosporos e de propágulos infectivos (NMP) de FMA em 
quatro áreas de dunas revegetadas (R) há 16, 12, 8, 4 anos, uma a ser revegetada 
(EXP), e uma com mata de restinga, nos períodos de estiagem (janeiro) e chuvoso 
(agosto) de 2005, em Mataraca, PB. Os valores são médias ± desvio padrão do número 
de amostras (n).................................................................................................................. 

 
 
 
 

60 
Tabela 4. Quantidade de proteínas relacionadas à glomalina (PSRG) e colonização 
micorrízica arbuscular em quatro áreas de dunas revegetadas (R) há 16, 12, 8, 4 anos, 
uma explorada (EXP) a ser revegetada, e uma com mata de restinga, nos períodos de 
estiagem (janeiro) e chuvoso (agosto) de 2005, em Mataraca, PB. Os valores são 
médias ± desvio padrão do número de amostras (n)......................................................... 

 
 
 
 

61 
Tabela 5. Número de plantas com raízes colonizadas (C) ou não (N), coletadas em 
áreas de dunas revegetadas (R) há 16, 12, 8 e 4 anos e em duna natural (com mata de 
restinga), nos períodos de estiagem (janeiro) e chuvoso (agosto) de 2005, em 
Mataraca, PB..................................................................................................................... 

 
 
 

62 
Tabela 6. Índice de similaridade de espécies vegetais entre as áreas revegetadas (R16, 
R12, R8 e R 4) e a área com mata de restinga (controle).................................................. 

 
63 

Tabela 7. Espécies de FMA presentes em amostras de solo recém coletadas nos 
períodos de estiagem-E (janeiro/2005) e chuvoso-C (agosto/2005) e em culturas 
armadilha (Ca), provenientes de áreas de dunas em processo de revegetação (R) há 16, 
12, 8 e 4 anos, em área a ser revegetada (EXP) e em área de mata de restinga, no 
município de Mataraca, PB............................................................................................... 

 
 
 
 

64 
Tabela 8. Índice de similaridade de espécies de FMA entre as áreas revegetadas (R16, 
R12, R8 e R 4), área explorada (EXP) e a área de mata de restinga (controle)................ 

 
65 

Tabela 9. Número de espécies de FMA por gênero, em amostras de solos coletadas no 
período de estiagem (E) e de chuva (C) em dunas com tempos crescentes de 
revegetação (R4, 8, 12 e 16 anos)...................................................................................... 

 
 

65 
  
Capítulo 3  
  
Tabela 1. Características físico-químicas dos substratos com proporções crescentes de 
esterco bovino utilizados nos experimentos com Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-
alba e Tocoyena selloana, em casa de vegetação.............................................................. 

 
 

81 
  
  



 

Tabela 2. Número de glomerosporos em substrato sob condições experimentais de 
inoculação com mistura de FMA nativos (MIX) e Acaulospora longula e cinco doses 
de esterco bovino em mudas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena 
selloana. Os valores são médias ± desvio padrão..................................................................... 

 
 
 

90 
Tabela 3. Quantidade média de proteínas do solo relacionadas à glomalina (PSRG) em 
substrato sob condições experimentais de inoculação com mistura de FMA nativos 
(MIX) e Acaulospora longula e cinco doses de esterco bovino em mudas de Guazuma 
ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana. Os valores são médias ± desvio 
padrão................................................................................................................................ 

 
 
 
 

90 
Tabela 4. Condição micorrízica de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e 
Tocoyena selloana em campo e após inoculação com FMA nativos ou Acaulospora 
longula em casa de vegetação........................................................................................... 

 
 

91 
Tabela 5. Efeitos da inoculação com mistura de FMA nativos (MIX) e A. longula 
independente da adição de esterco bovino no conteúdo de N, P, K e Ca  da parte aérea 
e radicular em mudas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena 
selloana. Os valores são médias ± desvio padrão............................................................... 

 
 
 

94 
Tabela 6. Efetividade da simbiose na produção e incremento da biomassa total e no 
conteúdo de N e P em mudas de Guazuma ulmifolia (após 80 dias) , Tabebuia roseo-
alba e Tocoyena selloana (após 112 dias ) inoculadas com mistura de FMA nativos 
(MIX) e Acaulospora longula (AL) em casa de vegetação. ............................................. 

 
 
 

95 
  
Capítulo 4   
  
Tabela 1. Características químicas dos substratos de produção das mudas de Guazuma 
ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana, inoculadas ou não com solo 
inóculo de FMA nativos (MIX) ou de Acaulospora longula (AL), adubadas com 10%, 
15% ou 16,5% de esterco bovino e dos solos das áreas (S) onde foram plantadas as 
mudas das três espécies..................................................................................................... 

 
 
 
 

112 
Tabela 2. Características químicas dos solos coletados nas áreas experimentais e na 
rizosfera das plantas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana, 
não inculadas (C), inoculadas com FMA nativos (MIX), com Acaulospora longula 
(AL) ou com Gigaspora albida (GA) e adubadas com 10%, 15% ou 16,5% de esterco 
bovino, após 14 e 13 meses do plantio..............................................................................  

 
 
 
 

114 
Tabela 3. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com FMA nativos 
(MIX) e Acaulospora longula (AL), em parâmetros de crescimento das plantas de 
Guazuma ulmifolia, após 14 meses em campo. Os valores são médias ± desvio padrão 
do número de amostras (n) ............................................................................................... 

 
 
 

117 
Tabela 4. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com mistura de FMA 
nativos (MIX) e Acaulospora longula (AL) na concentração (%) e no acúmulo dos 
nutrientes N, P, K e Ca na biomassa total de plantas de Guazuma ulmifolia, após 14 
meses em campo. Os valores são médias ± desvio padrão do número de amostras (n).... 

 
 
 

118 
Tabela 5. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com FMA nativos 
(MIX) e Acaulospora longula (AL), em parâmetros de crescimento das plantas de 
Tabebuia roseo-alba, após 13 meses em campo. Os valores são médias ± desvio 
padrão do número de amostras (n).................................................................................... 

 
 
 

119 
Tabela 6. Colonização micorrízica e número de glomerosporos de FMA na rizosfera 
de plantas de Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba, sem inoculação (C) ou 
inoculadas com FMA nativos (MIX) e com Acaulospora longula (AL), após 14 e 13 
meses em campo. Os valores são médias ± desvio padrão do número de amostras (n).... 

 
 
 

120 
 
  



 

Tabela 7. Efetividade da simbiose na produção (BMS), e incremento da biomassa (I) e 
no conteúdo de N e P em mudas de Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba 
inoculadas com mistura de FMA nativos (MIX) ou Acaulospora longula (AL), em 
substrato recebendo 10% ou 15% de adubo, após 14 e 13 meses em campo.................... 

 
 
 

121 
Tabela 8. Espécies de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) na rizosfera de plantas 
de Guazuma ulmifolia (m) e Tabebuia roseo-alba (p), inoculadas com FMA nativos 
(MIX) ou com Acaulospora longula (AL) ou não inoculadas (C), após 14 e 13 meses 
do plantio em áreas experimentais (S) de campo.............................................................. 

 
 
 

122 
Tabela 9. Densidade relativa (DRs), número de espécies e de glomerosporos de 
fungos micorrízicos arbusculares (FMA) na área de plantio e na rizosfera de plantas de 
Guazuma ulmifolia inoculadas com mistura de nativos (MIX), Acaulospora longula 
(AL) ou não inoculadas (Controle) e recebendo 10% ou 15% de esterco bovino, após 
14 meses do plantio em campo.......................................................................................... 

 
 
 
 

123 
Tabela 10. Densidade relativa (DRs), número de espécies e de glomerosporos de 
fungos micorrízicos arbusculares (FMA) na área de plantio e na rizosfera de plantas de 
Tabebuia roseo-alba inoculadas com mistura de nativos (MIX), Acaulospora longula 
(AL) ou não inoculadas (Controle) e recebendo 10% ou 15% de esterco bovino, após 
13 meses do plantio em campo.......................................................................................... 

 
 
 
 

124 
Tabela 11. Índice de similaridade de espécies de FMA na rizosfera de Guazuma 
ulmifolia e Tabebuia roseo-alba, considerando as plantas controle (C), as inoculadas 
com FMA nativos (MIX), as inoculadas com Acaulospora longula (AL), as mudas 
antes do plantio no campo (M) e o solo da área (S), após 14 e 13 meses do plantio em 
campo................................................................................................................................ 

 
 
 
 

125 
Tabela 12. Efeitos da inoculação com Acaulospora longula (AL) e Gigaspora albida 
(GA) na produção de biomassa aérea (BMSA), radicular (BMSR) e total, produção de 
glomerosporos e colonização micorrízica em plantas de Tocoyena selloana, após 13 
meses em campo Os valores são médias ± desvio padrão do número de amostras (n)..... 

 
 
 

126 
Tabela 13. Efetividade da simbiose na produção (BMS) e incremento (I) da biomassa 
total e no conteúdo de N e P em plantas de Tocoyena selloana inoculadas com solo 
inóculo de Acaulospora longula (AL) ou de Gigaspora albida (GA), após 13 meses 
em campo........................................................................................................................... 

 
 
 

126 
Tabela 14. Espécies de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) presentes na área 
experimental, na rizosfera de plantas de Tocoyena selloana recebendo ou não (C) 
tratamentos de inoculação com Acaulospora longula (AL) e Gigaspora albida (GA), 
estabelecidas em área experimental (S) de campo, após 13 meses do plantio.................. 

 
 
 

127 
Tabela 15. Densidade relativa (DRs), número de espécies e de glomerosporos de 
fungos micorrízicos arbusculares (FMA) na área de plantio e na rizosfera de plantas de 
Tocoyena selloana, inoculadas ou não (Controle), com Acaulospora longula (AL) e 
Gigaspora albida (GA), após 13 meses em campo........................................................... 

 
 
 

128 
Tabela 16. Índice de similaridade de espécies de FMA, presentes nas rizosferas das 
plantas controle (C), nas inoculadas com Acaulospora longula (AL), ou com 
Gigaspora albida (GA), nas mudas (M) antes do plantio e na área experimental (S) de 
campo, 13 meses após o plantio........................................................................................ 

 
 
 

129 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMO  
A mineração é um dos fatores de degradação dos ambientes costeiros do Brasil, dificultando o 

estabelecimento e a sobrevivência das plantas e da comunidade microbiana do solo. Na mina de 

Mataraca, estado da Paraíba, a retirada da vegetação e a intensa movimentação do solo têm 

causado modificações no sistema, comprometendo o processo de regeneração natural. Este 

trabalho teve como objetivos principais contribuir para ampliar o conhecimento sobre a 

diversidade de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) em áreas de dunas, gerar informações 

sobre o impacto da mineração e da revegetação na comunidade desses organismos e avaliar os 

efeitos da inoculação com FMA no desenvolvimento e na sobrevivência de mudas utilizadas na 

revegetação da área. Foram estudadas quatro áreas de dunas revegetadas há 16, 12, 8 e 4 anos, 

uma área de duna natural e uma sem cobertura vegetal a ser revegetada. Três espécies utilizadas 

na revegetação foram selecionadas: Guazuma ulmifolia Lam., Tabebuia roseo-alba (Ridl.) 

Sandw. e Tocoyena selloana Schum., sendo avaliadas as contribuições da inoculação com FMA 

e da adubação com esterco bovino no crescimento das plantas, em casa de vegetação e em 

campo. A retirada e estoque da camada superficial do solo para recapeamento das dunas 

exploradas é importante para o estabelecimento da vegetação, porém afeta a comunidade de 

FMA, diminuindo a quantidade e infectividade dos propágulos no solo. O plantio de mudas 

contribuiu para o restabelecimento de propágulos micorrízicos nas dunas revegetadas. Cerca de 

90% das 24 espécies vegetais avaliadas apresentaram-se naturalmente colonizadas, sendo 

identificadas 29 espécies de FMA na rizosfera destas plantas. As três espécies vegetais testadas 

formaram associação com os FMA e os efeitos da simbiose variaram com a planta hospedeira, 

com os fungos utilizados, com as proporções de esterco adicionadas aos substratos e com as 

condições de casa de vegetação e de campo.  De modo geral, a adição de 10% de esterco bovino 

favoreceu a micorrização e o crescimento das plantas.  

 

Palavras-chave: dependência micorrízica, eficiência simbiótica, mudas, FMA, NMP, glomalina



 

ABSTRACT  

Mining is one of the degradation factors in the coastal areas of Brazil, affecting the establishment 

and survival of both, plants and soil microbial community. In the mine of Mataraca, Paraíba 

State, removal of vegetation and intense soil movement deeply modify the ecosystem creating 

difficult conditions for natural regeneration. This thesis intended to contribute to the knowledge 

of Arbuscular Mycorrhyzal Fungi (AMF) in dune areas, providing information on the impacts of 

mining and revegetation process in the AMF community and to evaluate the effects of AMF 

inoculation on survival and establishment of seedlings used to revegetate the recomposed dunes. 

Six areas were studied: four revegetated 16, 12, 8 and 4 years before, one explored and ready to 

be revegetated and the last one with native vegetation. Three revegetation species were chosen: 

Guazuma ulmifolia Lam., Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw. and Tocoyena selloana Schum. 

The effects of AMF inoculation and bovine manure application on plant growth were evaluated 

under greenhouse and field conditions. The removal and storage of the soil superficial layer 

before mining to be used to cover the explored dunes is an important process in the re-

establishment of the vegetation but affects the AMF community, decreasing quantity and 

infectivity of propagules in the soil. Planting of seedlings helps re-establish AMF propagules in 

the revegetated dunes. About 90% of 24 species present in the dunes were colonized and 29 

AMF species were identified in their rhyzospheres. The three plant species formed associations 

with the inoculated AMF but growth responses varied according to the AMF species, the 

proportion of manure in the substrate and greenhouse or field condition. In general, in the field, 

supply of 10% bovine manure benefited mycorrization and plant growth. 

 

Key words: mycorrhyzical dependency, symbiotic efficiency, seedling development, AMF 

diversity, NMP, glomalin 

 

 



 

INTRODUÇÃO GERAL 

 A costa brasileira é caracterizada pela vasta extensão e diversidade de ecossistemas, 

incluindo mangues, restingas, dunas e mata atlântica. A intensificação de pressões antrópicas 

sobre esses ecossistemas vem degradando as áreas exploradas, o que torna prioritária a 

conservação dos remanescentes existentes e a recuperação das áreas degradadas (Zamith & 

Scarano, 2004). Práticas explorativas e extrativistas do solo, tais como a mineração, estão entre 

as principais causas de perdas de habitat e da biodiversidade do bioma costeiro 

(http//www.ibama.gov.br). Para redução dos impactos e recuperação de áreas exploradas pela 

atividade mineradora, a introdução artificial de mudas de plantas nativas apropriadas ao processo 

de restauração é recomendada (Zamith & Scarano, 2006). No entanto, no Brasil a produção de 

mudas de espécies nativas visando a revegetação ainda é pouco utilizada quando comparada com 

a de espécies exóticas de interesse econômico (Flores-Aylas et al., 2003).  

 As micorrizas arbusculares, formadas por fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e a 

maioria das espécies vegetais, são componentes essenciais na restauração biótica de ecossistemas 

degradados (Skujiņš & Allen, 1986), considerando o papel que desempenham no processo de 

ciclagem de nutrientes do solo (Fitter et al., 2005). A baixa fertilidade dos solos leva à elevada 

dependência das plantas pelos FMA (Roldan-Fajardo, 1994) e, nesta condição, a rede de micélio 

presente no solo tem a função de aumentar a área de absorção de nutrientes e água, transferindo-

os para as raízes e favorecendo o estabelecimento e desenvolvimento da vegetação (Tarafdar & 

Praveen-Kumar, 1996). Assim, a introdução de mudas pré-inoculadas com FMA e adubadas com 

substratos ricos em nutrientes e matéria orgânica pode favorecer o estabelecimento da vegetação 

frente às condições adversas do ambiente, promovendo melhorias nas propriedades físico-

químicas, biológicas e bioquímicas do solo (Caravaca et al., 2002).  Entretanto, o uso de plantas 

micorrizadas na recuperação de áreas degradadas é pouco documentado, tanto pelas dificuldades 

de manejo de espécies nativas brasileiras quanto pelo pouco conhecimento das respostas dessas 

plantas à micorrização (Carneiro et al., 1998).  



 

Vários fatores podem estar envolvidos na estruturação das comunidades de plantas e de 

FMA e de suas interações em áreas degradadas. Entre esses são mencionados: espécies vegetais 

tolerantes e com potencial colonizador e competitivo (Azcón & Barea, 1997), composição 

química e biológica dos substratos de cultivo (Enkhtuya et al., 2000) e diversidade de FMA, 

exibindo diferentes estratégias de vida e de funções (Gustafson & Casper, 2006). Além disso, 

considera-se que o restabelecimento do potencial micorrízico pode ser um fator chave em 

programas de revegetação (Caravaca et al., 2005).  

Tendo como objeto de estudo áreas de dunas natural, exploradas por mineração e 

revegetadas em Mataraca, na Paraíba, foi testada a hipótese de que FMA estão naturalmente 

presentes na rizosfera das plantas ali encontradas, e podem contribuir para o estabelecimento de 

mudas em campo. Assim, os objetivos deste trabalho foram conhecer, no tempo e no espaço, a 

comunidade de FMA presente nas áreas estudadas e avaliar a efetividade desses fungos na 

formação de mudas e no seu estabelecimento em campo. Para isto, o trabalho, fundamentado em 

literatura específica (Capítulo 1), foi dividido em três etapas: na primeira, foi realizado um 

levantamento da condição micorrízica das plantas e de aspectos ecológicos dos FMA nestas 

áreas, para avaliar a existência ou não de um padrão de recuperação da comunidade de FMA em 

relação ao tempo de revegetação (Capítulo 2); na segunda, foram instalados experimentos em 

casa de vegetação, para avaliar a dependência micorrízica de três espécies vegetais utilizadas na 

revegetação das dunas e testar a eficiência de FMA e de doses de esterco bovino no crescimento 

dessas plantas (Capítulo 3); na terceira, foram instalados experimentos em áreas de dunas 

exploradas, para avaliar os mesmos parâmetros, para as mesmas espécies vegetais, em condições 

de campo (Capítulo 4).  Finalmente, são apresentadas considerações gerais sobre os resultados 

obtidos. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fundamentação Teórica 

 

1. Dunas Litorâneas Brasileiras 

 

Ao longo da costa brasileira, com 7300 km de extensão, são encontrados diversos tipos 

de ecossistemas de relevância ambiental, como os mangues, os estuários, as restingas e dunas e a 

mata atlântica, entre outros. Partes destes ambientes estão fortemente ameaçados, devido às 

atividades de produção, como poços petrolíferos, salinas, piscicultura, agropecuária e 

agroindústrias e também pela exploração de recursos naturais, como extração vegetal e mineral, 

pesca, lazer e turismo, além da alta concentração de centros urbanos (Sampaio, 2005). O 

crescente processo de degradação ambiental gerado pelas pressões antrópicas e a limitada 

capacidade destes ambientes em absorverem os impactos (Zamith & Scarano, 2006) são as 

causas de perdas constantes de habitat e da biodiversidade do bioma Costeiro 

(http//www.ibama.gov.br).  

As formações de restingas, termo usado para definir o complexo de vegetação e de solo 

das planícies litorâneas (Zamith & Scarano, 2006), são originadas de depósitos sedimentares 

arenosos decorrentes da elevação e rebaixamento do nível do mar (Sampaio, 2005). As dunas 

litorâneas, formações originadas pela ação dos ventos oceânicos (Zamith & Scarano, 2006), 

estão expostas a constantes distúrbios causados por ventos e temporais (Alarcón & Cuenca 

2005), além de vários estresses ambientais, como baixo nível de matéria orgânica e nutrientes e 

elevadas temperaturas na camada superficial do solo (Stürmer & Bellei 1994). A vegetação de 

dunas é caracterizada por apresentar diversas adaptações morfológicas e fisiológicas que 

garantem a sobrevivência à instabilidade do ambiente, permitindo assim suportar as restrições 

ambientais (Perumal & Maun 2006). Muitas vezes as dunas apresentam vegetação típica das 

formações de restingas, cuja fisionomia pode variar desde o tipo herbáceo até o florestal fechado 

(Oliveira-Filho & Carvalho, 1993). A composição florística e a sucessão vegetal em dunas estão 



 

fortemente relacionadas com a microbiota do solo, que desempenha papel importante na 

manutenção e estabilização destes ecossistemas (Rose, 1988), com a capacidade da comunidade 

de plantas de desenvolver características especializadas para adaptação às condições ambientais 

(Abe et al., 1994), e com a presença dos agentes dispersores destas comunidades (Grootjans et 

al., 2001), entre outros fatores. Assim, o estabelecimento da vegetação e da microbiota do solo 

são essenciais para a formação, a estabilização e a preservação dos ecossistemas de dunas 

(Rodríguez-Echeverria & Freitas, 2006).   

 

 

2. Solo e Rizosfera 

 

A estabilidade e a produtividade dos sistemas naturais e agrícolas estão fortemente 

relacionadas com as atividades de cooperação entre as populações microbiológicas da rizosfera, 

ambiente dinâmico do solo influenciado pelas raízes e pela microbiota onde as comunidades 

interagem. Entre os microrganismos benéficos da rizosfera estão os fungos saprofíticos, os 

simbiontes mutualísticos, as bactérias promotoras de crescimento, as fixadoras de nitrogênio e as 

endosimbiontes (Barea et al., 2005). Mudanças nas características relativas à diversidade e 

funcionalidade destas comunidades refletem as alterações nos processos de ciclagem de 

nutrientes, estrutura e produtividade das comunidades de plantas, pois os microrganismos da 

rizosfera atuam beneficamente no ambiente, favorecendo as comunidades vegetais quanto ao 

crescimento, nutrição, susceptibilidade a doenças e resistência a metais pesados (Morgan et al., 

2005). Os microrganismos participam de um ou mais ciclos biogeoquímicos que ocorrem na 

rizosfera, porém a ciclagem de nutrientes é mediada principalmente por estes, o que determina a 

direta relação funcional da comunidade nos processos que mantêm os ecossistemas (Matsumoto 

et al., 2005). 



 

O manejo inadequado e a intensa exploração dos solos ocasionam diminuição na 

atividade biológica, perda na estabilidade dos agregados e redução na produtividade das plantas 

(Roldán et al., 2005). A estabilidade dos agregados depende dos agentes orgânicos, dos quais são 

formados (Tisdall & Oades, 1982), e a perda dessa estabilidade afeta o crescimento das raízes 

das plantas e aumenta a oxidação do carbono orgânico, entre outros efeitos (Fitter et al., 2005).  

A qualidade do solo pode ser determinada pela quantificação de parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos (Roldán et al., 2005). A atividade microbiana nos solos está 

relacionada com as necessidades metabólicas das comunidades e com a disponibilidade de 

nutrientes, sendo influenciada pelas características físico-químicas do solo, pelas funções e 

estruturação das comunidades biológicas, pelos distúrbios ambientais e pela sucessão vegetal 

(Caldwell, 2005). Essa atividade vem sendo apontada como um importante indicador da 

qualidade do solo e da recuperação de solos degradados, inclusive pela atividade de mineração 

(Izquierdo et al., 2005). A extração de minérios do solo resulta na formação de habitat artificial e 

microbiologicamente pobre (Singh et al., 2000), necessitando de intervenção antrópica para 

restauração do ambiente (Gould et al., 1996).  

Em áreas fortemente impactadas, a recuperação das funções edáficas pressupõe a 

incorporação de solos biologicamente ativos que favoreçam o estabelecimento das comunidades 

vegetais e microbianas e o conseqüente retorno da atividade biológica (Gonçalves et al., 2003). 

Nesse contexto, a introdução de plantas nativas associadas com o manejo da microbiota do solo 

pode ser o passo inicial em restauração de um ecossistema auto-sustentável (Barea et al., 2002).  

 

3. Micorrizas Arbusculares  (MA) 

 

Micorrizas arbusculares são associações simbióticas mutualistas formadas entre plantas 

dos grupos das angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e algumas briófitas e fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA). Caracterizam-se pela alta interdependência ecológica e 



 

fisiológica, com participação ativa de ambas as partes regulando os multiprocessos da associação 

(Bécard  et al., 2004).   

Estudos mostram a história evolutiva das micorrizas arbusculares (MA) e sua importância 

na colonização da terra pelas plantas, salientando o papel da interação mutualística na ecologia e 

evolução das plantas terrestres (Wilkinson, 2001). Simon et al. (1993), com base na seqüência de 

nucleotídeos do DNAr 18s de algumas espécies de FMA, sugeriram que a origem desses fungos 

coincide com o período em que teve início a colonização da terra pelas plantas. Reforçando esta 

hipótese, Redecker et al. (2000) propuseram, usando evidências de um fóssil do período 

Ordoviciano e com base na construção de uma árvore filogenética, que os FMA surgiram há 

cerca de 600 milhões de anos. Desde então, a associação desses fungos com as plantas, se 

mantém, contribuindo para a manutenção dos ecossistemas terrestres.  

Ao contrário dos fungos ectomicorrízicos, que predominam nas regiões temperadas, os 

micorrízicos arbusculares predominam nas regiões subtropicais e tropicais (Allen et al., 1995). 

Nestas últimas, as micorrizas arbusculares são de particular importância, pois estão melhor 

distribuídas e ocorrem com mais freqüência (Smith & Read, 1997). A ocorrência das micorrizas 

arbusculares está estritamente relacionada com a diversidade vegetal e de FMA e com as 

condições ambientais (Janos, 1992). Fatores como clima, principalmente temperatura e umidade, 

condições físico-químicas e microbiológicas dos solos e diversidade vegetal influenciam a 

formação da simbiose nos mais variados ambientes terrestres (Miller & Kling, 2000), atribuindo-

se aos FMA a importante função de mediadores da interação planta-solo (Schereiner et al., 

1997),  

Nesses processos são envolvidas interações complexas onde sinais são transmitidos e 

recebidos alternativamente ou simultaneamente entre os simbiontes (Giovannetti et al., 1994). A 

simbiose é estabelecida com a formação de arbúsculos, estruturas responsáveis pelo caráter 

mutualístico da associação. Esta é caracterizada pela troca bidirecional de nutrientes entre o 

fungo e o hospedeiro, que fornece fotossintatos em troca de nutrientes, principalmente fósforo e 



 

nitrogênio, absorvidos via rede de hifas do fungo presente no solo (Allen, 2001). Na fase 

assimbiótica, os esporos dos FMA possuem fontes energéticas que permitem a conservação de 

sua capacidade de sobrevivência e potencial de crescimento, independente da presença de plantas 

hospedeiras. Os sinais topográficos e bioquímicos oriundos do sistema radicular estimulam a 

germinação dos esporos, o crescimento e a ramificações das hifas e a formação de apressórios 

que possibilitam a penetração nas raízes, dando início à fase simbiótica (Harrison, 1999). 

As micorrízas arbusculares promovem inúmeros efeitos em comunidades de plantas, 

inclusive nas relações de competição (Allen, 2001). Tais efeitos estão relacionados às mudanças 

fisiológicas que ocorrem nas plantas, como taxa de crescimento, produção de sementes, absorção 

de água e nutrientes, tolerância a estresses e alterações morfológicas e anatômicas (Rillig, 2004). 

Jones & Smith (2004) observaram que os benefícios da simbiose, particularmente para as plantas 

perenes, em condições de campo, são difíceis de serem mensurados. No entanto, ao longo da 

vida destas plantas, os efeitos positivos podem estar relacionados com a sobrevivência e a 

fecundidade, principalmente em escala de comunidade.  

 

3.1 Diversidade de Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA)  

 

A manutenção e a recuperação dos ecossistemas terrestres dependem da presença e da 

diversidade de espécies de FMA, os quais, como já mencionado, produzem efeitos benéficos 

dentro dos ecossistemas, influenciando a composição das comunidades vegetais e microbiológica 

do solo (Rillig, 2004). 

Os FMA eram classificados entre os Zygomycetes, um grupo com espécies 

primordialmente sapróbias. Considerando a natureza simbiótica mutualista, caracterizada pela 

formação de arbúsculos no interior de células corticais das raízes de plantas hospedeiras, esses 

fungos foram colocados num filo à parte, denominado Glomeromycota, (Schüβler  et al., 2001).  

 



 

Em revisão taxonômica dos FMA, Morton & Benny (1990), com base na gênese dos 

esporos, dividiram a ordem Glomales, onde até então eram mantidos os FMA, em duas 

subordens: Gigasporineae e Glomineae, com três famílias e seis gêneros, Acaulosporaceae 

(Acaulospora e Entrophospora), Gigasporaceae (Gigaspora e Scutellospora) e Glomaceae 

(Glomus e Sclerocystis).  

Anos depois, com base no polifiletismo dos componentes deste grupo, Morton & 

Redecker (2001) propuseram modificações, considerando as seguintes subordens, famílias e 

gêneros: a) Glomineae, com as famílias Paraglomaceae (Paraglomus), Archaeosporaceae 

(Archaeospora), Acaulosporaceae (Entrophospora e Acaulospora) e Glomaceae (Glomus); b) 

Gigasporineae, com a família Gigasporaceae (Gigaspora e Scutellospora). O gênero 

Sclerocystis foi extinto, com as suas espécies passando para o gênero Glomus.  

Ao proporem a criação do filo Glomeromycota com base em estudos filogenéticos e 

moleculares, Schüβler et al. (2001) consideraram os mesmos gêneros, incluídos em quatro 

ordens: Glomerales, Paraglomerales, Archaeosporales e Diversisporales e oito famílias: 

Glomeraceae (Glomeraceae-grupo A e Glomeraceae-grupo B); Paraglomeraceae; 

Archaeosporaceae; Acaulosporaceae; Diversisporaceae, Gigasporaceae e Geosiphonaceae. 

Nesta última incluíram o fungo não micorrízico Geosiphon pyriformis, que forma endossimbiose 

com cianobactérias do gênero Nostoc. Em 2004, revisando a família Glomeraceae, Oehl e 

Sieverding propuseram o gênero Pacispora, e Walker e colaboradores (2004) criaram a família 

Pacisporaceae, na ordem Diversisporales. Mais tarde, Sieverding & Oehl (2006) propuseram, 

com base na ontogenia dos esporos, a criação da família Entrophosporaceae, com o gênero 

Entrophospora, e dos gêneros Kuklospora, na família Acaulosporaceae, e Intraspora, em 

Archaeosporaceae. No mesmo ano, Spain et al. (2006) criaram o gênero Appendicispora, 

incluído em Archaeosporaceae. 

O padrão de diversidade dos FMA está relacionado diretamente com a fisiologia e a 

genética, juntamente com a diversidade de plantas e as condições ecológicas dos ecossistemas 



 

em que se encontram (Allen et al., 1995). De acordo com Douds & Millner (1999), para 

determinação da diversidade da comunidade de FMA, com base na identificação taxonômica 

tradicional dos esporos e aplicação de índices de diversidade, deve ser levado em consideração 

que: a) a relativa abundância de esporos de uma espécie pode não refletir a importância funcional 

ou mesmo a contribuição no aumento da biomassa para a comunidade vegetal; b) espécies não 

esporulantes podem estar presentes no tempo da amostragem do local, c) a degradação da parede 

dos esporos dificulta a identificação das espécies, além do fato de que algumas espécies de FMA, 

por mecanismos de sobrevivência, formam esporos dentro da raiz (Heijden & Vosatka, 1999). 

Para Sanders & Fitter (1992), a relativa abundância dos diferentes FMA nas comunidades de 

plantas sob condições naturais só pode ser determinada adequadamente com a inclusão de 

métodos de identificação dos fungos presentes nas raízes dos hospedeiros.  

Vários métodos podem ser aplicados em conjunto para auxiliar as pesquisas de 

levantamento das comunidades de FMA em campo, como as técnicas moleculares utilizando 

esporos e raízes colonizadas (Sanders et al., 1996; Kowalchuk et al., 2002; Öpik et al., 2003; 

Ferrol et al., 2004; Börstler et al., 2006) e as culturas armadilha (Stutz & Morton, 1996). Estas 

podem favorecer a produção de esporos, facilitando a identificação das espécies e também 

recuperando as que apresentam tempo longo de dormência ou que não tenham esporulado no 

momento da coleta do solo (Carrenho et al., 2002). 

Estudos moleculares têm mostrado que a diversidade de espécies de FMA pode ser maior 

(Sýkorová et al., 2007) do que a conhecida até hoje, cerca de 200 espécies (Redecker et al., 

2007), e revelado alta variabilidade intra-específica nas seqüências de várias subunidades 

ribossomais. No entanto, pouco se conhece sobre a diversidade funcional destes fungos 

(Munkvold et al., 2004). A existência de ecotipos, como sugerido por Fitter et al. (2004), 

demonstra que os FMA possuem suscetibilidades específicas e são diferencialmente adaptados 

aos fatores bióticos e abióticos, apresentando alta diversidade funcional dentro da comunidade 

ou grau de especificidade ecológica (McGonigle & Fitter, 1990). Munkvold et al. (2004) 



 

sugeriram que a presença de alta diversidade funcional em um ecossistema com baixa 

diversidade de espécies de FMA pode ser explicada principalmente pela complementaridade 

funcional intra-específica.  

A diversidade de FMA dentro de um determinado ecossistema pode ser considerada uma 

via de mão dupla, influenciada e influenciando diretamente a composição de plantas, com os 

fungos atuando como mediadores na captura de recursos naturais e promovendo mudanças 

fisiológicas nos hospedeiros e na microbiota do solo. Esta também varia com a composição de 

plantas e abundância de FMA, produzindo efeitos diferenciados nessas comunidades (Rillig, 

2004) e na resiliência dos ecossistemas (Fitter et al., 2005). 

Diversos estudos taxonômicos e ecológicos em áreas de dunas e restingas foram 

realizados em vários países e mostram a diversidade dos FMA nesses ambientes (Gemma & 

Koske, 1997; Corkidi & Rincon, 1997; Heijden & Vosatka, 1999; Beena et al., 2000; Olsson & 

Wilhelmsson, 2000; Tadych & Blaszkowski, 2000; Kowalchuk et al., 2002; Sylvia et al., 2003 e 

Rodríguez-Echeverria & Freitas, 2006). No Brasil, várias espécies de FMA foram registradas em 

dunas e restingas, assim como em ambientes degradados por mineração. Stürmer & Bellei (1994) 

identificaram 12 espécies de FMA em dunas, na Ilha de Santa Catarina, com dominância de 

Acaulosporaceae, enquanto Cordoba et al,. (2001) registraram 12 espécies, em dunas na Praia de 

Joaquina (SC), com predominância de Gigasporaceae e Glomeraceae. No litoral arenoso do 

Parque Estadual da Ilha do Cardoso, em São Paulo, foram registradas 14 espécies de FMA, em 

dunas (Trufem et al., 1989), e 47 em áreas de restinga (Trufem, 1995; Kreuzer et al., 2007) 

(Tabela 1). No total, 44 espécies de FMA foram referidas para restingas, 22 para dunas e 32 para 

áreas de mineração de cobre, na Bahia, e mineração de bauxita, no Pará. 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Espécies de FMA registradas no Brasil em ecossistemas de restingas, dunas e em áreas de 

mineração. 
ESPÉCIES Restinga1 Duna2 Mineração3 

Acaulospora bireticulata F.M. Rothwell & Trappe   X 
A. elegans Trappe & Gerd. X   
A. foveata Trappe & Janos X  X 
A. lacunosa J.B. Morton X   
A. laevis Gerd. & Trappe X  X 
A. mellea Spain & N.C. Schenck X  X 
A. morrowiae Spain & N. C. Schenck   X 
A. scrobiculata Trappe X X X 
A. spinosa C. Walker & Trappe X   
A. tuberculata Janos & Trappe X X X 
Appendicispora appendicula (Spain, Sieverd. N. C. Schenck) Spain, Oehl e 
Sieverd. X X X 
Entrophospora infrequens (I.R. Hall) R.N. Ames & Schneid. Oehl e 
Sieverd. X  X 
Kuklospora colombiana (Spain & N.C. Schenck) Oehl & Sieverd   X 
Gigaspora albida N.C. Schenck & G.S. Sm. X X  
G. decipiens I.R. Hall & L.K. Abbott X   
G. gigantea (T.H. Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe X X  
G. margarita W.N. Becker & I.R. Hall X X X 
G. ramisporophora Spain, Sieverd. & N.C. Schenck X   
Scutellospora aurigloba (I.R. Hall) C. Walker & F.E. Sanders X   
S. calospora (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & F.E. Sanders X X X 
S. coralloidea (Trappe, Gerd. & I. Ho) C. Walker & F.E. Sanders X X  
S. erythopa (Koske & C. Walker) C. Walker & F.E. Sanders X  X 
S. fulgida Koske & C. Walker X   
S. gilmorei (Trappe & Gerd.) C. Walker & F.E. Sanders X X X 
S. gregaria (N.C. Schenck & T.H. Nicolson) C. Walker & F.E. Sanders X X  
S. heterogama (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & F.E. Sanders   X 
S. nigra (J.F. Readhead) C. Walker & F.E. Sanders X   
S. pellucida (T.H. Nicolson & N.C. Schenck) C. Walker & F.E. Sanders  X  
S. persica ( Koske & C. Walker) C. Walker & F.E. Sanders X X  
S. verrucosa (Koske & C. Walker) C. Walker & F.E. Sanders X X  
S. weresubiae Koske & C. Walker  X X 
Glomus aggregatum (N.C. Schenck & G.S. Sm.) Koske X   
G. albidum C. Walker & L.H. Rhodes   X 
G. claroideum (N.C. Schenck & G.S. Sm.) Walker   X 
G. clarum T.H. Nicolson & N.C. Schenck   X 
G. clavisporum (Trappe) R.T. Almeida & N.C. Schenck X   
G. constrictum Trappe X X  
G. coremioides (Berk & Broome) D. Redecker & J.B. Morton X   
G. diaphanum J.B. Morton & C. Walker X  X 
G. etunicatum W.N. Becker & Gerd. X X X 
G. fasciculatum (Thaxt.) Gerd. & Trappe emend. C. Walker & Koske X X  
G. geosporum (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker X  X 
G. globiferum Koske & C. Walker X X  
G. glomerulatum Sieverd.   X 
G. invermaium I.R. Hall  X  X 
G. intraradices N.C. Schenck & G.S. Sm. X   
G. microaggregatum Koske, Gemma & P.D. Olexia   X 
G. macrocarpum Tul. & C. Tul. X  X 
G. microcarpum Tul. & C. Tul. X  X 
G. monosporum Gerd. & Trappe X X  
G. mosseae (T.H. Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe X  X 
 
    



 

ESPÉCIES Restinga1 Duna2 Mineração3 
G. nanolumem Koske & Gemma   X 
G. pallidum I.R. Hall X   
G. sinuosum (Gerd. & Bakshi) Almeida & Schenck X X X 
G. tenue (Greenall) I.R. Hall X   
G tortuosum N.C. Schenck & G.S. SM.  X X 
Paraglomus occultum  (C. Walker) J.B. Morton & D. Redecker X X X 
 1 Trufem (1994), Trufem (1995), Kreuzer et al. (2007); 2 Trufem  et al. (1989), Stürmer & Bellei (1994), Cordoba  
et al. (2001); 3 Silva  et al. (2005), Caproni  et al. (2003), Caproni  et al. (2005), Caproni  et al. (2007) 
 

 

3.2 Comunidades Vegetais e Micorrizas Arbusculares  

 

A variabilidade, a produtividade e a estabilidade dos ecossistemas terrestres, 

determinadas pela diversidade e composição das espécies de plantas e de FMA (van der Heijden 

et al., 1998), os quais são regulados por mecanismos ecológicos, precisam ser mais estudados 

para fins de conservação e restauração dos ecossistemas naturais (Sanders, 1998). 

Estima-se que 95% das famílias de plantas vasculares têm representantes formando 

associações simbióticas mutualistas (Trappe, 1987). Entretanto, o micotrofismo das plantas ainda 

é de natureza pouco conhecida, acreditando-se que esteja relacionado com aspectos filogenéticos 

e ecológicos, enquanto o autotrofismo está associado com os fatores do ambiente e a 

competitividade nutricional (Allen & Allen, 1992). 

As plantas são classificadas como não micotróficas, micotróficas obrigatórias ou 

facultativas. As obrigatórias apresentam alta dependência da simbiose para obter recursos 

nutricionais e se desenvolver, enquanto as facultativas podem ou não estabelecer a associação, 

dependendo das condições ambientais (Allen & Allen, 1992).  

A dependência micorrízica pode ser atribuída às características fisiológicas e 

morfológicas das raízes. Geralmente, as plantas não micotróficas possuem alta capacidade de 

absorver os nutrientes do solo, apresentando sistema radicular mais desenvolvido e ramificado 

(Janos, 1980). Siqueira (1994) sugeriu que ausência de micotrofismo em algumas plantas pode 

ser resultado de: produção e acúmulo de compostos fungistáticos no córtex das raízes; produção 

insuficiente de exsudatos ou de alguns componentes destes; ausência de fatores químicos 



 

 

estimulantes que atuam como sinais moleculares ou mediadores nutricionais; e barreira física ou 

química na parede celular, impedindo o reconhecimento e aderência do fungo às raízes.  

Em geral, as espécies vegetais também podem ser classificadas em quatro grupos 

ecológicos de sucessão secundária: pioneiras; secundárias iniciais; secundárias tardias e 

climácicas. Estes grupos ecológicos apresentam características biológicas distintas, tais como: 

diferentes exigências de luz, velocidade de crescimento, ciclo de vida, etc., e estabelecem a 

estrutura de uma floresta de acordo com as condições do ambiente, num dado tempo e espaço 

(Engel & Parrota, 2003). Em estudos de classificação sucessional da vegetação, parâmetros 

biométricos (altura da planta, diâmetro das copas e do caule), tamanho e dispersão de sementes, 

porcentagem de mortalidade e resistência e tempo de crescimento das espécies são utilizados 

como indicadores de sucessão secundária em modelos de restauração ambiental (Rodrigues & 

Gandolfi 1996). O maior potencial de interações competitivas em estágios sucessionais de uma 

comunidade ocorre quando espécies de plantas com diferentes graus de micotrofismo coexistem 

em um mesmo ambiente (Allen & Allen, 1990; van der Heijden et al., 2003).  

A relação mutualista entre plantas e fungos é essencial para a ciclagem de nutrientes na 

fase produtiva dos ecossistemas, nos primeiros estádios de sucessão vegetal, e tem papel 

importante na proteção dos ecossistemas durante os estádios finais de sucessão, onde atuam 

diretamente na reabsorção de nutrientes orgânicos, prevenindo a perda de recursos energéticos e 

mantendo o equilíbrio dos ecossistemas (Pankow et al., 1991).  

Hart et al. (2001) propuseram um modelo para o estudo da dinâmica sucessional das 

comunidades de FMA em relação ao nível de distúrbio de um ambiente, o qual está baseado em 

uma escala sucessional de tempo, no qual FMA apresentam diferentes estratégias de vida. A 

hipótese “condutor” inclui a dominância de FMA com elevada habilidade de colonizar e de 

persistir, influenciando positivamente o estabelecimento e as mudanças das comunidades de 

plantas ao longo do tempo. Na hipótese “passageiro”, apenas algumas plantas se estabelecem e 

somente certos FMA compatíveis com a vegetação são aptos a colonizar, estando a mudança da 



 

 

comunidade de FMA fortemente relacionada com a mudança, ao longo do tempo, da 

comunidade vegetal.  

O modelo básico da sucessão vegetal consiste na troca de plantas não micotróficas pelas 

micotróficas facultativas seguidas das obrigatórias (Janos, 1980). Este modelo assume que a 

sucessão é conduzida pelas plantas invasoras ou pioneiras, não micotróficas (gramíneas, 

herbáceas e arbustivas), especialmente no estádio inicial da sucessão, seguida das plantas 

micotróficas facultativas e das microtróficas obrigatórias predominantes nos estádios mais 

avançados da sucessão. Algumas gramíneas e pequenos arbustos, embora micotróficos, não 

dependem da micorriza para crescer em ambientes naturais nos estádios avançados da sucessão. 

Um segundo modelo, proposto por Allen & Allen (1990), estabelece que vários estágios 

micotróficos formam a sere inicial da sucessão. As plantas colonizadoras são micotróficas 

facultativas e, pela sua habilidade de dispersão e de formação da associação com fungos 

micorrízicos, aumentam consideravelmente este grupo de plantas nos estádios mais avançados, 

permanecendo associadas e produzindo maior quantidade de inóculo do fungo para os estágios 

posteriores da colonização vegetal. Em estudos de sucessão primária nas Ilhas do Hawaí, 

Gemma & Koske (1992) sugeriram que os FMA podem estar presentes nos vários estádios da 

sucessão, sendo componentes constantes na vegetação costeira. 

Diferentes níveis de micotrofismo dos grupos de plantas, associados aos diversos estádios 

sucessionais, mantêm função importante, regulando as interações com a microbiota do solo 

(Matsumoto et al., 2005). Na maioria das espécies florestais tropicais, a dependência da 

associação micorrízica é alta (Siqueira & Saggin-Júnior, 2001). Geralmente, as plantas possuem 

adequada capacidade fotossintética, favorecendo a formação da micorriza (Janos, 1980) e os 

benefícios desta interação podem ser um fator chave influenciando a estrutura das comunidades 

de plantas em florestas primárias (Gehring, 2003). Entretanto, Zangaro et al. (2000) sugeriram 

que os FMA possuem capacidade limitada em promover o desenvolvimento das plantas que 

apresentam baixa dependência micorrízica. Em comunidades onde as plantas dominantes são 



 

 

altamente dependentes da micorriza, a retirada dos FMA pode favorecer o aumento na 

diversidade de plantas devido à fraca competitividade das subordinadas (Johnson et al., 2005). 

Por outro lado, a perda de uma espécie vegetal em particular pode ocasionar mudanças na 

diversidade da comunidade de FMA (Abbott & Robson, 1991). 

 

 
3.3 Aspectos Ecológicos dos FMA  

  

O estabelecimento da colonização micorrízica envolve fluxos de carbono e de nutrientes 

no sistema radicular e a interação entre alocação de C e a fonte de nutrientes no solo determina o 

crescimento extra e intra-radicular dos FMA (Miller & Kling, 2000). Maior desenvolvimento de 

micélio no solo pode favorecer a transferência de nutrientes e C entre plantas conectadas por um 

mesmo sistema de rede micelial (Simard & Durall, 2004).  

As hifas dos FMA estão envolvidas não só com a translocação de nutrientes entre o solo e 

a planta, mas com a produção de uma glicoproteína, denominada glomalina, relacionada à 

agregação das partículas do solo (Rillig et al., 1999). Molécula composta de pequenas 

glicoproteínas ligadas ao ferro e a outros íons, pesa de 2 a 24 vezes mais que os ácidos húmicos, 

produtos da decomposição de plantas, e possui 30 a 40% de carbono, sendo considerada o maior 

componente da matéria orgânica do solo (Wrigth & Nicholis, 2002). As hifas, além de serem um 

canal de energia para o fungo, são fontes de carbono, constituindo uma rede de alimentação no 

solo. No entanto, possuem período curto de vida, de dias a semanas, enquanto a glomalina tem 

“vida longa”, contribuindo com mais nitrogênio e carbono estocados no solo que as hifas e 

outros microrganismos do solo (Steinberg & Rillig, 2003). 

A quantidade de glomalina e a taxa de crescimento de raízes foram usadas por Wright & 

Nicholis (2002) para determinar a quantidade de carbono estocado em solos de florestas 

tropicais. O baixo nível de glomalina encontrado foi atribuído às altas temperaturas e à elevada 



 

 

umidade dos solos. A liberação e deposição da glomalina no solo também pode estar relacionada 

com a degradação microbiana da parede das hifas e dos esporos de FMA (Driver et al., 2005).  

A concentração de glomalina no solo é fortemente correlacionada com a estabilidade dos 

agregados (Caravaca et al., 2006), sendo a sua presença importante para proteger a perda de solo 

pela ação do vento e da erosão provocada pela água. O tamanho e abundância dos agregados 

estáveis influenciam as propriedades físicas, químicas, biológicas e agrícolas dos solos. A 

relação entre o carbono e o nitrogênio do solo é um fator importante para predizer a estabilidade 

dos agregados (Bird et al., 2002). Muitas vezes, essa estabilidade é melhor relacionada com 

material orgânico livre, porque este age como substrato para produção microbiana dos ligantes 

orgânicos e porque a estabilidade está relacionada com o tamanho das raízes e das hifas dos 

FMA (Tisdall & Oades, 1982). Piotrowski et al. (2004) sugeriram que a estabilidade dos 

agregados está mais relacionada com a extensão da colonização micorrízica extra-radicular, e 

que outros fatores da interação entre plantas e FMA, como diversidade de espécies, podem atuar 

positivamente na agregação do solo. Olsson & Wilhelmsson (2000) observaram, em áreas de 

dunas, na Suécia, que a rede de hifas dos FMA representa aproximadamente 30% do total de 

biomassa microbiana do solo. 

Os FMA são importantes na recuperação e melhoria da qualidade dos solos impactados 

(Fitter et al., 2005), considerando que a produção de micélio extra-radicular e de glomalina está 

diretamente relacionada com o estoque e a ciclagem de C no solo. Por outro lado, a rede de 

micélio do fungo aumenta a área de absorção de nutrientes e água, transferindo-os para as 

plantas, principalmente em ambientes onde estes fatores são limitantes (Ruiz-Lozano & Azcón 

1995). A fonte de nutrientes é limitada pelas características do solo e pela competição entre 

plantas, enquanto o ganho de C é limitado pela capacidade fotossintética e pela densidade de 

plantas ou pela densidade do fungo e de competição entre eles por espaços intra-radiculares 

(Allen, 2001). 



 

 

De acordo com Allen (2001), o percentual de colonização micorrízica nas raízes das 

plantas é influenciado por diversos fatores, entre os quais: fluxo de C planta-fungo, fontes de 

fósforo e nitrogênio disponíveis no solo; e composição, quantidade e distribuição do inóculo 

micorrízico.  

A densidade e o potencial de infectividade dos propágulos de FMA no solo estão 

relacionados indiretamente com as condições ecológicas de cada ecossistema (Maia & Truffem, 

1990) e diretamente com a fisiologia do fungo (Morton, 1993). Por outro lado, a distribuição dos 

propágulos na rizosfera pode estar relacionada com a morfologia e a idade fisiológica das raízes 

(Anderson et al., 1983), e com outros fatores que influenciam a esporulação, como pluviometria, 

temperatura, período de insolação, umidade do solo e espécies de FMA (Staddon et al., 2003, 

Jacobson, 1997, Brundrett et al., 1996), além do pH (Coughlan et al., 2000) e da fertilidade do 

solo (Abbott & Robson, 1991). Em áreas de dunas, Al-Agely & Reeves (1995) observaram 

correlação negativa entre formação de micorriza arbuscular e o aumento da profundidade, da 

umidade e do pH do solo.  

Heijden & Vosatka (1999) observaram que o potencial infectivo de FMA nos vários 

estádios de sucessão, em ecossistemas de dunas foi fortemente afetado pelo pH do solo, 

encontrando maior potencial infectivo e menor densidade de esporos em solos ácidos. Rose 

(1988) também atribuiu a distribuição dos esporos de FMA, em áreas de dunas, aos fatores 

edáficos e à sazonalidade.  

Os FMA são componentes importantes para as plantas das faixas litorâneas e cerca de 

90% destas formam MA com percentuais de colonização superiores a 50% (Alarcón & Cuenca, 

2005). Avaliando a sazonalidade das MA e a densidade de esporos associados a sete espécies de 

plantas em dunas fixas costeiras da Califórnia, Siguenza et al. (1996) encontraram todas as 

espécies formando MA, com percentuais de colonização superiores a 80% no inicio do verão. 

Em áreas costeiras, no Hawaí, foi constatado que das 44 espécies de plantas examinadas, 77% 

apresentaram micorriza arbuscular (Gemma & Hoske, 1992).  



 

 

Ao longo de um gradiente sucessional nas áreas de dunas móveis a estabilizadas do Golfo 

do México, Corkidi & Rincon (1997) encontraram micorrizas em 97% das 37 espécies avaliadas.  

Na Venezuela, Alarcón & Cuenca (2005) também encontraram alta freqüência de colonização, 

relacionando este resultado com a dominância das micorrizas arbusculares nos ecossistemas 

tropicais. Por outro lado, o percentual de colonização foi baixo (7% a 18%), o que foi atribuído 

ao estresse ambiental e aos constantes distúrbios que apresentam os ecossistemas de dunas. 

Gemma & Hoske (1992) referiram que em áreas costeiras as espécies endêmicas tinham maior 

percentual de colonização que as introduzidas. 

Em estudos das dinâmicas e interações das micorrizas arbusculares e ectomicorrizas 

associadas a Salix repens L., em ecossistemas de dunas, Heijden & Vosatka (1999) concluíram 

que a interação destes dois tipos de micorrizas pode ser regulada pelas mudanças da dinâmica 

dos fatores edáficos e que as variações nas associações podem estar relacionadas com a 

sazonalidade e o potencial de inóculo, sendo este influenciado pelas características ambientais e 

alterado ao longo dos anos.  Corkidi & Rincon (1997) observaram que o potencial de inóculo de 

FMA foi maior em áreas estabilizadas que nas áreas móveis, sugerindo que este potencial 

aumenta com o aumento da estabilização das dunas. 

Maior produção de esporos pode ocorrer na fase final de crescimento do hospedeiro e no 

período de floração (Smith & Read, 1997), assim como 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 (Braunberger et al., 1994).  

Caproni et al. (2005) encontraram alta densidade de esporos de FMA em áreas de 

mineração revegetadas com Acacia mangium Willd., e o aumento na densidade foi relacionado 

com o tempo de revegetação; no entanto, o número de espécies de FMA não variou. Greipsson & 

Mayas (2000) também encontraram em áreas de dunas degradadas, relação direta do tempo de 

recuperação com o número de esporos e a colonização arbuscular. 



 

 

Avaliando micorrizas arbusculares em ecossistemas áridos e quentes do sudeste da China, 

Tao & Zhiwei (2005) e Tao et al. (2004) observaram que 95% das espécies de plantas estavam 

colonizadas, alta densidade de esporos no solo e maior número de espécies de FMA dos gêneros 

Acaulospora e Glomus, predominando esporos menores que 70 µm, com potencial aplicativo em 

atividades práticas, não podendo ser ignorados em programas de restabelecimento destes 

ecossistemas.  

Jasper et al. (1992) observaram que um nível adequado de infectividade dos FMA no solo 

pode ser restabelecido após mineração; porém, quando a taxa de retorno da infectividade é baixa, 

faz-se necessária a inoculação com FMA. Por outro lado, em áreas revegetadas após mineração 

de bauxita no Pará, Caproni et al. (2003) observaram que a capacidade infectiva dos FMA não 

foi relacionada com a densidade de propágulos ou número de esporos.  

 

 

3.4 Interações FMA x Planta x Solo 

 

O início do processo de interação fungo-planta ocorre com o contato físico entre os 

simbiontes (Vierheilig, 2004) e o estabelecimento da simbiose depende da habilidade das plantas 

em capturar nutrientes do solo e da capacidade do fungo de produzir hifas exploratórias e 

estruturas de colonização no sistema radicular (Cavagnaro et al., 2005).  

Em um sistema radicular colonizado são observadas estruturas fúngicas tais como hifas, 

vesículas, arbúsculos e esporos e raramente células auxiliares (Stürmer & Morton, 1999). 

Diferentemente das ectomicorrizas, as MA não produzem mudanças morfológicas nas raízes em 

resposta à colonização. No entanto, alguns autores relatam alterações na arquitetura, com plantas 

colonizadas apresentando sistema radicular fibroso e com poucas ramificações devido à absorção 

de nutrientes ocorrer preferencialmente no micélio externo do fungo, enquanto num sistema 

radicular não colonizado as raízes são mais finas e com abundantes ramificações.  



 

 

Em geral, os FMA não apresentam especificidade hospedeira, porém a quantidade destes 

fungos no solo pode direcionar a competitividade entre as plantas e consequentemente 

influenciar as interações micorrízicas (Janos, 1980). Como mencionado, os FMA podem 

apresentar diferentes estratégias de vida no solo e nas raízes das plantas e essas diferenças 

também estão relacionadas com as diversidades funcionais inter e intra-específicas (Gustafson & 

Casper, 2006).  

Kiers et al. (2000) sugeriram que a comunidade de FMA em florestas tropicais está bem 

distribuída no ambiente, exibindo diferentes níveis de afinidade com os hospedeiros, e podendo 

influenciar o estabelecimento e consequentemente a composição da comunidade vegetal. No 

entanto, Li et al (2007) sugeriram que a composição da comunidade de FMA é mais influenciada 

pelas condições do meio do que pela preferência por hospedeiro. 

Respostas de uma determinada planta à colonização arbuscular dependem da 

compatibilidade genética e funcional entre os simbiontes (Heijden & Kuyper 2001) e de sua 

dependência pelos FMA, podendo variar com a disponibilidade de nutrientes no solo e com a 

eficiência das espécies de FMA envolvidas (Azcón & Barea, 1997). Efeitos negativos da 

simbiose ainda são pouco conhecidos e podem estar relacionados com vários fatores: a) do 

fungo, quanto à funcionalidade, em especial à capacidade de desenvolvimento de micélio intra e 

extra-radicular e mecanismos de absorção e transferência de fósforo, ocasionando maior dreno 

de carbono, como também abundância de espécies de FMA menos efetivas; b) da planta, com 

relação aos aspectos morfológicos, fenológicos, dependência micorrízica e condições específicas 

de estresse; c) do ambiente, como herbivoria, presença de patógenos e perturbações do ambiente 

(Helgason et al., 2007, Cavagnaro et al., 2005). Por outro lado, Reynolds et al. (2005) sugeriram 

que relação não benéfica pode estar relacionada com a competitividade dos simbiontes por 

recursos do ambiente. 

Segundo Brundrett (2004), mudanças no processo simbiótico estão relacionadas com 

condições negativas externas, não sendo apropriado designar a infectividade micorrízica como 



 

 

parasitismo. Do mesmo modo, o termo oportunista para os FMA que supostamente ocasionam 

depressão no desenvolvimento da planta hospedeira pode ser inadequado (Fitter 2006), 

Moora et al. (2004) observaram que as respostas de duas espécies de Pulsatilla à 

micorrização,  foram relacionadas com a composição da comunidade de FMA e que a 

contribuição da nutrição fosfatada favoreceu o crescimento, coincidindo com o aumento de 

colonização das raízes e conteúdo de fósforo nos tecidos das plantas. No entanto, nem sempre 

ocorre uma relação direta de maior absorção de fósforo com maior colonização radicular e 

incremento de crescimento vegetal. Cavagnaro et al. (2005) observaram que algumas espécies de 

FMA altamente colonizadoras não promoveram o crescimento das plantas, sugerindo que alta 

colonização pode estar relacionada com maior dreno de carbono para o fungo e também com a 

relação de compatibilidade com o hospedeiro e o ambiente.  

As plantas não micotróficas e as micotróficas apresentam diferentes mecanismos de 

absorção de fósforo no sistema radicular e a efetividade dos FMA em relação ao transporte de P 

para as plantas só é significativo dependendo da espécie hospedeira (Ravnskov & Jakobsen, 

1995). Os autores observaram respostas micorrízicas diferentes em relação ao crescimento de 

três espécies de plantas, variando de negativo a positivo os efeitos da associação em relação ao 

crescimento vegetal. Algumas plantas podem não responder positivamente à micorrização 

quando apresentam baixa taxa de crescimento e alta reserva de fósforo nas sementes (Grandcourt 

et al., 2004).  

 Ohtomo & Saito (2005) sugeriram que a quantidade de fósforo nas raízes aumenta com o 

processo de desenvolvimento da colonização micorrízica, refletindo a atividade biológica dos 

FMA e que a alta correlação encontrada entre quantidade de fósforo e tamanho de raiz 

colonizada suporta o modelo em que os FMA translocam o fosfato inorgânico para os 

hospedeiros.  

Estudando os efeitos das micorrizas (MA) e da adubação fosfatada na resposta de 

espécies arbóreas à adubação nitrogenada, Pereira et al. (1996) sugeriram que a resposta ao N-



 

 

mineral não é resultado da melhoria da nutrição fosfatada, mas da maior absorção do N via fungo 

micorrízico. Reynolds et al. (2005) também sugeriram que os FMA não promovem a 

transferência de nitrogênio orgânico ou inorgânico para as plantas, em situações de baixa 

suplementação de N, e que podem atuar como parasitas em situações de alta suplementação de 

fósforo.  

Souza et al. (2000) observaram que o aumento das doses de P promoveu maior produção 

de matéria seca e maior acúmulo de P, K, Ca, e Mg na parte aérea e que a dosagem de P ótima 

para o crescimento de Andropogon gayanus e Stylosanthes guaianensis e para o acúmulo de 

nutrientes diminuiu consideravelmente quando as plantas apresentaram colonização micorrízica. 

De acordo com Smith et al. (2004), a contribuição da simbiose micorrízica na absorção 

de fósforo não pode ser correlacionada apenas com o crescimento da planta ou com o total de 

fósforo absorvido. A falta de resposta da planta à micorrização não quer dizer que o fungo não 

contribua para a absorção de fósforo, pois a colonização pode resultar na completa inativação da 

absorção direta de fósforo via raízes e epiderme.   

A deficiência na absorção de cálcio pode contribuir para ausência de colonização 

micorrízica. De acordo com Hepper & O’Shea (1984), tal deficiência provoca desorganização na 

membrana das células plasmáticas e dos vacúolos, o que pode estar relacionado com a perda de 

íons e de nutrientes e maior produção de exsudatos radiculares, acarretando menor 

susceptibilidade dos hospedeiros à micorrização. Jarstfer et al. (1998) também observaram a 

importância do cálcio e do magnésio para o funcionamento da associação 

 
 

3.5 Revegetação e Micorrizas Arbusculares  

 

Entende-se por recuperação, a restituição de um ecossistema ou de uma população 

silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição 

original (Lei nº 9.985, Art. 2º inciso XIII, Diário Oficial da União 19/07/2000).  



 

 

O processo de degradação resulta na redução de produção vegetal, acarretando mudanças 

nas mais variadas interações que ocorrem no solo, com conseqüente e muitas vezes irreparável 

perda da biodiversidade (Skujiņš & Allen, 1986). Em áreas severamente degradadas, a 

regeneração natural das espécies florestais é inviabilizada por vários fatores, entre os quais o 

insuficiente número de propágulos de vegetais e de microrganismos, ausência de polinizadores e 

dispersores e ambiente não propício para o desenvolvimento das plântulas (Engel & Parrotta, 

2003), requerendo muitos anos para recuperação (Carpenter et al., 2001). Os distúrbios 

ambientais também causam mudanças na comunidade de FMA, afetando a distribuição e a 

abundância de propágulos, tanto pelas alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas 

do ambiente solo, como pelas alterações na composição da vegetação (Abbott & Robson, 1991). 

Nestes casos, torna-se necessária a intervenção humana para iniciar e/ou acelerar a recuperação 

dos ambientes fortemente impactados. A utilização de espécies pioneiras arbóreo-arbustivas em 

programas de revegetação é referida como estratégia importante para a recuperação de áreas 

degradadas, servindo de refúgio para animais que contribuem para a polinização e a dispersão de 

sementes, além da produção de madeira (Reis & Kageyama, 2003).  

Mas atualmente, tem sido dada especial atenção aos FMA pelo potencial que apresentam 

na recuperação de ambientes naturais degradados (Caravaca et. al., 2005), na proteção dos 

ecossistemas contra as mudanças ambientais globais (Fitter et. al., 2004), e no aumento da 

resistência e/ou a tolerância das plantas ao ataque de fungos patogênicos ao sistema radicular 

(Maia et al., 2006) e a solos contaminados com metais pesados (Vinichuk et al., 2005).  

Assim, em áreas degradadas, com baixo potencial micorrízico, o plantio de mudas 

inoculadas com FMA é o principal método de introdução destes fungos (Caproni et al., 2005). 

Para o sucesso dos programas de inoculação de mudas com FMA, faz-se necessário selecionar 

isolados que possuam alto potencial infectivo e efetivo, promovendo rapidez e maior extensão de 

colonização radicular e crescimento às plantas hospedeiras (Dodd, 1999).  



 

 

A aplicação de compostos orgânicos nos substratos de cultivos de mudas é uma prática 

que se mostra necessária em programas de revegetação, favorecendo a ativação da comunidade 

microbiana e a qualidade físico-química dos solos, e proporcionando aumento na resistência das 

mudas frente às condições adversas do ambiente (Caravaca et al., 2002).  

Vários outros fatores são importantes para utilização dos FMA em programas de 

revegetação, e o fator solo pode ser determinante no resultado da inoculação com FMA 

(Vandresen et al., 2007). Em geral, os solos com baixa fertilidade e baixo número de propágulos 

infectivos podem favorecer a atividade dos fungos introduzidos, desde que estes sejam 

compatíveis com as plantas e com as condições do ambiente (Siqueira & Klauberg-Filho, 2000), 

sendo importante o manejo dos FMA nativos para serem aplicados em campo (Ferrol et al., 

2004, Stürmer, 2004). Muthukumar & Udaiyan (2002) observaram que a aplicação de compostos 

orgânicos com elevados teores de nutrientes pode favorecer o desenvolvimento de algumas 

espécies de FMA mais eficientes, além de promover a recuperação da atividade biológica dos 

solos e o crescimento das plantas (Izquierdo et al., 2005). 

Além disso, estudos têm comprovado que a presença de substâncias oxidantes na matéria 

orgânica pode favorecer o desenvolvimento de algumas espécies de FMA (Gryndler et al., 

2002). Porém, embora existam muitos registros na literatura sobre o efeito da adubação 

inorgânica nas culturas comerciais, ainda são poucas as informações sobre a interação da 

adubação com esterco bovino e da inoculação com FMA na produção de mudas de plantas 

arbóreas nativas tropicais (Sieverding, 1991).  

Programas de revegetação em áreas degradadas no mundo têm utilizado como estratégia 

plantas nativas micorrizadas visando à introdução do potencial micorrízico (Roldan-Fajardo, 

1994, Azcón et al., 2003, Caravaca et al., 2005). No Brasil, programas de recuperação de áreas 

degradadas por atividades de mineração vêm sendo desenvolvidos com sucesso no Pará (Caproni 

et al., 2003, Parrotta & Knowles, 2003) e na Paraíba (Rosado, 2000). No entanto, a produção de 

mudas de espécies arbóreas nativas micorrizadas com FMA ainda é pouco documentada e 



 

 

utilizada no país (Carneiro et al., 1998). Também, pouco se conhece sobre os fatores que 

influenciam a atividade e a diversidade de FMA em áreas degradadas e revegetadas (Caproni et 

al., 2007). 

Considerando a complexidade das relações estabelecidas entre as planta, os fungos 

micorrícos arbusculares e o ambiente e suas implicações no processo de revegetação de áreas 

degradas, os esforços de pesquisas, neste sentido, podem ser importantes na utilização prática e 

teórica dessas informações, ainda que os dados não extrapolem o local, quando o objetivo é a 

recuperação de ambientes antropizados. Levando-se em conta a ampliação de áreas degradadas, 

estudos das interações entre plantas e FMA são fundamentais para o desenvolvimento de 

programas de revegetação no Brasil (Matsumoto et al., 2005). 
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Resumo - (Fungos Micorrízicos Arbusculares em Áreas de Dunas Revegetadas e Nativa). 

Considerando a importância dos fungos micorrízicos arbusculares (FMA) para a manutenção dos 

ecossistemas naturais foram avaliados diversidade, colonização micorrízica, potencial de 

infectividade, número de glomerosporos e proteínas do solo relacionadas à glomalina (PSRG), em 

amostras de solo coletadas nos períodos de estiagem (janeiro/2005) e chuvoso (agosto/2005), em 

dunas exploradas para extração de minério, no município de Mataraca, litoral norte da Paraíba.  Das 

seis áreas estudadas, quatro encontravam-se em processo de revegetação há 16, 12, 8 e 4 anos, uma 

estava pronta para ser revegetada e a última tinha vegetação natural. Das amostras de raízes de 24 

espécies vegetais, 88% apresentaram colonização micorrízica, com maior proporção no período 

chuvoso. O número de propágulos infectivos foi significativamente maior no período de estiagem, 

exceto na área de duna sem vegetação, que apresentou 0,2 propágulos infectivos por cm-3 de solo, 

neste período, e nenhum propágulo no chuvoso. O número de glomerosporos variou de 5 a 300 100 

g-1 de solo, sem diferenças entre os períodos de coleta. A quantidade de PSRG foi maior na área 

natural, sem variação entre os períodos de coleta. Entre as áreas revegetadas, apenas a mais antiga 

apresentou diferença na quantidade de PSRG, com maior valor no período de estiagem. Houve 

correlação positiva da quantidade de PSRG com o tempo de revegetação e com a quantidade de Al 

e de Fe nos solos. Foram identificadas 29 espécies de FMA, com maior riqueza de representantes 

das famílias Glomeraceae e Gigasporaceae. A revegetação das dunas, com o plantio de mudas, 

contribuiu com o restabelecimento da comunidade de FMA, com as espécies de Scutellospora 

prevalecendo nos estádios iniciais de sucessão vegetal e as de Glomus nos estádios mais avançados.  
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 Introdução 

 

Em ecossistemas naturais, os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) constituem um 

importante grupo funcional da microbiota do solo, promovendo a interface entre plantas, ambiente 

físico e biológico. Nesse contexto, os FMA conferem às plantas hospedeiras maior resistência e 

tolerância a estresses bióticos e abióticos (Schreiner et al. 1997), além de influenciar a diversidade, 

a produtividade vegetal (Miller & Kling 2000) e a composição florística (van der Heijden et al. 

1998).  

Em ambientes degradados, os FMA têm recebido especial atenção pelo potencial que 

apresentam em aumentar a sobrevivência e crescimento das plantas, contribuindo com a 

recuperação da vegetação (Dodd 1999) e com a melhoria da qualidade dos solos (Izquierdo et al. 

2005). O micélio extraradicular atua no processo de agregação das partículas do solo e é 

responsável pela deposição e acúmulo de glomalina no solo, glicoproteína fortemente relacionada 

com a estabilidade dos agregados (Rillig et al. 1999). Por outro lado, as práticas de exploração 

extrativista dos solos causam modificações na comunidade rizosférica, interferindo no equilíbrio 

das funções edáficas (Kennedy & Smith 1995) e nas complexas interações entre as comunidades 

biológicas que compõem o ambiente (Rodrigues & Gandolfi 1996), além de causar redução e até 

mesmo eliminação dos propágulos de plantas (Grootjans et al 2001) e de fungos micorrízicos 

(Greipsson & El-Mayas 2000). 

Atualmente, os FMA são classificados no filo Glomeromycota, que inclui todos os fungos 

que formam arbúsculos no interior de células corticais de raízes de plantas (Schüβler et al. 2001). O 

filo apresenta apenas uma classe, Glomeromycetes, representada por mais de 200 espécies 

(Redecker et al. 2007), distribuídas em oito famílias, nas quais se incluem os gêneros Acaulospora, 

Appendicispora, Archaeospora, Diversispora, Entrophospora, Intraspora, Gigaspora, Glomus, 

Kuklospora, Pacispora, Paraglomus e Scutellospora. 

A diversidade de espécies, a densidade populacional e o potencial infectivo dos FMA estão 

relacionados diretamente com a fisiologia e a genética, a diversidade vegetal e as condições 

ecológicas dos ecossistemas em que se encontram (Morton 1993; Allen et al. 1995; Maia & 

Truffem 1990).  

Em ecossistemas de dunas litorâneas, onde as condições ambientais são adversas, com solos 

altamente arenosos, pobres em nutrientes e em matéria orgânica (Stürmer & Bellei 1994), as MA 

estão presentes na maioria das plantas (Alarcón & Cuenca 2005) e são componentes importantes 

para o estabelecimento e o crescimento da vegetação (Rodríguez-Echeverría & Freitas 2006) e a 

agregação das partículas do solo (Rose 1988). Porém, em dunas onde a perturbação do ambiente 

envolve remoção de vegetação e de solo, a presença de FMA é fortemente comprometida (Louis 



 

 

1990), afetando a colonização e a sucessão vegetal (Gemma & Koske 1992). Os programas de 

revegetação e estabilização de dunas, em geral, não incluem estudos sobre a condição micorrízica 

das plantas a serem introduzidas, a diversidade de FMA associados a essas plantas (Koske & 

Halvorson 1981; Rodríguez-Echeverría & Freitas 2006) e os benefícios que esses organismos 

podem propiciar.  

 Os objetivos deste estudo foram conhecer a diversidade e o potencial de restabelecimento da 

comunidade de FMA em dunas litorâneas impactadas por atividade de mineração e determinar a 

existência de um padrão de recuperação da comunidade de FMA em relação ao tempo de 

revegetação. Testou-se a hipótese de que a revegetação possibilita o retorno dos FMA às dunas 

impactadas. 

 
 

Material e Métodos 

Local de estudo – Foram estudadas áreas de dunas de propriedade da empresa Millennium 

Mineração - A Cristal Company, localizada no Município de Mataraca, Paraíba (6°28’20” - 

6°30’00”S, 34°55’50” - 34°57’10”W). Nesta região, a vegetação é típica de formações de restinga, 

variando em fisionomia desde os tipos arbóreos-arbustivos até os herbáceos (Oliveira-Filho & 

Carvalho 1993). O clima é tropical chuvoso (tipo Am de Köppen), com período de seca curto 

(quatro meses). A temperatura média anual é de 25,5 °C, com média mensal variando de 23,7 °C, 

no mês de julho, a 26,8 °C, no mês de dezembro. A precipitação média anual é de 1.795 mm. As 

precipitações acumuladas nos anos de 2004, 2005 e 2006 foram de 2.635, 1.683 e 1.256 mm, 

respectivamente, com os meses de abril, maio, junho e julho apresentando maiores índices 

pluviométricos (Fig. 1), com exceção dos meses de janeiro e fevereiro de 2004, considerados 

atípicos por apresentarem também elevada precipitação. A formação geológica predominante é 

composta por rochas sedimentares argilo-arenosas, sobrepostas por dunas fixas, onde são 

encontrados minerais pesados de interesse econômico, como ilmenita (FeO TiO2), zirconita (ZrO2 

SiO2) e rutilo (TiO2). 
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 Figura. 1. Precipitações mensais registradas em 2004, 2005 e 2006 no município de Mataraca, PB. 



 

 

 

 O processo de extração dos minérios implica na retirada completa da vegetação e da camada 

superficial do solo (solo de cobertura), que fica estocado no campo para posteriormente recobrir as 

dunas de rejeito (produto da mineração obtido após a extração dos minérios, constituído 

basicamente de areia quartzosa com níveis desprezíveis de matéria orgânica e nutrientes). Após a 

reconstituição física, essas dunas recebem o solo de cobertura que é espalhado mecanicamente por 

trator de esteira e após inicia-se a revegetação com o plantio de mudas. Entre as espécies mais 

utilizadas na revegetação estão: Anacardium occidentale L. (cajueiro), Tabebuia roseo-alba (Ridl.) 

Sandw (peroba), Tocoyena selloana Schum. (jenipapo-bravo), Guazuma ulmifolia Lam. (mutamba) 

e Zizyphus joazeiro Mart. (joazeiro). 

 

Estudo preliminar – Para avaliação prévia da ocorrência de FMA, do número de glomerosporos 

(termo usado para denominar os esporos de FMA segundo Goto & Maia 2006) no solo, e da 

presença de colonização micorrízica na vegetação, em julho de 2004 foram realizadas coletas de 

solo e raízes de 127 plantas, em sete áreas de dunas, duas com vegetação natural (denominadas 

mata de restinga e restinga praiana por Oliveira-Filho & Carvalho 1993) e cinco com tempos 

diversos de revegetação (15, 11, 7, 3 e 1 ano). Em cada área foram selecionadas duas subáreas e ao 

longo de 100 m definidos nove pontos de coleta na rizosfera de plantas pré-identificadas. Após 

análise dos dados dessa avaliação prévia, foram selecionadas para estudos as áreas revegetadas há 

15, 11, 7 e 3 anos, a área com mata de restinga e por fim uma área a ser revegetada, em substituição 

às áreas de restinga praiana e revegetada há 1 ano. Esta última por não diferir substancialmente da 

área revegetada há 3 anos e a área de restinga praiana por sua localização diferir das demais áreas, 

quanto a proximidade a praia. 

 

Estudo principal – Foram realizadas duas coletas: uma no período de estiagem (janeiro/2005) e 

uma no chuvoso (agosto/2005). Em cada área, com dimensões de 11 ha (16 anos), 7,38 ha (12 

anos), 7,28 ha (8 anos), 12,84 ha (4 anos), 57,13 ha (a ser revegetada) e 10 ha (mata de restinga), 

foram definidas três subáreas. Nestas foram demarcados cinco pontos de coleta, a cada 20 m, em 

linha reta no sentido borda interior. Em cada ponto foram coletadas com um trado, na camada de 0 a 

20 cm de profundidade, três subamostras de solo na rizosfera de plantas, que constituíram uma 

amostra composta, acondicionadas em sacos plásticos. As amostras foram trazidas ao laboratório, 

peneiradas e as raízes separadas e conservadas em álcool a 46% para posterior análise. Em cada 

amostra de solo foram determinados; número de glomerosporos, número mais provável de 

propágulos infectivos (NMP) de FMA, quantificação de proteínas do solo relacionadas à glomalina 

(PSRG), identificadas as espécies de FMA e realizada análise físico-química dos solos, no 



 

 

laboratório de Fertilidade e de Física do solo, da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária 

(IPA) (Tabela 1). A análise dos solos indica que estes são arenosos, com baixos níveis de P e de 

matéria orgânica, e maiores teores de K, Al, Mg e Fe na área de mata. 

 

Tabela 1. Análises físico-químicas dos solos coletados nos períodos de estiagem e chuvoso, em 

áreas de dunas revegetadas (R) há 16, 12, 8 e 4 anos, em área explorada (EXP) a ser revegetada e 

em área de mata de restinga, no município de Mataraca, PB. 
pH P K Al Ca Mg Fe CTC MO Análise Textural (%) Áreas  

Períodos H2O mg.dm-3 ------------------ cmolc.dm-3 -------------------- g.Kg-1 Areia Argila Silte 

R 16 estiagem 5,43 17 0,04 0,10 1,60 0,65 12,66 6,9 - 94 2 4 

         Chuvoso 5,50 23 0,04 0,05 2,50 0,60 - - 2,0 - - - 

R 12 estiagem 5,35 11 0,03 0,10 0,75 0,35 24,27 3,8 - 95 2 3 

         Chuvoso 5,10 10 0,05 0,15 0,75 0,40 - - 3,3 - - - 

R 8   estiagem 5,62 5 0,02  0,10 1,00 0,40 13,07 3,0 - 96 0 4 

         Chuvoso 5,50 5 0,03  0,05 1,40 0,35 - - 4,3 - - - 

R 4   estiagem 5,66 13 0,03 0,05 0,95 0,35 14,73 3,7 - 96 2 2 

         Chuvoso 5,80 10 0,03 0,05 1,20 0,40 - - 2,6 - - - 

Mata estiagem 5,05 3 0,04 0,20 0,90 0,45 56,64 5,2 - 96 0 4 

         Chuvoso 4,70 3 0,26 0,35 1,10 1,05 - - 6,3 - - - 

EXP estiagem 5,24 3 0,06 0,15 1,15 0,55 16,80 5,8 - 98 2 0 

         Chuvoso 4,90 3 0,03 0,15 0,90 0,45 - - 4,5 - - - 

(-) não determinado 

 

Avaliação de colonização micorrízica – As raízes foram diafanizadas com KOH (10%), 

clarificadas com H2O2, acidificadas com HCl (1%), coradas com azul de tripano em lactoglicerol 

(0,05%) (Phillips & Hayman 1970, modificado), e conservadas em solução de glicerol a 50%. Para 

verificação dos percentuais de colonização foi utilizado o método de interseção dos quadrantes, 

onde em cem pontos, de fragmentos de raízes que interceptam as linhas dos quadrantes, são 

contados os segmentos colonizados (Giovannetti & Mosse 1980).  

Determinação do número de glomerosporos – Foram utilizados 100 g de solo para extração dos 

glomerosporos pelo método de peneiramento úmido (Gerderman & Nicolson 1963), seguido de 

centrifugação em água e sacarose 40% (Jenkins 1964, modificado) e contagem direta em placas 

canaletadas.  

Culturas armadilha – Visando facilitar a identificação das espécies de FMA, foram montadas 

culturas armadilha (Stutz & Morton.1996) com solo de cada subárea. As culturas foram mantidas 

em casa de vegetação, por três ciclos de três meses, em potes de 500 g, com milho (Zea mays L.), 



 

 

amendoim (Arachis hypogeae L.) e girassol (Helianthus annus L.). No final de cada ciclo, os 

glomerosporos foram extraídos, da forma descrita anteriormente. 

Identificação das espécies de FMA – Os glomerosporos extraídos das amostras de solo e das 

culturas armadilha foram montados em lâminas com PVLG (álcool-polivinílico em lactoglicerol) e 

com reagente de Melzer’s + PVLG (1:1), para estudo morfológico das espécies. A identificação foi 

realizada com base nas descrições das características morfológicas dos glomerosporos, conforme o 

Manual de Identificação de FMA (Schenck & Pérez, 1990), dados da International Culture 

Collection of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (INVAM http://www.invam.caf.wvu.edu/taxonomy) e 

novas publicações. Os nomes das espécies estão de acordo com o Index Fungorum 

(http://www.indexfungorum.org).  

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

determinação do NMP foi utilizada a metodologia de Feldmann & Idzack (1994). Amostras 

compostas de cada subárea foram diluídas sucessivamente nas proporções: zero (sem diluição), 

1:10, 1:100 e 1:1000 (v:v), em solo proveniente de área de duna, desinfestado com Bromex® (98 % 

brometo de metila e 2 % cloropicrina) por 48h. Os potes foram mantidos em casa de vegetação, 

tendo como hospedeiro o milho (Zea mays L.). Após 30 dias, as raízes foram retiradas e coradas 

(Phillips & Hayman 1970), sendo avaliadas em estereomicroscópio quanto à presença ou ausência 

de colonização. Utilizou-se a tabela de Cochran (1950) para estimativa do NMP. 

Quantificação de proteína do solo relacionada à glomalina – De cada subárea foram utilizadas 

três sub-amostras de 0,25 g de solo para a avaliação da glomalina facilmente extraída (GFE), em 

citrato de sódio (20 mM; pH 7,0), a 121 ºC,  por 30 minutos (Wright & Upadhyaya 1996). A 

proteína foi dosada pelo método de Bradford (1976) e a quantidade média de glomalina (GFE) de 

cada área foi obtida a partir das médias das subáreas.  

Análises Estatísticas – Para análise estatística, os percentuais de colonização foram transformados 

em arcoseno da √x e os números de esporos em log (x+1). As análises de variância e comparação de 

médias (Tukey p < 0,05) foram realizadas usando o programa Statistica 5.0 (StatSoft 1997). Para 

avaliação da similaridade de espécies de FMA e de plantas entre as áreas foi utilizado o Índice de 

Sorensen (Brower & Zar 1984).  

 

Resultados  

 
Estudo preliminar – Do total de 14 espécies de plantas, pertencentes a 12 famílias, 85,7% 

apresentaram colonização micorrízica arbuscular em alguns dos exemplares (Tabela 2). De todas as 

amostras, 23,6% não puderam ser examinadas, devido a dificuldades na preparação, 52% não 

estavam colonizadas e o restante (24,4%) apresentou estruturas micorrízicas.    

 



 

 

 

Tabela 2. Número de plantas com raízes colonizadas (C) ou não (N), coletadas em áreas de dunas 

revegetadas (R) há 15, 11, 7, 3 e 1 ano e de dunas com vegetação natural (mata de restinga - MR e 

restinga praiana - RP), no período de chuva (julho/2004), em Mataraca, PB. 

  Áreas 

 
R 
15 

R 
11 R 7 R 3 R 1 MR RP 

Famílias/Espécies Nome/Hábito C N C N C N C N C N C N C N
Anacardiaceae                

Anacardium occidentale L. Cajueiro av-ab - - 1 1 - - - - - - - - - - 
Tapirira guianensis Aubl. Cupiúba av - 2 1 2 - 1 - 1 - 1 - - - - 

Bignoniaceae    
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw. Peroba av-ab - 2 - 2 1 - 1 1 -  2 - 1 - - 

Burseraceae   
Protium heptaphyllum (Aubl.) March. Amescla av-ab - - - - - - - - - - - 1 - - 

Fabaceae    
 Andira nitida Mart. ex Benth.   Angelim av-ab - - - - - - - - - - - 1 - - 

Malpighiaceae    
Byrsonima gardneriana Juss. Murici ab - - - - - 1 - 1 - 1 1 1 - 2 

Myrtaceae    
Campomanesia dichotoma (Berg) 
Mattos Guabiraba av-ab 1 - - - - - - - - - - - - - 

Nyctaginaceae   
Guapira pernambucensis (Casar) 
Lundell Cipó ab 1 - - - - - 1 1 -  1 - - - 2 

Polygonaceae   
Coccoloba cordifolia Meissn. Garajao av-ab - - - - 1 - - - - - - - - 2 

Rhamnaceae   
Ziziphus joazeiro Mart. Joazeiro av-ab 2 - 2 - 2 1 3 1 -  3 - - - 1 

Rubiaceae    
 Guettarda platypoda DC. Angélica ab 1 2 - - - 2  - 2 -  2 - 3 - - 
Tocoyena selloana Schum. Jenipapo ab-av 1 1 2 1 - 3 -  4 - 2 - 2 - 3 

Sapotaceae    
Manilkara salzmannii ( A. DC.) H.J. 
Lam. Maçaranduba av-ab - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 

Sterculiaceae    
 Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba av-ab 2 1 - 3 2 1 2  - 1 2 - - - - 
 

 

 

 

 



 

 

 

A forte pigmentação das raízes dificultou as análises e isso pode ter contribuído para 

observação de baixo percentual de raízes colonizadas. Zizyphus joazeiro e Guazuma ulmifolia 

apresentaram os maiores números de plantas colonizadas.  

Foram identificadas 21 espécies de FMA, das famílias Paraglomeraceae (1), 

Acaulosporaceae (5), Glomeraceae (5) e Gigasporaceae (10). O número de glomerosporos em 100 g 

de solo variou de 5 a 322 e não houve diferença significativa na média de esporos entre as áreas 

(dados não apresentados). 

 

Estudo principal   

  O número de glomerosporos (em 100 g de solo) variou de 5 a 300 e de 9 a 126, nos 

períodos de estiagem e chuvoso, respectivamente. As médias foram maiores nas áreas em processo 

de revegetação em comparação com a área de mata e a área a ser revegetada, nos dois períodos de 

coleta, sendo mais evidente no período chuvoso (Tabela 3).  

Maior número de propágulos infectivos foi observado no período seco, com significativo 

decréscimo no período chuvoso, exceto na área a ser revegetada (Tabela 3). No período seco, as 

áreas revegetadas há 12 e oito anos apresentaram mais propágulos infectivos que as demais, porém 

só houve diferença significativa em relação à área a ser revegetada (EXP). No período chuvoso foi a 

área revegetada há quatro anos que apresentou mais propágulos, com diferença significativa em 

comparação com a área revegetada há 16 anos. 

 

Tabela 3. Número de glomerosporos e de propágulos infectivos (NMP) de FMA em quatro áreas de 

dunas revegetadas (R) há 16, 12, 8, 4 anos, uma a ser revegetada (EXP), e uma com mata de 

restinga, nos períodos de estiagem (janeiro) e chuvoso (agosto) de 2005, em Mataraca, PB. Os 

valores são médias ± desvio padrão do número de amostras (n). 

 Número de glomerosporos 100 g de solo NMP cm-3 de solo 
 Períodos 
Áreas Seco Chuvoso Seco Chuvoso 
R 16 63,00Aa±16,82 80,67Aa±66,96 34,00Aa±0,11 3,17Bb±1,50 

R 12 45,00ABb±24,46 74,00Aa±45,31 55,33Aa±0,61 4,50ABb±2,98 

R 8 36,67Ba±28,76 46,33Aa±44,47 51,00Aa±0,23 7,40ABb±3,46 

R 4 72,67Aa±37,82 43,67Ab±34,07 26,33Aa±0,05 12,63Ab±4,56 

EXP 11,00Ca±4,38 6,67Ca±4,48 0,2Ba±0,0 0,00Ca±0,0 

Mata 34,67Ba±10,20 17,67Bb±13,72 28,67Aa±0,15 3,77ABb±3,62 

CV (%) 14,83 20,83 67,5 65,7 
n = 90 90 18 18 
Para mesma determinação, valores seguidos de mesma letra, minúscula na linha, e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).  



 

 

 

Apenas na área de mata de restinga o percentual de colonização não variou entre os períodos 

de coleta e a PSRG foi maior nessa área, também sem variação entre os períodos (Tabela 4). Nas 

áreas revegetadas, apenas na mais antiga (16 anos) houve diferença da quantidade de PSRG entre os 

períodos, com maior quantidade registrada no período seco. As quantidades de PSRG registradas 

foram positivamente correlacionadas com o tempo de revegetação (r = 0,68 e p = 0,014) e com as 

quantidades de Al (r = 0,70 e p = 0,012) e de Fe (r = 0,73 e p = 0,0064) nos solos. 
 

Tabela 4. Quantidade de proteínas relacionadas à glomalina (PSRG) e colonização micorrízica 

arbuscular em quatro áreas de dunas revegetadas (R) há 16, 12, 8, 4 anos, uma explorada (EXP) a 

ser revegetada, e uma com mata de restinga, nos períodos de estiagem (janeiro) e chuvoso (agosto) 

de 2005, em Mataraca, PB. Os valores são médias ± desvio padrão do número de amostras (n). 

 PSRG mg.g-1 de solo Colonização % 

 Períodos 

Áreas Seco Chuvoso  Seco  Chuvoso   

R 16 7,66Ba±1,40 5,86Bb±1,19 11,60ABb±6,32 36,87Aa±14,00 

R 12 4,43Ca±0,99 3,59Ca±1,06 5,53Bb±4,86 23,87Ba±10,25 

R 8 5,92BCa±1,76 6,27Ba±1,20 14,93ABb±12,38 33,07Aa±14,16 

R 4 6,95BCa±3,48 5,23BCa±1,24 15,73Ab±10,15 31,53Aa±10,43 

EXP 6,50BCa±0,48 6,54Ba±1,57 - - 

Mata 11,34Aa±2,16 10,11Aa±1,59 22,27Aa±11,41 22,53Ba±19,52 
CV (%) 28,8 21,17 49,77 34,61 
n = 54 54 75 75 
(-) não coletado. 
Para mesma determinação, valores seguidos de mesma letra, minúscula na linha, e maiúscula na coluna, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).  

 

A colonização micorrízica das plantas foi maior no período chuvoso, exceto na área de mata 

que não variou. Tanto no período seco quanto no chuvoso a área revegetada há 12 anos foi a que 

apresentou menor percentual quando comparada com as demais áreas em recuperação (Tabela 4).  

Todas as 24 espécies de plantas, pertencentes a 14 famílias, apresentaram representantes 

formando micorriza. Anacardium occidentale (cajueiro), Tabebuia roseo-alba (peroba), Ziziphus 

joazeiro (juazeiro) e Tocoyena selloana (jenipapo-bravo) foram as espécies mais encontradas nas 

áreas revegetadas e estavam naturalmente colonizadas por FMA (Tabela 5).  

Presença de colonização micorrízica foi observada em 88% das amostras (n = 150, sendo 30 

por área) e os percentuais de colonização não ultrapassaram 50% nas plantas da área com mata de 

restinga e 63% nas plantas da área revegetada há 16 anos, nos períodos de estiagem e chuvoso, 

respectivamente.  



 

 

Tabela 5. Número de plantas com raízes colonizadas (C) ou não (N), coletadas em áreas de dunas 

revegetadas (R) há 16, 12, 8 e 4 anos e em duna natural (com mata de restinga), nos períodos de 

estiagem (janeiro) e chuvoso (agosto) de 2005, em Mataraca, PB. 

  Áreas 
   R 16 R 12 R 8 R 4 Mata Total 
Família/Espécie Nome/Hábito C N C N C N C N C N C N 
Anacardiaceae              
Anacardium occidentale L. Cajueiro av-ab 4 1* 15 2* 4 1* 8 - - - 31 4 
Tapirira guianensis Aubl. Cupiúba av 2 - 3 2* - - - - - - 5 2 
Annonaceae              
Xilopia nitida Don Camaçari  ar-ab - - - - - - - - 3 1+ 3 1 
Duguetia gardneriana Mart. Miúm ar-ab - - - - - - - - 2 - 2 0 
Bignoniaceae              
Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw. Peroba ar-ab 7 - - - 6 - 3 - - - 16 0 
Burseraceae              
Protium heptaphyllum (Aubl.) March. Amescla av-ab - - - - - - - - 2 - 2 0 
Caesapiniaceae              
Charmaecrista bahiae (Irwin) Irwin 
& Barneby 

Pau ferro av-ab - - - - - - - - 1 1+ 1 1 

Caesalpinia echinata Lam. Pau Brasil av 1 - - - - - - - - - 1 0 
Celastraceae              
Maytemus distichophylla Mart. ex 
Reiss. 

Bom-nome ab - - - - - - - - 1 1+ 1 1 

Combretaceae              
Buchenavia capitata (Vahl.) Eichl. Imbiridiba av 2 - - - - - - - - - 2 0 
Lauraceae              
Ocotea gardneri (Meissn.) Mez. Louro av-ab - - - - - - - - 2 2* 2 2 
Mimosaceae              
Inga sp. Ingá av-ab 1 - - - - - - - - - 1 0 
Myrtaceae              
Eugenia affcrenata Vell Cambuim ab - - - - - - - - 1 1+ 1 1 
Eugenia kunthiano DC Batinga av-ab - - - - - - - - 6 - 6 0 
Calyptranthes lúcida Mart. Ex DC Purpuna av-ab - - - - - - - - 2 - 2 0 
Eugenia uvalha Camb. Ubaia av-ab 1 - - - - - - - - - 1 0 
Campomanesia dicothoma(Berg) 
Mattos 

Guabiraba av-ab 1 - - - - - - - - - 1 0 

Nyctaginacea              
Guapira pernambucensis (Casar) 
Lundell 

Cipó ab 1 - - - - - - - - - 1 0 

Rhamnaceae              
Ziziphus joazeiro Mart. Joazeiro av-ab 1 1* 1 1* 7 - 7 1* - - 16 3 
Rubiaceae              
Guettarda platypoda DC. Angélica ab 2 - - - 3 - 1 - - - 6 0 
Tocoyena selloana Schum. Jenipapo ab-av 1 - 4 1* 5 1* 10 - - - 20 2 
Sapotaceae              
Manilkara salzmannii ( A. DC.) H.J. 
Lam. 

Maçaranduba av 1 - - - - - - - 2 - 3 0 

Sterculiacea              
Guazuma ulmifolia Lam. Mutamba av-ab 3 - 1 - 2 1* - - - - 6 1 
Verbanaceae              
Vitex triflora Vahl. Maria-preta av-ab - - - - - - - - 2 - 2 0 
Totais            132 18 
(-) não determinado, (*) período de estiagem, (+) período chuvoso 
av=arbóreo, ab=arbustivo (Oliveira-Filho & Carvalho, 1993). 

 



 

 

 

Maior similaridade de espécies de plantas foi observada entre as áreas revegetadas há 12, 8 e 

4 anos, enquanto o menor índice ocorreu entre as áreas de mata e a revegetada há 12 anos (Tabela 

6). 

 

Tabela 6. Índice de similaridade de espécies vegetais entre as áreas revegetadas (R16, R12, R8 e 

R 4) e a área com mata de restinga (controle). 

ÁREAS R16 R12 R8 R4 
MATA 37,5% 32% 46% 44% 

R16      66,7%   54,5% 70% 
R12    80%    87,5% 
R8     82% 

 

 

Foram identificadas 29 espécies de FMA (Tabela 7), das famílias Paraglomeraceae (1), 

Acaulosporaceae (6), Gigasporaceae (10) e Glomeraceae (12).  Maior riqueza de espécies foi 

observada nas áreas revegetadas, sobretudo naquelas mais antigas. Acaulospora foveata, A. 

scrobiculata, A. tuberculata, Kuklospora colombiana, Scutellospora aurigloba, S. fulgida, S. 

cerradensis, S. dipurpurascens, S. gregaria, S. pellucida, Glomus botryoides, G clarum, G. 

coremioides, G. invermaium, G. mosseae, G. sinuosum, G. taiwanensis e G. tortuosum foram de 

ocorrência exclusiva às áreas revegetadas. Das 10 espécies presentes na mata de restinga, nove 

ocorreram também nas áreas revegetadas e apenas Glomus rubiformes foi restrita à área.  Embora 

não se tenha a frequência por espécie, foram observados mais comumente: Acaulospora morrowiae, 

Appendicispora appendicula, Gigaspora aff. margarita, Scutellospora biornata, S. heterogama e 

Glomus glomerulatum. Do total de espécies, três foram detectadas apenas em culturas armadilha: G. 

invermaium, G. tortuosum e S. aurigloba. Destas, somente S. aurigloba foi observada no solo 

examinado logo após a coleta, no estudo prévio. 

Algumas espécies como Acaulospora tuberculata, Glomus brotryoides, G. mosseae, G. 

clarum, K. colombiana, Glomus rubiformes e G. taiwanensis foram detectadas apenas em uma área 

e em um período de coleta.  

Na área da duna a ser revegetada, só foi possível identificar Glomus etunicatum no solo de 

cobertura, devido ao baixo número de esporos e de propágulos viáveis, assim como pela ausência 

de esporulação nas culturas armadilha. Entretanto, no período chuvoso, logo após o plantio de 

mudas foram observados alguns esporos de G. etunicatum e de Paraglomus occultum.  

 

 



 

 

Tabela 7. Espécies de FMA presentes em amostras de solo recém coletadas nos períodos de estiagem-E (janeiro/2005) e chuvoso-C (agosto/2005)  e  em 
culturas armadilha (Ca), provenientes de áreas de dunas em processo de revegetação (R) há 16, 12, 8 e 4 anos, em área a ser revegetada (EXP) e em área de 
mata de restinga, no município de Mataraca, PB. 
    ÁREAS 
Família Espécie R 16 R 12 R 8 R 4 EXP MATA 
   E C Ca E C Ca E C Ca E C Ca E C Ca E C Ca 
Acaulosporaceae Acaulospora foveata Trappe & Janos x x – x x – x x – x x x – – – – – – 
 A. morrowiae Spain & N. C. Schenck x x x – x x x x x x – x – – – x – – 
  A. scrobiculata Trappe x x x – x x x x x x x x – – – – – – 
 A. tuberculata Janos & Trappe – – – – – – – x – – – – – – – – – – 
 Appendicispora appendicula (Spain, Sieverd. N. C. Schenck) Spain, Oehl e Sieverd. – x – x x  x x x x x x – – – x – – 
 Kuklospora colombiana (Spain & N.C. Schenck) Oehl & Sieverd. # – – – – – – – – – x – – – – – – – – 
Gigasporaceae Gigaspora decipiens I.R. Hall & G.S. SM. – – – – – x* – – – x – – – – – x – x 
 G. aff. margarita W.N. Becker & I.R. Hall x x x x x x x x x x x x – – – x x x 
 Scutellospora aurigloba (I.R. Hall) C. Walker & F.E. Sanders – – – – – – – – x* – – – – – – – – – 
 S. biornata (Spain) Sieverd. & S. Toro – x x x x x x x x x x x – – – – x – 
 S. cerradensis Spain & Miranda x x – – x – – – – x x – – – – – – – 
 S. dipurpurascens J.B. Morton & Koske – – – – – – x x – – – – – – – – – – 
 S. fulgida Koske & C. Walker x x x x x x x x x x x x – – – – – – 
 S. gregaria (N.C. Schenck & T.H. Nicolson) C. Walker & F.E. Sanders x x x – x – x x x x x x – – – – – – 
 S. heterogama (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & F.E. Sanders x – x x – – x x x x x – – – – x – x 
 S. pellucida (T.H. Nicolson & N.C. Schenck) C. Walker & F.E. Sanders x – x – x x – x x x – – – – – – – – 
Glomeraceae Glomus brotryoides F.M. Rothwell & Victor # – – – x – – – – – – – – – – – – – – 
 G. clarum T.H. Nicolson & N.C. Schenck – – – – – – – – – x – – – – – – – – 
 G. coremioides (Berk & Broome) D. Redecker & J.B. Morton x x x x – x x x x – x – – – – – – – 
 G. etunicatum W.N. Becker & Gerd. x x x x x x – – – – – – x x – x x x 
 G. glomerulatum Sieverd. x x x x – x x x x x – x – – – x x – 
 G. halonatum S.L. Rose & Trappe # x – – – – – – – – – – – – – – x – – 
 G. invermaium I.R. Hall # – – x* – – – – – – – – – – – – – – – 
 G. mosseae (T.H. Nicolson & Gerd.) Gerd. & Trappe # – – – x – – – – – – – – – – – – – – 
 G. rubiformes (Gerd. & Trappe) R.T. Almeida & N.C. Schenck # – – – – – – – – – – – – – – – x – – 
 G. sinuosum (Gerd. & Bakshi) Almeida & Schenck x – – x – – – – – – x – – – – – – – 
 G. taiwanensis (C.G.Wu & Z.C. Chen) R.T. Almeida & N.C. Schenck ex. Y.J. Yao # x – x – – – – – – – – – – – – – – – 
 G. tortuosum N.C. Schenck & G.S. SM. # – – – – – x* – – – – – – – – – – – – 
Paraglomeraceae Paraglomus occultum (C. Walker) J.B. Morton & D. Redecker x – x x – – x – – x – x – x – – – – 

  Total/período 16 12 1 13 11 2 13 14 1 16 11 0 1 2 0 9 4 4 
  Total/áreas 19 20 16 18 2 10 
# Não observadas no estudo preliminar, *Gigaspora decipiens (1º ciclo-seco), Scutellospora aurigloba (1º ciclo-seco), Glomus invermaium (1º ciclo-seco), G. tortuosum (2º ciclo-chuvoso). 
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 As áreas revegetadas foram mais similares entre si quanto à diversidade de espécies de FMA 

que em comparação com a área de mata. Menor similaridade foi registrada entre as áreas com 

cobertura vegetal e a área explorada (Tabela 8). 

 
Tabela 8. Índice de similaridade de espécies de FMA entre as áreas revegetadas (R16, R12, R8 e R 

4), área explorada (EXP) e a área de mata de restinga (controle). 

ÁREAS R16 R12 R8 R4 EXP 
MATA 55% 53% 46% 52% 17% 

R16   82% 74% 83% 19% 
R12    72% 84% 18% 
R8     76% 11% 
R4         10% 

 
As áreas com maior tempo de recuperação apresentaram maior número de espécies de 

Glomus no período de estiagem e as com menor tempo de revegetação maior incidência de 

Scutellospora, independente do período de coleta (Tabela 9). 

 
Tabela 9. Número de espécies de FMA por gênero, em amostras de solos coletadas no período de 

estiagem (E) e de chuva (C) em dunas com tempos crescentes de revegetação (R4, 8, 12 e 16 

anos).  

 Tempo de Revegetação  
 R4 R8 R12 R16 
Gêneros E C E C E C E C 
Acaulospora  3 2 3 4 1 3 3 3 
Gigaspora 2 1 1 1 1 1 1 1 
Glomus 2 2 2 2 6 1 6 3 
Scutellospora 6 5 5 6 3 5 5 4 
 13 10 11 13 11 10 15 11 
 

Discussão 
 

O alto percentual (88%) das espécies vegetais apresentando colonização micorrízica é 

consistente com a afirmação que as MA estão presentes na maioria das plantas em dunas tropicais 

(Corkidi & Rincón 1997a), confirmando a importância ecológica dos FMA nestes ecossistemas 

(Alárcon & Cuenca 2005). As diferenças nos percentuais (24%, em 2004 e 88%, em 2005) de 

plantas apresentando colonização micorrizíca, no período chuvoso, podem estar relacionadas com a 

alta precipitação ocorrida no mês de julho de 2004. Elevada precipitação pode diminuir a 

infectividade de propágulos dos FMA (Heijden & Vosatka 1999). Esses autores sugerem que a 
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associação micorrízica pode variar entre estações de um mesmo ano ou mesmo entre anos, 

dependendo de condições extremas, como alta quantidade de água no solo e períodos extremamente 

secos e quentes. Moorman & Reeves (1979) encontraram forte correlação entre infectividade de 

propágulos e presença de plantas micorrizadas em áreas revegetadas. Porém, os dados obtidos para 

as áreas revegetadas foram contrários a essa observação. 

Em áreas de dunas naturais e impactadas, Greipsson & El-Mayas (2000) encontraram baixo 

número de glomerosporos (1 esporos g-1.100 g de solo) em dunas formadas há um e cinco anos e 

número mais elevado de glomerosporos (1018 esporos g-1.100 g de solo) e de colonização 

micorrízica em raízes de Leymus arenarius em dunas com mais de 10 anos. Neste estudo, menor 

número de glomerosporos foi observado na área de duna recém formada, a ser revegetada. Nas 

dunas com quatro ou mais anos de revegetação, a média foi maior ou equivalente à registrada na 

mata de restinga, o que pode indicar severa redução de glomerosporos após distúrbios e a 

recuperação da atividade micorrízica quando as plantas micotróficas estão presentes (Corkidi & 

Rincón 1997b).  

A densidade de glomerosporos na rizosfera está relacionada com a forma agregada como os 

esporos são encontrados no solo e em função da distribuição, morfologia e idade fisiológica das 

raízes (Anderson et al. 1983), assim como com outros fatores que podem influenciar a esporulação, 

tais como pluviometria, temperatura, período de insolação, espécie de FMA (Maia & Trufem 1990, 

Brundrett et al. 1996) e propriedades do solo (Johnson et al. 1991). O fato de haver maior 

esporulação nas áreas revegetadas pode indicar que estas se encontram sob estresse, não tendo 

atingido o equilíbrio ambiental encontrado nos ambientes estáveis (Gonçalves et al. 2003), tal como 

ocorre na duna com mata nativa. A área a ser revegetada estava sem vegetação, o que explica a 

pequena quantidade de glomerosporos registrada. 

A pluviosidade parece ter sido fator determinante de baixa infectividade. Gemma & Koske 

(1988) sugeriram que decréscimo de infectividade pode estar relacionado com a dormência de 

propágulos. Em áreas perturbadas por mineração, Jasper et al. (1993) observaram retorno da 

infectividade equivalente à de floresta nativa no período de 4 anos. Além disso, observaram que os 

distúrbios causados pela atividade de mineração podem diminuir o número de propágulos infectivos 

dos FMA na faixa de 30% a 100%. Isso poderia explicar no presente estudo a quase ausente 

infectividade de propágulos no solo de cobertura da duna explorada.  

O vento é um importante vetor de dispersão dos propágulos de FMA; no entanto, alguns 

processos de seleção podem ocorrer após a deposição destes no solo (Allen et al. 1989). Nas áreas 

revegetadas, a infectividade dos propágulos foi semelhante à da área natural, com maior número no 

período de estiagem e forte declínio no chuvoso, indicando que a viabilidade dos propágulos em 
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dunas diminui com o aumento da umidade do solo (Al-Agely & Reeves 1995). Na área explorada, a 

ser revegetada, o número de propágulos foi muito baixo, sugerindo que o restabelecimento dos 

FMA nas dunas revegetadas dependeu de mecanismos de dispersão (ventos, chuva e animais) e da 

atividade de revegetação. Greipsson & El-Mayas (2000) sugeriram que a introdução de mudas pode 

atuar como fonte de propágulos de FMA e influenciar a sucessão de plantas em ecossistemas de 

dunas impactadas.  

Lutgen et al. (2003) observaram que a glomalina é relativamente estável nos solos, com 

pequenas mudanças sazonais. Isto foi constatado também neste trabalho, já que não houve diferença 

na quantidade de glomalina extraída nos períodos de coleta, com exceção da registrada na área 

revegetada há 16 anos. A destacar o fato da área explorada apresentar os mesmos teores de 

glomalina que as áreas revegetadas, confirmando que a glomalina se mantém no solo por algum 

tempo, mesmo que a vegetação seja excluída (Wright & Anderson 2000). Rillig et al. (2001) 

sugeriram que em florestas tropicais a incorporação da glomalina ao solo pode variar de 6 a 42 

anos. Confirmando essa observação, a área de mata de restinga, mais estável, teve produção de 

glomalina superior à das áreas revegetadas.  

Correlações positivas da glomalina facilmente extraída (GFE) foram obtidas apenas com os 

teores de Al e Fe, embora o teor de P tenha diferido bastante entre algumas áreas. Relação direta e 

inversa entre glomalina e fertilidade do solo foi observada por Lovelock et al. (2004) que 

encontraram correlação positiva da glomalina total (TG) extraída de solos de floresta tropical com 

as concentrações de Al e Fe e negativa com as de P, K, Mn e com o pH. Os autores sugeriram que 

em solos mais pobres, maior quantidade de glomalina pode estar relacionada com a degradação 

mais lenta da glicoproteína, que se liga fortemente ao Fe e ao Al, enquanto a baixa concentração da 

glomalina recém produzida pode estar relacionada com rápida degradação, o que pode justificar a 

maior quantidade de glomalina na mata de restinga, que apresentou maior quantidade de Fe que as 

demais. O processo de mineração diminui a quantidade de alumínio e ferro, como observado nas 

análises de solo, e o impacto desta atividade pode afetar a estabilidade dos agregados (Piotrowski et 

al. 2004), expondo o solo a altas temperaturas e causando rápida degradação da glomalina (Wright 

& Nichols 2002).  

Entre as dunas revegetadas houve maior similaridade de espécies de FMA (72% a 84%) o 

mesmo acontecendo com as plantas (54% a 87%). Por outro lado, a área com mata apresentou 

menor similaridade de plantas com as áreas revegetadas, o que pode estar relacionado com as 

espécies vegetais utilizadas na revegetação das áreas. Lovelock & Ewel (2005) observaram 

respostas similares em diversidade de plantas e de FMA em relação aos parâmetros do solo e 

relacionaram maior diversidade de FMA com a produtividade e com o uso e eficiência do fósforo 
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pela comunidade de plantas, como também com a competitividade das plantas subordinadas (Landis 

et al. 2004). 

Os três ciclos sucessivos de culturas armadilha propiciaram a detecção de mais espécies nos 

solos estudados, como observado em outros trabalhos (Ferrol et al. 2004, Stutz & Morton 1996), 

sendo que no terceiro ciclo não houve registro de novas espécies. Entre as espécies não detectadas 

nas amostras de campo apenas no primeiro ciclo de culturas armadilhas foram observadas 

Scutellospora aurigloba e Glomus invermaium e no segundo Glomus tortuosum. O baixo número 

de espécies recuperadas nas culturas armadilha pode estar relacionado com a baixa infectividade e a 

perda de viabilidade dos propágulos, como sugerido por Yano-Melo et al. (2003). Estes autores 

referiram que, em solo do semi-árido, espécies de Scutellospora foram observadas somente após o 

segundo ciclo de multiplicação, enquanto Glomus tortuosum só foi recuperada após sucessivos 

ciclos. 

É possível que a riqueza de espécies de FMA nas áreas estudadas seja maior que a 

encontrada, principalmente para as espécies de Glomus. Apesar destas representarem 41,5%  do 

total identificado, o baixo número, o tamanho e a semelhança morfológica dos glomerosporos 

dificultam a identificação das espécies (Maia et al. 2006). Além disso, a multiplicação de esporos 

em potes de cultura, embora ajude a recuperar muitos FMA, não possibilita o isolamento e a 

identificação de todas as espécies presentes nas amostras. Como também, a produção eventual de 

esporos por algumas espécies e a presença de esporos inviáveis dificulta a identificação das 

espécies. 

Do total de espécies de FMA, 13 foram de ocorrência geral nas áreas revegetadas, com 

maior similaridade sendo observada entre essas áreas. Isto pode estar relacionado com a dispersão 

pelos ventos oceânicos, além da co-dispersão de gramíneas e FMA, como sugerido por Gemma & 

Koske (1992). Do mesmo modo, os substratos utilizados na produção das mudas podem favorecer a 

introdução de espécies de FMA que ficam restritas às áreas revegetadas. Em áreas de dunas, Al-

Agely & Reeves (1995) associaram a ocorrência das espécies de FMA com estratégias de 

sobrevivência destes fungos e com a cobertura vegetal associada às propriedades físico-químicas do 

solo. 

Assumindo o esquema hipotético de estratégias de vida dos FMA em relação à dinâmica 

sucessional, proposto por Hart et al. (2001), foi observado que na área revegetada há mais tempo 

(16 anos) a ocorrência de espécies de Glomus e Scutellospora foi equivalente nos dois períodos de 

coleta, enquanto na área revegetada há 12 anos, espécies de Glomus ocorreram mais no período 

seco e espécies de Scutellospora no período chuvoso, indicando diferentes estratégias de vida 

desses gêneros, para persistir e colonizar. Nas dunas com 8 e 4 anos de processo sucessional, maior 
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número de espécies foi de Scutellospora, independente do período de coleta. É provável que estas 

espécies desenvolvam maior habilidade de persistência e de colonização, favorecendo o 

estabelecimento da vegetação e, consequentemente, alterações das condições ambientais que vão 

permitir a colonização do ambiente por outras plantas.  

Desta maneira, comparando-se a área revegetada há mais tempo com a de mata de restinga, 

pode-se sugerir que as espécies de Glomus prevalecem nos estádios mais avançados de sucessão 

vegetal e que as de Scutellospora e de Acaulospora predominam nos estádios inicias e 

intermediários, tal como evidenciado por Stürmer et al. (2006). Em áreas de dunas, na Holanda, 

Kowalchuk et al. (2002) encontraram apenas espécies de Glomus e Scutellospora, o que também foi 

observado em Portugal (Rodríguez-Echeverría & Freitas 2006). Predominância de espécies de 

Glomus e Scutellospora também foi registrado no litoral arenoso do Parque Estadual da Ilha do 

Cardoso (Trufem et al. 1989).e na praia de Joaquina, na Ilha de Santa Catarina (Cordoba et al. 

2001). Cordoba e colaboradores (2001) relacionaram o fato com características edáficas e 

biológicas dos FMA interferindo na diversidade funcional. 

Espécimes de P. occultum ocorreram em todas as áreas revegetadas, no período seco, 

indicando que a condição de estresse estimula a esporulação deste fungo, como observado também 

por Ferrol et al. (2004). Em áreas de mineração de cobre no semi-árido brasileiro, Silva et al. 

(2005) observaram maior ocorrência de P. occultum, Glomus etunicatum, G. macrocarpum, G. 

microcarpum e G. sinuosum. Também em áreas de revegetação, Caproni et al. (2007) referiram 

Acaulospora scrobiculata, Glomus macrocarpum e G. clarum como espécies adaptadas às 

condições adversas de ambientes impactados pela atividade de mineração.  

Das espécies de FMA identificadas, algumas têm ocorrência registrada em áreas de dunas de 

outros países, sendo Scutellospora pellucida a mais registrada (Kowalchuk et al. (2002), Rose 

(1988), Gemma & Koske (1997)).  

No litoral brasileiro foram mencionadas: G. etunicatum, G. albida, A. scrobiculata e S. 

gregaria (Stürmer & Bellei 1994); A. foveata, A. tuberculata, Appendicispora appendicula (como 

Acaulospora appendicula), G. decipiens, G. coremioides (como Sclerocystis coremioides), G. 

etunicatum, G. fasciculatum, G. invermaium, G. sinuosum, S. aurigloba (Trufem et al. 1989, 1994, 

Trufem 1995).  

Algumas espécies foram citadas também em levantamentos de FMA realizados em áreas de 

mineração, no Brasil (Silva et al. 2005, Caproni et al. 2007). 

A presença de apenas duas espécies de FMA no solo da duna a ser revegetada confirma que 

a remoção da camada superficial do solo das dunas naturais afeta a comunidade de FMA, 

diminuindo a atividade (Gould et al. 1996) e a diversidade (Cuenca et al. 1998). 
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A relativa riqueza de espécies de FMA nas áreas revegetadas e também o baixo número de 

propágulos encontrado na duna a ser revegetada sugere que o processo de revegetação favorece a 

introdução de novas espécies de FMA. O estabelecimento dessas espécies pode estar relacionado 

com o tempo de revegetação, com as espécies de Scutellospora prevalecendo nos estádios iniciais 

de sucessão vegetal, e as de Glomus nos estádios mais avançados.  
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RESUMO – (Fungos Micorrízicos Arbusculares e esterco bovino na produção de mudas de 

Guazuma ulmifolia Lam., Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw. e Tocoyena selloana Schum.). 

Plântulas de Guazuma ulmifolia (mutamba), Tabebuia roseo-alba (peroba) e Tocoyena selloana 

(jenipapo-bravo), obtidas de sementes germinadas em substrato composto de solo de duna de rejeito 

mais 20% de esterco bovino (v:v), foram transferidas para substratos com proporções crescentes de 

esterco misturadas com solo de duna natural desinfestado e inoculadas ou não com FMA. Foram 

testadas cinco proporções de esterco (0, 5, 10, 15 e 20%) e dois inóculos de FMA (mistura de FMA 

nativos e Acaulospora longula Spain & N.C. Schenck). As mudas foram inoculadas com 

suspensões de 150 esporos e permaneceram cinco dias em recipientes de 200 mL. Foram, depois, 

transferidas para potes de 2 L, permanecendo em casa de vegetação por 80 dias para a G. ulmifolia e 

112 dias para T. roseo-alba e T. selloana. Foram avaliados altura da planta, diâmetro do caule, 

biomassa e conteúdo nutricional, colonização micorrízica, quantidade de glomalina e número de 

glomerosporos de FMA. A ausência de esterco limitou o crescimento das mudas, independente da 

inoculação com FMA. As mudas responderam positivamente à adubação e em geral, as doses de 10 

e 15% foram mais adequadas no preparo das mudas. Porém, respostas diferenciadas para todas as 

variáveis de crescimento e nutrição foram observadas em relação aos tratamentos de inoculação, 

variando os efeitos da simbiose de negativos a positivos, dependendo da planta, do fungo e da 

proporção de adubo. Os FMA colonizaram e produziram mais glomerosporos nos níveis mais 

baixos de esterco, exceto A. longula quando associada às mudas de T. selloana recebendo 10 e 15% 

do adubo. A quantidade de proteína do solo relacionada à glomalina foi inversamente 

correlacionada com o número de glomerosporos. Nas condições testadas, a adição de esterco é 

necessária para o crescimento das mudas, e Tocoyena selloana apresenta resposta positiva à 

micorrização, enquanto Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba apresentaram-se independentes 

da micorrização.  

 

Palavras-chave: dunas, mudas, dependência micorrízica, eficiência simbiótica.  
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Introdução 

 

Os microrganismos do solo participam de um ou mais ciclos biogeoquímicos que ocorrem 

na rizosfera e a ciclagem de nutrientes é mediada principalmente por estes, determinando a direta 

relação funcional da microbiota do solo nos processos de revegetação (Matsumoto et al. 2005). 

Portanto, o manejo da comunidade microbiana do solo, com ênfase nos simbiontes, é uma 

ferramenta biotecnológica importante a ser utilizada na recuperação de ecossistemas impactados 

(Barea et al. 2002). Entre os microrganismos do solo, os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) 

ocupam lugar de destaque na evolução e no desenvolvimento da maioria das plantas terrestres, a 

partir da cooperação estabelecida entre ambos (Benedetto & Bonfante 2004). As micorrizas 

arbusculares (MA) são caracterizadas pela formação de arbúsculos no interior do córtex das raízes, 

estrutura fúngica responsável pela transferência de nutrientes entre os FMA e as plantas, estas 

fornecendo fotossintatos em troca de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, absorvidos via 

rede de micélio do fungo presente no solo (Allen 2001).  

O estabelecimento da associação, além de favorecer as plantas quanto ao aporte nutricional e 

absorção de água (Allen & Allen 1990, Augé et al. 2001), proporciona maior proteção e tolerância 

aos estresses hídricos (Ruiz-Lozano et al. 2006) e salinos (Yano-Melo et al. 2003) e ao ataque de 

patógenos radiculares (Maia et al. 2006). A rede de micélio extra-radicular também contribui para a 

estruturação dos solos (Rillig & Mummey 2006) e a degradação microbiana das hifas e dos esporos 

de FMA possibilita a liberação e a deposição da glomalina, uma glicoproteína produzida 

exclusivamente por estes fungos, considerada um importante material ligante na agregação das 

partículas do solo (Driver 2005).  

Os efeitos positivos da simbiose para a estruturação das comunidades de FMA e de plantas 

dependem da compatibilidade funcional e fisiológica entre os simbiontes (Ravnskov & Jakobsen 

1995), da competitividade intra e interespecífica das comunidades (Watkinson & Freckleton 1997) 

e das interações entre as planta, o solo e os fungos (Gustafson & Casper 2006). 

As MA são de ocorrência geral em plantas tropicais (Carneiro et al. 1998) e o conhecimento 

da condição micorrízica de espécies arbóreas nativas serve de suporte às pesquisas voltadas para a 

produção de mudas, visando a recuperação de áreas degradadas (Roldan-Fajardo 1994; Carneiro et 

al. 1998; Siqueira & Saggin-Junior 2001; Zangaro et al. 2002). São importantes também outros 

aspectos, como as categorias sucessionais de espécies nativas a serem utilizadas na revegetação 

(Rodrigues & Gandolfi 1996), as características físico-químicas do solo (Azcón & Barea 1997), a 

utilização de adubação química (Pouyú-Rojas & Siqueira 2000) e ou orgânica (Douds et al. 1997, 
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Gryndler et al. 2002) para produção do substrato de cultivo e o manejo de inóculo de FMA nativos 

adaptados às condições edafoclimáticas (Caravaca et al. 2005).  

Os benefícios da introdução de mudas micorrizadas nos processos de revegetação estão 

associados à sobrevivência e crescimento da vegetação e à incorporação de matéria orgânica e de 

microrganismos ao solo (Caproni et al. 2007). A utilização de adubo orgânico na forma de resíduos 

compostados quando adicionados aos substratos de produção de mudas também eleva os níveis de 

nutrientes (N, P e K), aumenta a atividade microbiológica e enzimática e diminui a densidade dos 

solos (Caravaca et al. 2002). 

Nas dunas litorâneas do extremo norte da Paraíba, predomina a vegetação típica de restinga, 

variando em fisionomia desde restinga praiana até mata de restinga (Oliveira-Filho & Carvalho 

1993). Estas áreas de dunas estão expostas a vários estresses ambientais, além de sofrer impactos 

ambientais, causados pela atividade de mineração, iniciada em 1987 no município de Mataraca, PB 

(Rosado 2002). A extração dos minérios ilmenita, zirconita, rutilo e cianita ocasiona a retirada 

completa da vegetação original e a formação de dunas de rejeito (produto da mineração constituído 

basicamente por areia quartzosa). A recuperação das dunas de rejeito envolve várias etapas, como o 

recobrimento das dunas com o solo de cobertura (camada de solo superficial retirado de dunas 

naturais antes da extração dos minérios), plantio de mudas nativas e monitoramento das áreas 

revegetadas (Cunha et al. 2003).  

A inoculação micorrízica baseada no manejo dos fungos nativos pode ser uma estratégia 

efetiva em programas de revegetação (Caravaca et al. 2003). No entanto, o uso de plantas 

micorrizadas na recuperação de áreas degradadas é pouco documentado no Brasil, tanto pelas 

dificuldades de manejo de espécies nativas como pelo pouco conhecimento das respostas dessas 

plantas à micorrização (Carneiro et al. 1998). Assim, os objetivos deste estudo foram testar os 

efeitos da inoculação com FMA e de proporções de esterco bovino no crescimento de três espécies 

utilizadas na revegetação de dunas impactadas pela atividade mineradora, no município de 

Mataraca, Paraíba.  

 

 

Material e métodos 

 

Experimentos – Foram instalados em casa de vegetação, no Departamento de Micologia da 

Universidade Federal de Pernambuco, de março a setembro de 2005, experimentos com três 

espécies utilizadas na revegetação de dunas em área da mineradora “A Cristal Company – 

Millennium Mineração”, município de Mataraca, Paraíba. Solo e sementes de Guazuma ulmifolia 
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Lam. (mutamba), Sterculiaceae, Tocoyena selloana Schum. (jenipapo-bravo), Rubiaceae e 

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw. (peroba) Bignoniaceae, foram coletados na área de mineração 

do rio Guaju no mesmo município (6°28’20” - 6°30’00”S, 34°55’50” - 34°57’10”W).  

As sementes de G. ulmifolia receberam tratamento com ácido sulfúrico (H2SO4) por 15 min 

para quebra de dormência. As demais não passaram por tratamentos especiais. As sementes foram 

germinadas em copos plásticos (200 mL) contendo solo de duna lavrada (areia quartzosa), 

misturado com 20% (v:v) de esterco bovino comercial (pH = 7,0; N = 14,2 g.Kg-1  e C = 173,4 

g.Kg-1.  

O substrato para produção das mudas foi obtido a partir da mistura de solo de duna de mata 

natural desinfestado com Bromex® (98 % brometo de metila e 2 % cloropicrina) por 48 h, com as 

proporções de 0, 5, 10, 15 e 20% de esterco bovino comercial (v:v). Amostras de cada substrato 

foram encaminhadas à Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), para análises de 

fertilidade, matéria orgânica (MO) e granulometria (Tab. 1). A análise dos substratos mostrou que 

as proporções de esterco adicionadas aumentaram consideravelmente o nível de P, Ca e K Não foi 

observada, nas amostras do esterco e do solo de duna, presença de glomerosporos. 

O delineamento experimental para cada espécie foi em parcelas inteiramente ao acaso, em 

arranjo fatorial 5 x 3, com quatro repetições, sendo cinco níveis de adubação orgânica (0, 5, 10, 15 e 

20% de esterco bovino) e dois tratamentos de inoculação (FMA nativos e Acaulospora longula 

Spain & N.C.Schenck), mais um controle. 

 

Tabela 1. Características físico-químicas dos substratos com proporções crescentes de esterco bovino 

utilizados nos experimentos com Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana, em 

casa de vegetação. 

Proporção  P  Ca  K   Na Mg  Al  CTC pH M.O. Densidade Densidade Porosidade

de mg cmolc cmolc cmolc cmolc cmolc cmolc     global 
das 

partículas   
Esterco (%) dm-3 dm-3 dm-3 dm-3 dm-3 dm-3 dm-3 H2O g.kg-1 g cm-3 g cm-3 % 

0 5 0,40 0,04 0,08 0,20 0,60 5,60 4,20 10,2 -  -  -  

5 54 1,00 0,24 0,09 0,70 0,40 6,30 4,36 13,5 1,38 2,60 46,92 

10 90 1,45 0,38 0,10 0,65 0,30 5,10 4,58 16,5 1,31 2,53 48,22 

15 >90 1,75 0,44 0,11 1,10 0,40 6,90 4,80 16,8 1,23 2,50 50,80 

20 >90 2,25 0,47 0,11 0,90 0,35 6,80 5,08 17,5 1,18 2,53 53,36 
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Transplantio e inoculação – Plântulas com quatro folhas definitivas foram transplantadas para 

copos plásticos (200 mL) preenchidos com os substratos nas diferentes proporções de esterco. No 

momento do transplantio, 20 plântulas foram inoculadas na região da raiz com 150 esporos de uma 

mistura de FMA nativos (MIX) provenientes de amostra compostas de solo de duna; 20 inoculadas 

com 150 esporos de Acaulospora longula (AL) extraídos de solo inóculo [UFPE 21, multiplicado 

com Panicum miliaceum L. (painço) em solo franco-argilo-arenoso, pH 5,4 e 3 mg P dm-3]; e 20 

usadas como controle. Os esporos foram extraídos pela técnica de peneiramento úmido (Gerderman 

& Nicolson 1963), seguida de centrifugação em água e sacarose 40% (Jenkins 1964, modificado). 

Após cinco dias, as mudas foram transferidas para sacos plásticos pretos (2 Kg) contendo substratos 

com as mesmas proporções.  

Identificação das espécies de FMA presentes na mistura de FMA nativos – O solo da mistura de 

FMA nativo foi composto por amostras de 500 g de solo de dunas revegetadas há 16, 12, 8, e 4 anos 

e de duna natural. Os esporos de FMA foram extraídos pela técnica de peneiramento úmido e 

centrifugação em sacarose e montados em lâminas com PVLG (álcool-polivinílico em lactoglicerol) 

e com reagente de Melzer’s + PVLG (1:1), sendo consultados: o Manual de Identificação de FMA 

(Schenck & Pérez 1990), a página do INVAM (International Culture Collection of Arbuscular 

Mycorrhizal Fungi) (http://www.invam.caf.wvu.edu/taxonomy) e publicações contendo descrição 

de novas espécies. Os nomes das espécies estão de acordo com o Index Fungorum 

(http://www.indexfungorum.org). 

Na mistura de FMA nativos (MIX) foram identificadas as espécies: Acaulospora 

scrobiculata Trappe, Apendicispora appendicula (Spain, Sieverd. & N.C. Schenck) Spain, Oehl & 

Sieverd., Glomus coremioides (Becker & Broome) D. Redecker & J.B. Morton, Glomus 

glomerulatum Sieverd., Paraglomus occultum (C. Walker) D. Redecker & J.B. Morton, Gigaspora 

aff. margarita. W.N. Becker & I. R. Hall, Scutellospora biornata Spain, & S. Toro, Scutellospora 

fulgida Koske & C. Walker e Scutellospora heterogama (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & F.E. 

Sanders.  

Durante a condução dos experimentos, a umidade do solo foi corrigida diariamente para 

ocupar 40% do total do espaço poroso do solo. A temperatura média do período, na casa de 

vegetação, variou de 22,1 °C (março) a 38,6 °C (setembro). As variáveis altura da planta, diâmetro 

do caule e número de folhas foram registradas quinzenalmente.  

Avaliação dos experimentos – Após o transplante das mudas, 80 dias para G. ulmifolia, e 112 dias 

para Tocoyena selloana e para Tabebuia roseo-alba, as plantas foram coletadas e foram 

determinados os pesos da matéria fresca e seca da parte aérea e radicular. O peso da matéria seca foi 

obtido após 72 horas em estufa de circulação de ar a 68 °C. A taxa de crescimento foi obtida da 
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diferença de biomassa seca final e inicial em relação ao número de dias. A biomassa seca inicial de 

cada planta foi obtida pelas proporções: relação do peso fresco e altura final com a altura inicial e 

relação do peso fresco e seco final com o peso seco inicial.  De cada muda foram separados 0,5 g de 

raiz para análise de colonização micorrízica e amostras de solo para determinação do número de 

glomerosporos e quantificação das proteínas do solo relacionadas à glomalina.  

Colonização micorrízica – As raízes foram lavadas e mantidas em álcool a 46%, até serem 

diafanizadas com KOH (10%) e clarificadas com H2O2 (10%), acidificadas com HCl (1%), coradas 

com azul de tripano em lactoglicerol (0,05%) (Phillips & Hayman 1970) e conservadas em glicerol 

a 50% até serem examinadas. Os fragmentos de raízes foram montados entre lâmina e lamínula e, 

com auxílio de microscópio (200x), foi observada, em 200 campos, a presença de arbúsculos, 

vesículas e hifas (McGonigle et al. 1990).  

Número de glomerosporos – Os esporos foram extraídos de amostras de 25 g de solo pela técnica 

de peneiramento úmido, como mencionado na página 82, e contados em placas canaletadas.  

Quantificação de proteína do solo relacionada à glomalina – A glomalina facilmente extraída 

(GFE) de cada amostra foi determinada em 0,25 g de solo, com citrato de sódio (20 mM; pH 7,0), a 

121 ºC,  por 30 minutos (Wright & Upadhyaya 1996) e dosada pelo método de Bradford (1976).  

Quantificação do nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio – Análises de nutrientes das plantas foram 

realizadas pelo Laboratório de Análises de Planta e Ração do IPA. Todo material vegetal foi moído 

e os extratos para a análise de fósforo (P), potássio (K) e cálcio (Ca) obtidos por digestão nitro-

perclórica, sendo os teores determinados por colorimetria, fotometria e absorção atômica, 

respectivamente. O extrato para quantificação do nitrogênio (N) foi obtido por digestão sulfúrica e o 

teor determinado pelo método Kjeldahl (Sarruge & Haag 1974).  

Dependência micorrízica – A dependência micorrízica das três espécies vegetais foi determinada 

pelo método sugerido por van der Heijden et al. (1998a), expressa em porcentagem. Dependência 

micorrízica DMA (%) = 1 – [b * n / (∑ a * n)], onde a = média de matéria seca total dos tratamentos 

com FMA; b = média de matéria seca total dos tratamentos sem FMA; n = número de tratamentos.  

Incremento e efetividade micorrízica – A taxa de incremento de biomassa seca total, promovida 

pela inoculação, foi calculada pela fórmula proposta por Edginton et al. (1971), modificada: I% = 

[(Tr – T)/T]* 100, onde I% = incremento da variável; Tr = valor médio do tratamento inoculado; T 

= valor médio para o tratamento não inoculado. A efetividade micorrízica foi estimada conforme 

sugerido por Heijden & Kuyper (2001), com base na produção de biomassa e no conteúdo total de 

N e P da matéria seca de cada tratamento, calculada pela fórmula EM = 1 – b/a, onde a = média 

(biomassa, N e P) do tratamento de inoculação e b = média (biomassa, N e P) do tratamento não 

inoculado, sendo a simbiose benéfica para as plantas quando EM > 0.   
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Análise estatística – Os dados referentes a cada espécie de planta foram analisados separadamente. 

Os números de glomerosporos foram transformados em log (x+1) e os percentuais de colonização 

em arcoseno da √x. As análises de variância, de regressão, de correlação de Pearson, e o teste de 

comparação de médias (Duncan’s (p ≤ 0,05)) foram feitos com o auxílio do programa Statistica 

(StatSoft 1997). Análises de regressão foram utilizadas para todos os parâmetros significativos em 

relação às proporções de esterco.  

 
 

Estudo preliminar – Para avaliação da condição micorrízica de algumas espécies utilizadas na 

revegetação das dunas foi realizado um estudo prévio em julho de 2004. Amostras de raízes de 

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandw. (peroba), Tocoyena selloana Schum. (jenipapo-bravo) e 

Guazuma ulmifolia Lam. (mutamba) foram coletadas em cinco áreas com tempos diversos de 

revegetação (15, 11, 7, 3 e 1 ano). As raízes foram preparadas, como referido na página 83, e 

avaliadas quanto à presença de colonização micorrízica.   

 

 

Resultados 

 

A adição de esterco ao substrato de cultivo favoreceu o crescimento em altura das três 

espécies de plantas até um determinado nível. As mudas de G. ulmifolia foram favorecidas em 

altura, no tratamento com A. longula e a adição de 15% e 20% de esterco (Fig. 1). Efeitos 

diferenciados da inoculação e da adição de esterco foram encontrados para as mudas de T. roseo-

alba e de T. selloana, que não responderam aos tratamentos de inoculação, mas foram favorecidas 

pela adubação, exceto as mudas de T. roseo-alba não inoculadas e inoculadas com FMA nativos 

com adição de 20% de esterco.  

As curvas de crescimento médio em altura das espécies ajustaram-se ao modelo de regressão 

quadrático em relação às doses de esterco com as equações y = -2,5329x2 + 26,019x – 17,466 (R2 = 

0,9991), ymax = 49,339 cm, y = -1,7029x2 + 13,483x – 4,542 (R2 = 0,9759), ymax = 22,146 cm, e y = 

-1,5357x2 + 16,512x – 8,376 (R2 = 0,9865), ymax = 36,01 cm, respectivamente para G. ulmifolia, T. 

roseo-alba  e T. selloana.   
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Figura 1. Efeitos dos tratamentos de inoculação com FMA e das proporções de esterco bovino 
adicionados aos substratos de cultivo em mudas de Guazuma ulmifolia (n = 59). Médias 
seguidas da mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas (vertical) não diferem pelo 
teste de Duncan (p ≤ 0,05). BMST = biomassa seca total, A/R = relação parte aérea e 
radicular, A/ø = relação altura e diâmetro do caule, Tx. Cresc. = taxa de crescimento. S/FMA 
= sem inoculação, MIX = mistura de FMA nativos e AL = Acaulospora longula. 
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Após 80 dias do transplante das mudas de G. ulmifolia, a adição de 5% de esterco bovino 

proporcionou crescimento médio superior a 20 cm de altura, considerada altura mínima para plantio 

no campo (Fig 1). Por outro lado, só após três meses do transplante as mudas de T. selloana e T. 

roseo-alba atingiram altura recomendável para plantio com 10% de esterco, exceto as mudas de T. 

roseo-alba inoculadas com A. longula (Fig. 2 e 3).  

O impacto da adição de doses crescentes de esterco foi comparativamente maior para as 

mudas de G. ulmifolia e T. selloana, nas quais o crescimento em altura foi favorecido em relação ao 

diâmetro do caule. Nas mudas de T. roseo-alba não inoculadas e nas inoculadas com A. longula, as 

doses de adubo não influenciaram o padrão de crescimento em altura e em diâmetro do caule, 

enquanto nas inoculadas com os FMA nativos, menor relação foi observada em 15% e 20% de 

esterco (Fig. 1, 2 e 3).  

Quando adubadas com 20% de esterco as mudas de G. ulmifolia apresentaram crescimento 

muito rápido, com taxa média de crescimento de 0,122 g g-1dia-1 (y = 0,0302x - 0,021; R2 = 

0,9648), enquanto as de T. roseo-alba e de T. selloana foram, respectivamente, 0,080 g g-1dia-1 (y = 

-0,0095x2 + 0,0732x - 0,0624; R2 = 0,9831, ymax = 0,080), e 0,088 g g-1dia-1 (y = -0,0085x2 + 

0,0718x - 0,0602; R2 = 0,9919, ymax = 0,091), não diferindo daquelas nos tratamentos com 10% e 

15% de esterco (Fig. 1, 2 e 3).  

Em geral, todas as espécies alocaram mais biomassa na parte aérea do que nas raízes. A 

relação de alocação de biomassa na parte aérea e radicular nas mudas de G. ulmifolia e T. roseo-

alba não foi influenciada pelos tratamentos de inoculação, porém as mudas de T. roseo-alba 

responderam significativamente à adição de esterco (Fig. 1, 2 e 3). 

As mudas de G. ulmifolia produziram mais matéria seca com as doses de 15% e 20% de 

esterco e não responderam aos tratamentos de inoculação, enquanto as de T. roseo-alba 

apresentaram decréscimo significativo quando inoculadas com FMA nativos, no tratamento com 

20% de esterco (Fig. 1 e 2). Resposta positiva da inoculação com FMA foi obtida nas mudas de T. 

selloana quando adubadas com 15% de esterco (Fig. 3). 

Nas mudas de T. roseo-alba, maiores percentuais de colonização e produção de 

glomerosporos ocorreram nos tratamentos sem esterco e com FMA nativos (Fig. 4) (Tab. 2). Nas de 

T. selloana, maiores percentuais foram obtidos com os FMA nativos e 5% de esterco e com A. 

longula em 15%. Porém, não foram observados arbúsculos nas raízes de T. roseo-alba inoculadas 

com A. longula e vesículas nas mudas de T. selloana inoculadas com os FMA nativos, em todos os 

tratamentos de adubação.  
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Figura 2. Efeitos dos tratamentos de inoculação com FMA e das proporções de esterco 
bovino adicionados aos substratos de cultivo em mudas de Tabebuia roseo-alba  (n = 59). 
Médias seguidas da mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas (vertical) não 
diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). BMST = biomassa seca total, A/R = relação parte 
aérea e radicular, A/ø = relação altura e diâmetro do caule, Tx. Cresc. = taxa de crescimento. 
S/FMA = sem inoculação, MIX = mistura de FMA nativos e AL = Acaulospora longula. 
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Figura 3. Efeitos dos tratamentos de inoculação com FMA e das proporções de esterco bovino 
adicionados aos substratos de cultivo em mudas de Tocoyena selloana (n = 60). Médias seguidas 
da mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas (vertical) não diferem pelo teste de Duncan 
(p ≤ 0,05). BMST = biomassa seca total, A/R = relação parte aérea e radicular, A/ø = relação 
altura e diâmetro do caule, Tx. Cresc. = taxa de crescimento. S/FMA = sem inoculação, MIX = 
mistura de FMA nativos e AL = Acaulospora longula. 
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G. ulmifolia
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          Nas mudas de G. ulmifolia não houve diferença na colonização para os tratamentos de 
fungo (Fig. 4), no entanto, os nativos produziram mais glomerosporos no tratamento sem adubo, 
enquanto A. longula em 10% de esterco (Tab 2).  

Figura 4. Colonização total em raízes de mudas de Guazuma ulmifolia (n = 39), Tabebuia 
roseo-alba (n = 40) e Tocoyena selloana (n = 40), inoculadas com FMA nativos (MIX) ou 
Acaulospora longula e cultivadas em substratos com proporções crescentes de esterco bovino. 
Médias seguidas da mesma letra, minúsculas (horizontal) e maiúsculas (vertical) não diferem 
pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). 
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Tabela 2. Número de glomerosporos em substrato sob condições experimentais de inoculação com mistura de 
FMA nativos (MIX) e Acaulospora longula e cinco doses de esterco bovino em mudas de Guazuma ulmifolia, 
Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana. Os valores são médias ± desvio padrão. 
 Número de esporos 50 g-1 de solo 

Tratamentos  
Proporções de Esterco (%) 

de inoculação 0 5 10 15 20 
 G. ulmifolia 

MIX      65aA±30,2    17bcA±12,8    5bcB±4,7    2,7bcA±3,4    0cA±0,0  

A. longula  12bB±17,4  13bA±15,1   72aA±56,7   1,5bB±3,0    2,5bA±5,0  
 T. roseo-alba 

MIX    10aA±16,1    13,5aA±12,5   0bA±0,0  0bA±0,0    0bA±0,0  

A. longula 0aB±0,0  0aB±0,0  0aA±0,0 0aA±0,0   0aA±0,0 
 T. selloana 

MIX    16aA±9,9   12,5aA±4,7 10aA±6,7      6aA±4,7   5,5aA±4,12 

A. longula  1bB±2,0  1bB±2,0   66aA±79,5    93,5aA±157,8   0bA±0,0 
S/FMA = sem inoculação. Letras minúsculas comparam as médias em linhas e maiúsculas em colunas. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (Duncan p ≤ 0,05). 

  

A quantidade de PSRG (GFE) extraída dos substratos de cultivo das mudas de G. ulmifolia e T. 

roseo-alba não variou entre os tratamentos de inoculação, porém aumentou com as doses de esterco 

(Tab. 3) e foi inversamente correlacionada com o número de esporos em relação às doses de esterco, 

obtendo-se as correlações, r = - 0,401; t = -2,627; p = 0,0125 e r = -0,476; t = -3,336; p = 0,002, 

respectivamente, para G. ulmifolia e T. roseo-alba. No experimento com T. selloana houve interação 

dos fatores adubo e fungo, sendo a maior quantidade de PSRG extraída nos tratamentos sem esterco e 

inoculado com A. longula.   
 

Tabela 3. Quantidade média de proteínas do solo relacionadas à glomalina (PSRG) em substrato sob 
condições experimentais de inoculação com mistura de FMA nativos (MIX) e Acaulospora longula e 
cinco doses de esterco bovino em mudas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena 
selloana. Os valores são médias ± desvio padrão. 
 PSRG mg g-1 de solo 
Tratamentos  Proporções de Esterco (%) 
de inoculação 0 5 10 15 20 
 G. ulmifolia 
S/FMA 7,75c±2,1 10,02b±0,2   11,01ab±0,1 10,07b±0,7 11,98a±0,8 
MIX    9,32b±0,1  10,16ab±0,6   10,02ab±0,6 11,27a±1,0  10,70ab±0,8 
A. longula 8,95b±0,8   9,88ab±1,4   10,48ab±0,2 10,80a±0,9 10,60a±1,0 
 T. roseo-alba 
S/FMA 10,49b±0,9  12,56ab±2,2 13,54a±1,0 13,75a±1,0 13,66a±1,4 
MIX    10,80b±1,2 11,7ab±1,1 13,52a±0,8 13,45a±1,2  12,47ab±2,3 
A. longula 11,63b±2,2 14,29a±1,7 12,7ab±0,8 13,67a±1,7  10,23ab±1,3 
 T. selloana 
S/FMA   14,33aA±2,0    12,79aA±1,8     13,63aA±2,7  9,10bA±0,5  8,68bA±0,9  
MIX      13,62aA±0,9    13,84aA±1,6    13,39aA±2,0  8,67bA±1,9  8,91bA±0,7  
A. longula   15,24aA±0,8    14,04aA±1,6     10,09bB±0,7 9,88bA±0,6 9,51bA±0,4  
S/FMA = sem inoculação. Letras minúsculas comparam as médias em linhas e maiúsculas em colunas. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (Duncan p ≤ 0,05). 



Aspectos ecológicos e introdução de mudas... 
 

 

Considerando a ocorrência de colonização micorrízica em plantas no campo foi observado 

que do total dos espécimes de G. ulmifolia, T. roseo-alba e T. selloana, 50%, 20% e 16%, 

respectivamente, apresentaram-se naturalmente associados aos FMA (Tab. 4). Em casa de 

vegetação, 56, 50 e 29%, respectivamente, das mudas de G. ulmifolia, T. roseo-alba e T. selloana 

inoculadas com FMA apresentaram colonização micorrízica e apenas G. ulmifolia respondeu com 

percentual semelhante ao obtido no campo. As mudas de T. selloana apresentaram maior percentual 

de dependência micorrízica. 

 

Tabela 4. Condição micorrízica de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana 

em campo e após inoculação com FMA nativos ou Acaulospora longula em casa de vegetação. 

  Campo Casa de vegetação  
Planta Nº de Plantas Colonizadas (%)   Nº de Plantas Colonizadas (%) DMA  (%) 

G. ulmifolia 14 50 39 56 52 
T. roseo-alba 10 20 40 50 45 
T. selloana 19 16 40 29 63 
DMA (%) = dependência micorrízica arbuscular.  

 

Nos tratamentos sem esterco, as mudas das três espécies não produziram biomassa suficiente 

para análise de todos os nutrientes, dada a baixa fertilidade do solo natural. Interações foram 

observadas entre os tratamentos nas mudas de G. ulmifolia, para o teor de Ca da parte aérea, com as 

mudas não inoculadas apresentando maior valor, e para os teores de P, K e o Ca radicular, com 

maior valor de P e Ca no tratamento sem inoculação, sem e com 15% de esterco, respectivamente, 

enquanto o de K foi maior no tratamento com A. longula e 20% de esterco (Fig. 5). Nas mudas de T. 

roseo-alba, interações só foram observadas na proporção de 20% de esterco, para o teor de N e Ca 

na raiz, sendo o maior valor de N registrado para o tratamento com FMA nativos e o de Ca para A. 

longula.  

        O conteúdo de N, P e K na matéria seca total das mudas das três espécies testadas aumentou 

com o incremento das doses de esterco, com exceção do N na biomassa das mudas de T. roseo-alba 

(Fig. 6). Nessas os efeitos isolados dos fatores adubo (15% e 20%) e fungo (AL) proporcionaram 

maior concentração de N na biomassa total. As mudas de T. selloana micorrizadas mostraram maior 

acúmulo de P e K total do que as não inoculadas, porém sem diferenças significativas entre os dois 

tratamentos inoculados (Tab. 5). 
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Figura 5. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com FMA nos teores (%) de N, 
P, K e Ca da biomassa seca aérea (BMSA) e/ou radicular (BMSR) de mudas de Guazuma
ulmifolia (n = 59) e Tabebuia roseo-alba (n = 59). Médias seguidas da mesma letra, minúsculas 
(horizontal) e maiúsculas (vertical) não diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). S/FMA = sem 
inoculação, MIX = mistura de FMA nativos e AL = Acaulospora longula. 
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Figura 6. Acúmulo de nutrientes na biomassa total de mudas de Guazuma ulmifolia (n = 
59), Tabebuia roseo-alba (n = 59) e Tocoyena selloana (n = 60) recebendo doses 
crescentes de esterco bovino. 
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 N = ◊,  P = □  K = ∆, Ca = X  

N → y = -0,441x² + 16,918x     
R² = 0,9852  y max = 162,25 
P → y = -0,1366x² + 7,1877x   
R² = 0,9863  y max = 94,54 
K→ y = -0,5248x² + 23,651x   
R² = 0,9742  y max = 266,46 
Ca → y = -0,0267x² + 1,3572x 
R² = 0,9797  y max = 17,22  

N → y = -0,0338x² + 7,5768x  
R² = 0,9973  y max = 424,56 
P → y = -0,1341x² + 4,8477x    
R² = 0,9208  y max = 43,80 
K→ y = -0,2077x² + 16,673x   
R² = 0,9869  y max = 334,59 
Ca → y = -0,0146x² + 0,9551x   
R² = 0,9049  y max = 15,62 

N → y = -0,4215x² + 15,266x   
R² = 0,8539  y max = 138,22 
P → y = -0,1769x² + 5,6911x + 1,5371   
R² = 0,9843  y max  = 47,31 
K→ y = -0,4897x² + 19,242x + 5,1943   
R² = 0,9825  y max = 194,21 
Ca → y = -0,03x² + 1,014x + 0,32   
R² = 0,973  y max = 8,88 



 

 

Tabela 5. Efeitos da inoculação com mistura de FMA nativos (MIX) e A. longula independente da adição de esterco bovino no conteúdo de N,  P,  K  e  Ca  da 
parte aérea e radicular em mudas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana. Os valores são médias ± desvio padrão. 

 Nutrientes (mg-1 planta) 

Tratamentos N P K Ca  
de 

Inoculação Aérea Radicular Total Aérea Radicular Total Aérea Radicular Total Aérea Radicular Total 
Guazuma ulmifolia 

S/FMA 59,5ab±44,6 14,9a±4,6  88,2ab±41,3 26,1a±10,4 8,3a±2,2 34,5a±11,8 132,5a±69,4 33,6a±15,3 166,1a±83,0 10,0a±5,5 1,8a±1,1 11,9a±6,5 

MIX 53,1b±38,3 15,8a±5,5 82,5b±35,3 27,1a±8,3 8,8a±2,5 36,0a±10,2 124,6a±58,2 36,1a±15,7 160,7a±71,0 6,5b±3,2 1,2b±0,6 7,8b±3,8 

A. longula 61,5a±47,2 16,5a±5,6 93,1a±44,0 27,9a±8,3 8,2a±3,0 36,1a±10,8 139,7a±60,7 35,5a±16,9 175,2a±75,1 6,5b±3,5 1,1b±0,5 7,7b±3,9 
CV%   45,8   31,0   45,7   54,0 

Tabebuia roseo-alba 

S/FMA 82,2a±58,2 19,7ab±11,8 101,4ab±69,1 46,2a±32,2 20,5a±10,0 66,8a±40,7 131,6a±71,0 70,9a±32,9 202,5a±101,4 13,0a±8,1 1,3ab±0,7 14,4a±8,7 

MIX 75,5b±46,3 18,7b±10,3 94,3b±55,3 38,2a±19,5 17,9a±6,1 56,1a±23,8 112,8a±49,5 62,1a±24,6 175,0a±69,6 8,6b±3,8 1,2b±0,5 9,9b±4,1 
 
A. longula 89,0a±55,6 

 
22,6a±12,5 

 
111,7a±67,3 43,9a±19,1 21,6a±6,6 65,6a±24,3 126,2a±60,7 74,5a±26,9 200,7a±84,8 

 
8,9b±4,3 1,6a±0,6 

 
10,6b±4,9 

CV%   62,5   48,4   44,6   53,5 
Tocoyena selloana 

S/FMA 64,7a±40,5 24,9b±13,2 89,7b±51,9 18,6b±8,6 13,8b±8,2 32,4b±15,7 72,2b±34,6 54,6b±29,0 126,8b±58,9 5,5a±2,6 0,9b±0,4 6,5a±3,1 

MIX 73,5a±36,2 32,9a±10,2 106,5a±44,6 26,8a±7,0 18,7a±6,6 45,6a±11,6 98,1a±45,1 75,4a±25,2 173,5a±66,0 6,6a±2,7 1,1b±0,3 7,7a±2,9 
 
A. longula 63,9a±35,1 

 
28,1b±11,0 92,1ab±44,6 

 
23,7a±8,4 18,0a±5,1 

 
41,7a±12,3 

 
95,2a±37,1 

 
70,0a±17,6

 
165,2a±50,1 6,6a±1,4 

 
1,5a±0,4 8,1a±1,8 

CV%    49,16     33,3    37,8   36,1 
Letras minúsculas comparam as médias em colunas.  
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (Duncan p ≤ 0,05). 



 

 

Efeitos positivos dos tratamentos de inoculação com os FMA nativos e A. longula foram 

observados na produção e incremento da biomassa seca e no acúmulo de N e P nas mudas de T. 

selloana (Tab. 6).  Nas mudas de G. ulmifolia, a efetividade do isolado A. longula foi positiva, 

porém baixa para todas as variáveis, enquanto os FMA nativos só foram efetivos na produção de 

biomassa e acúmulo de fósforo. As mudas de T. roseo-alba responderam negativamente à 

inoculação com os fungos nativos.  

 

Tabela 6. Efetividade da simbiose na produção e incremento da biomassa total e no conteúdo de 

N e P em mudas de Guazuma ulmifolia (após 80 dias ), Tabebuia roseo-alba e Tocoyena 

selloana (após 112 dias) inoculadas com mistura de FMA nativos (MIX) e Acaulospora longula 

(AL) em casa de vegetação. 

Efetividade Micorrízica 

  
BMS 

 (g-1 planta) 
I  

(%) 
N total  

(g-1 planta) 
P total  

(g-1 planta) 
G. ulmifolia  

MIX 0,03 -5,33 -0,06 0,05 
AL 0,06 5,95 0,05 0,04 

T. roseo-alba 
MIX -0,22 -12,19 -0,12 -0,25 
AL 0,00 5,62 0,06 -0,07 

T. selloana 
MIX 0,28 39,26 0,16 0,29 
AL 0,24 30,76 0,03 0,22 

BMS = Biomassa seca total; I = Incremento de biomassa. 

 

 

Discussão 

 

A ausência de esterco limitou o desenvolvimento das plantas das três espécies, mesmo 

quando inoculadas. Independente da inoculação, todas responderam positivamente à adubação e, 

em geral, as doses de 10 e 15% foram adequadas para preparar as mudas para plantio em campo.  

Mecanismos pelos quais as plantas respondem distintamente à micorrização e à 

fertilização do solo ainda são poucos conhecidos (Pouyú-Rojas & Siqueira 2000). As espécies 

estudadas mostraram compatibilidade micorrízica com os inóculos testados. Comportamentos 

diferenciados das plantas em relação à condição micorrízica e à efetividade da simbiose foram 

possivelmente dependentes dos genótipos, da compatibilidade funcional e fisiológica dos 

simbiontes e das condições ambientais, como sugerido por Heijden & Kuyper (2001). 

  



 

 

A formação de estruturas fúngicas extra e intra-radiculares por A. longula variaram com 

as espécies vegetais e com as proporções de esterco. Este fato pode estar relacionado com fatores 

de adaptação dos FMA às condições do solo e com alterações na composição química dos 

exsudatos radiculares induzidas pela associação (Barea et al. 2002), afetando diretamente a 

germinação dos esporos e a colonização (Lovelock & Ewel 2005). 

Nas mudas de G. ulmifolia, todas as variáveis de crescimento, exceto biomassa radicular 

foram maiores nos tratamentos com 15 e 20% de esterco, sem diferença entre os tratamentos de 

inoculação. Porém, o total de colonização e a densidade de esporos foram significativamente 

maiores no tratamento sem adubo. Tais resultados indicam que as mudas de G. ulmifolia são 

dependentes da adubação e independentes da micorrização para seu crescimento. Este fato pode 

estar relacionado com os isolados de FMA inoculados e com os altos teores de P presentes nos 

substratos. Flores-Aylas et al. (2003) observaram efeitos positivos da inoculação com Glomus 

etunicatum W.N. Becker & Gerd. em mudas de G. ulmifolia, em substrato com nível baixo de 

fósforo . 

Em geral, o percentual de colonização não correspondeu a aumento de crescimento das 

plantas. Resultado semelhante foi observado por Calvente et al. (2004), em mudas de oliveira. 

As variações na formação das estruturas micorrízicas intra-radiculares podem estar relacionadas 

com as espécies de FMA e de plantas (Allen 2001) e com as proporções de esterco testados.  

Muthukumar & Udaiyan (2002) observaram que a qualidade e a quantidade de adubo orgânico 

podem prejudicar a produção de esporos, a colonização e a resposta micorrízica das plantas, 

assim como a fase assimbiótica dos FMA (F.S.B. Silva et al. dados não publicados).   

As plantas hospedeiras e os tipos de substrato podem estimular diferentemente os FMA 

quanto à produção de esporos e de micélio extra-radicular e, consequentemente, a síntese de 

glomalina (Piotrowski et al. 2004). As variações observadas nas quantidades de proteínas do solo 

relacionadas à glomalina, extraídas dos substratos dos experimentos, podem ser relacionadas 

com maior ou menor atividade dos FMA e com a microbiota do solo degradando hifas e esporos 

(Driver et al. 2005), utilizando-se da glomalina como fonte de alimento (Rillig et al. 2003).  

A contribuição da simbiose para o desenvolvimento das três plantas foi diferenciada. 

Efeitos negativos, nulos e positivos em relação ao crescimento e absorção de fósforo, por 

diferentes hospedeiros, também foram observados por Ravnskov & Jakobsen (1995). Os autores 

sugeriram que a interface arbúsculos x raiz na absorção de nutrientes pode ter sido responsável 

pelas diferentes respostas, o que relacionaram com a condição micotrófica e com a 

compatibilidade funcional entre os simbiontes.  



 

 

Grandcourt et al. (2004) também observaram, em mudas de Eperua falcata Aublet 

(Caesalpinaceae), resposta positiva da simbiose quanto à absorção de fósforo, o que não 

correspondeu ao crescimento da planta, atribuindo este fato ao maior tamanho da semente e à 

baixa taxa de crescimento vegetal.  

Os FMA nativos não foram eficientes em promover o crescimento das mudas de T. roseo-

alba, em comparação ao tratamento controle (sem FMA). Os efeitos negativos da associação no 

crescimento destas mudas podem estar relacionados com a capacidade das hifas intra e extra-

radiculares na captação e transferência para as plantas, principalmente do fósforo e do 

nitrogênio, como sugerido por Tanaka & Yano (2005), os quais observaram que a não 

transferência de nitrogênio para a planta depende do volume do sistema radicular e da taxa de 

transpiração da planta, da fonte de nitrogênio utilizada e da espécie de fungo associado às raízes. 

Por outro lado, maior dreno de carbono da planta para o fungo pode ter ocorrido, ocasionando 

menor crescimento das mudas, como sugerido por Reynolds et al. (2005). Estes autores 

observaram também que plantas com tendência a concentrar mais N na raiz apresentaram 

declínio em crescimento, o que foi observado no tratamento com os FMA nativos e 20% de 

esterco. Conforme salientado por Fitter (2006), a associação planta-FMA é mutualista e a 

ocorrência de efeitos negativos sugere que o escopo dos experimentos não permite explorar 

todos os benefícios da simbiose. 

A contribuição dos FMA na absorção de fósforo pelas plantas é identificada pela 

comparação do P absorvido de plantas micorrizadas e não micorrizadas e a ausência de resposta 

positiva não implica na inatividade funcional dos FMA quanto à transferência de P para as raízes 

(Li et al. 2006). Esses autores mencionaram que a simbiose pode causar uma aparente depressão 

nos estágios iniciais de crescimento de algumas plantas; no entanto este efeito pode desaparecer 

com a maturidade. Smith et al. (2004) sugeriram que a contribuição da micorriza arbuscular na 

absorção de fósforo não pode ser atribuída apenas ao crescimento da planta ou ao total de fósforo 

absorvido, pois respostas nulas ou negativas da planta podem estar relacionadas com a inativação 

da absorção direta de fósforo via raízes e epiderme, quando o fungo está presente nas raízes, 

sendo este o mediador na absorção. Também outros fatores, como acidificação da rizosfera, 

exsudação e morfologia de raízes podem influenciar a absorção do fósforo (Shen et al. 2002).  

Apesar da elevada quantidade de fósforo nos substratos adubados, é possível que as 

mudas de G. ulmifolia e de T. roseo-alba estabeleçam associação com os FMA, e que efeitos 

benéficos possam aparecer nos estádios mais avançado da relação planta-fungo, como sugerido 

por Heijden & Kuyper (2001). Neste caso a simbiose pode ser mais efetiva para essas plantas em 

condições de campo, devido às limitações do ambiente.  



 

 

Em geral, as plantas micorrizadas apresentam massa radicular reduzida quando 

comparadas com as não micorrizadas (Gehring 2003), mas este efeito não ocorreu nas mudas de 

T. selloana. Também é relatado sistema radicular pouco ramificado para plantas micorrizadas, 

mesmo em alto nível de fósforo (Zandavalli et  al. 2004), o que pode estar relacionado com a 

resposta positiva de T. selloana aos tratamentos de inoculação. Do mesmo modo pode ter 

ocorrido efeito sinérgico da adubação e da inoculação, como sugerido por Caravaca et al. (2003).  

Siqueira & Saggin-Júnior (2001) não observaram efeito significativo de FMA em plantas 

de T. roseo-alba, nem interação da colonização com o conteúdo de P, e a resposta à adubação 

química foi pouco significativa. Os autores mencionaram que a maioria das espécies de plantas 

nativas por eles estudadas teve baixo crescimento com o nível de P original do solo, mesmo 

quando inoculadas. Tabebuia roseo-alba foi relatada por esses autores como uma planta 

micorrízica independente, considerando o seu baixo requerimento nutricional ou a habilidade de 

suas raízes em absorver os minerais. Os resultados aqui obtidos para as mudas T. roseo-alba 

confirmam essa condição, de planta independente da micorrização, porém respostas positivas à 

adubação para crescimento dessas mudas foram observadas com 10 e 15% de esterco.  

Aquino & Cassiolato (2002) observaram que G. ulmifolia foi pouco responsiva à 

micorrização e Flores-Aylas et al. (2003) mencionaram como planta de média dependência 

micorrízica, resultados semelhantes foram observados neste estudo.  

As respostas micorrízicas das espécies testadas dependeram das combinações específicas 

entre dose de esterco, origem do inóculo, espécie de planta e condição de casa de vegetação. As 

variações das respostas das plantas à inoculação estão relacionadas ao fato de que a simbiose é 

resultado da interação de dois organismos independentes que sofrem influências do ambiente 

(Allen 2001) e de variações intra-específicas relacionadas à origem dos simbiontes (Heijden & 

Kuyper 2001). 

Kiers et al. (2000) observaram que a complexidade das interações em mudas de árvores 

tropicais é grande e que as espécies pioneiras apresentaram alta dependência micorrízica quanto 

à sobrevivência e ao crescimento. Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba foram classificadas 

nas categorias sucessionais, de acordo com Zangaro et al. (2002), como secundária inicial e 

secundária tardia, respectivamente. As plantas dos estádios iniciais de sucessão são menos 

dependentes dos FMA para seu estabelecimento do que as dos estádios mais avançados (Janos 

1980). Porém, em ecossistemas de dunas, os FMA são essenciais em todos os estádios da 

sucessão secundária (Corkidi & Rincón 1997). Em áreas de dunas degradadas, onde a ausência 

de propágulos de FMA é determinante, a introdução de mudas micorrizadas atua como fonte de 

inóculo, promovendo a sucessão vegetal (Greipsson & El-Mayas 2000). Do mesmo modo, a 



 

 

adubação orgânica associada à micorrização de mudas de espécies nativas favorece a reativação 

da comunidade microbiológica (Caravaca et al. 2002).  

Devido à complexidade e às inúmeras variáveis atuando na relação planta-fungo, os 

resultados obtidos neste estudo podem estar relacionados primeiro, com a comunidade ou 

população de FMA que compõe os inóculos, associadas às condições ambientais, as quais podem 

ser favoráveis para algumas espécies de plantas e não para outras (van der Heijden 1998b, 

Caravaca et al. 2003); segundo, com o custo de alocação de carbono para manter o mutualismo, 

que pode ser grande em relação aos benefícios da simbiose (Gehring 2003); terceiro, com o fato 

das respostas das plantas, em casa de vegetação poderem diferir daquelas produzidas em campo 

(Kiers et al. 2000), o que torna necessária a validação dos resultados nesse ambiente. 
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Resumo – (Estabelecimento de mudas micorrizadas de Guazuma ulmifolia Lam., Tabebuia 

roseo-alba (Ridl.) Sandw. e Tocoyena selloana Schum. em dunas de rejeito na Paraíba, Brasil). 

A atividade de mineração influencia negativamente o estabelecimento e sobrevivência das 

plantas e da comunidade microbiana do solo. No município de Mataraca, Paraíba, a exploração 

de minério, associada com a retirada da vegetação e com a movimentação do solo, causa 

modificações no sistema, comprometendo o processo de recuperação das áreas impactadas. Após 

estudos prévios, em casa de vegetação, objetivou-se avaliar, em campo, os efeitos da adubação 

com esterco bovino e da inoculação com FMA no crescimento e sobrevivência de mudas de G. 

ulmifolia, T. roseo-alba. e T. selloana As mudas de G. ulmifolia e T. roseo-alba receberam, em 

viveiro, tratamento de inoculação com Acaulospora longula Spain & N. C. Schenck e mistura de 

FMA nativos e de adubação com 10% e 15% de esterco. As mudas de Tocoyena selloana foram 

produzidas com 16,5% de esterco e na ocasião do plantio receberam solo inóculo de 

Acaulospora longula ou Gigaspora albida N. C. Schenck & Smith. Após 13 meses, para a T. 

roseo-alba e Tocoyena selloana, e 14 meses, para G. ulmifolia, as plantas inoculadas 

apresentaram maior percentual de colonização que as controle, sem diferenças entre os inóculos. 

A simbiose foi positiva em relação à produção e incremento de biomassa e/ou absorção de 

nutrientes em todas as espécies inoculadas, quando comparadas às plantas controle, exceto as 

plantas de G. ulmifolia, inoculadas com FMA nativos e 15% de adubo. Ocorreram em 

abundância glomerosporos de Acaulospora e Scutellospora. A introdução de propágulos de 

FMA na ocasião do transplante ou do plantio em campo favorece a formação da micorriza 

arbuscular.  
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Introdução 

 

As dunas litorâneas são formações originadas pela ação dos ventos oceânicos (Zamith & 

Scarano, 2006) e estão expostas a constantes estresses ambientais, como alta luminosidade, 

ventos fortes e temporais (Alarcón & Cuenca 2005), além de baixo nível de matéria orgânica e 

nutrientes e elevadas temperaturas na camada superficial do solo (Stürmer & Bellei 1994).  

Na jazida de minérios de Mataraca, localizada em áreas de dunas no extremo norte do 

litoral da Paraíba, a retirada da vegetação natural e a intensa movimentação de solo, com a 

remoção dos horizontes superficiais, causam grandes modificações físicas e biológicas no 

sistema, comprometendo o processo de regeneração natural das espécies nativas (Cunha et al., 

2003).  

A atividade de mineração ocasiona intensas modificações nas propriedades físicas e 

químicas do solo, produzindo habitats artificiais fortemente alcalinos e com baixo teor de 

matéria orgânica (Rosado, 2002), influenciando negativamente o estabelecimento e a 

sobrevivência das plantas e da comunidade microbiana do solo (Enkhtuya et al., 2000).  

Entre as principais interações planta, fungo e solo estão as micorrizas arbusculares (MA), 

associações simbióticas benéficas entre fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e raízes de 

plantas. A simbiose é estabelecida com a transferência bi-direcional de nutrientes (Jones & 

Smith 2004), favorecendo o desenvolvimento da comunidade vegetal, principalmente quando o 

fator limitante é a fertilidade do solo (Pedersen & Sylvia, 1996), e tornando-se indispensável 

para o estabelecimento de mudas em solos tropicais inférteis (Fischer et al., 1994). A interface 

entre as micorrizas, o ambiente físico e o biológico confere às plantas maior resistência e 

tolerância a estresses bióticos e abióticos (Schreiner et al., 1997), além de influenciar a estrutura 

dos solos e a sucessão vegetal (Allen & Allen, 1990, Miller & Kling, 2000), direcionando a 

produtividade e a diversidade de plantas (Sanders, 1998).  

As micorrizas arbusculares (MA) são de particular importância nos trópicos onde 

ocorrem com maior freqüência e distribuição (Smith & Read, 1997). Essas vêm recebendo 

especial atenção na recuperação de áreas degradadas, como ferramenta biotecnológica 

importante a ser utilizada em programas de revegetação (Caravaca et al., 2005), reduzindo os 

riscos de erosão, de desertificação (Caravaca et. al., 2002) e de estresse hídrico (Augé et al., 

2001), aumentando a área de absorção de nutrientes e água, principalmente em ambientes onde 

esses fatores são limitantes (Ruiz-Lozano & Azcón, 1995). Em áreas de dunas, onde os FMA 

constituem 30% da biomassa microbiana do solo (Olsson & Wilhelmsson, 2000), a rede de hifas 



 

 

extra-radiculares favorece a agregação e a estabilidade das partículas (Sylvia 1992), contribuindo 

para o restabelecimento da vegetação e fixação de solos altamente móveis (Reeves et al., 1979). 

O plantio de mudas inoculadas com FMA é o principal método de introdução destes 

fungos em áreas mineradas (Caproni et al., 2005). No entanto, poucos trabalhos nas regiões 

tropicais utilizaram FMA em programas de revegetação (Ramos-Zapata & Guadarrama, 2004) e, 

em particular, na revegetação de dunas costeiras.  

A incorporação de compostos orgânicos na produção de mudas é uma prática usual, que 

favorece a ativação da comunidade microbiana e a qualidade físico-química dos solos, 

proporcionando maior resistência das mudas às condições adversas do ambiente (Caravaca et al., 

2002). O esterco bovino é um dos compostos mais largamente usados na produção de mudas e a 

interação entre diferentes quantidades desse adubo com a inoculação de FMA tem sido pouco 

estudada em plantas arbóreas nativas tropicais (Sieverding, 1991).  

Foi testada a hipótese de que a aplicação de FMA e composto orgânico favorece o 

estabelecimento de mudas e a introdução de FMA em áreas de dunas impactadas por atividade 

mineradora. Portanto, os objetivos deste estudo foram avaliar, em condições de campo, os efeitos 

do esterco bovino e da inoculação com FMA no crescimento de espécies vegetais utilizadas na 

revegetação de dunas mineradas, em Mataraca, Paraíba.  

 
 
Material e Métodos 
 

Área de estudo - No município de Mataraca, extremo norte do litoral da Paraíba (6°28’20”- 

6°30’00”S, 34°55’50” - 34°57’10”W), vegetação típica de restinga ocorre sobre praias estreitas e 

dunas fixas de até 100 m de altitude, variando em fisionomia desde restinga praiana até mata de 

restinga. A formação geológica predominante é composta de rochas sedimentares argilo-arenosas 

(grupo Barreiras do Terciário), sobrepostas por dunas, onde são encontrados minerais pesados de 

interesse econômico, tais como ilmenita, zirconita e rutilo (Oliveira-Filho & Carvalho, 1993).  

O clima da região é tropical e chuvoso (tipo Am de Köppen), com período de seca curto 

(abril, maio, junho e julho), temperatura média anual de 25 ºC e precipitação média de 1700 mm 

ao ano. No período de janeiro de 2006 a setembro de 2007 a temperatura média mensal no local 

variou de 25,9 °C em julho/2006 e 2007 a 30,7 °C em dezembro/2006 e a precipitação mensal 

foi de 0,2 mm (mínima) em outubro/2006 e 762,2 mm (máxima) em junho/2007 (Fig. 1). 
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Figura. 1. Precipitações mensais registradas em 2006 e 2007 no município de Mataraca, PB. 

 

A exploração de minérios e a reconstituição física das dunas associadas à recuperação da 

vegetação, com plantio de mudas, são atividades desenvolvidas no local desde 1989. Para a 

extração dos minérios das dunas, toda cobertura vegetal é retirada e, em seguida, a camada 

superficial do solo, até aproximadamente 30 cm (solo de cobertura) é removida e estocada em 

pilhas, no campo. O material das dunas é lavrado para extração dos minérios, que constituem 

uma pequena porção da massa total, e o rejeito, basicamente formado por areia quartzosa, é 

devolvido ao local de origem. Após a reconstituição física das dunas, elas são recapeadas com o 

solo de cobertura e faz-se a revegetação (Rosado, 2002). As espécies mais utilizadas são: 

cajueiro, Anacardium occidentale L. (Anacardiaceae); peroba, Tabebuia roseo-alba (Ridl.) 

Sandw. (Bignoniaceae); jenipapo-bravo, Tocoyena selloana Schum. (Rubiaceae); juazeiro, 

Ziziphus joazeiro Mart. (Rhamnaceae) e mutamba, Guazuma ulmifolia Lam. (Sterculiaceae).  

 
 

Experimentos G. ulmifolia e T. roseo-alba – Mudas de Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-

alba foram preparadas na sementeira da empresa, em canteiros cobertos com sombrite (50%). 

Para quebra de dormência, as sementes de G. ulmifolia receberam tratamento com ácido 

sulfúrico (H2SO4), por 15 minutos. As sementes das duas espécies foram colocadas 

(janeiro/2006) separadamente, em copos plásticos (200 ml), contendo 80% solo de duna de 

rejeito (areia quartzosa) e 20% (v:v) de esterco bovino, sendo a mistura caracterizada por pH = 

8,5; N =  4,7 g.Kg-1; C = 192,7 g.Kg-1; P= 1,1 g.Kg-1; K = 7,7 g.Kg-1.  

As mudas, com quatro folhas definitivas, foram transplantadas (março/2006) para sacos 

pretos (2 Kg) preenchidos anteriormente (fevereiro/2006) com substrato obtido da mistura de 

solo de duna de rejeito e esterco bovino nas proporções de 10% e 15% de (v:v). No momento do 

transplantio, as mudas foram inoculadas na região da raiz com solo inóculo contendo 

aproximadamente 150 esporos. Quarenta mudas foram inoculadas com solo inóculo de 

Acaulospora longula Spain & N. C. Schenck (AL), 40 com solo inóculo de uma mistura de FMA 



 

 

nativos (MIX) e 40 não foram inoculadas (controle). O. As mudas de G. ulmifolia e T. roseo-

alba permaneceram no viveiro por um período de 3 e 4 meses, respectivamente. Durante esses 

períodos a umidade do solo foi mantida com irrigação diária.  

O inóculo de Acaulospora longula (UFPE 21) foi obtido com multiplicação, em solo 

franco-argilo-arenoso (pH = 5,4 e P = 3 mg.dm-3), com Panicum miliaceum L. (painço). O de 

FMA nativos foi obtido da mistura de cinco amostras de solo (pH = 5,8 e P = 10 mg.dm-3) 

coletadas na rizosfera de plantas de Tocoyena selloana, em uma área de duna revegetada há 

cinco anos. Desta mistura foram retiradas três amostras para contagem de esporos e identificação 

das espécies de FMA.  

 Os esporos foram extraídos por peneiramento úmido (Gerderman & Nicolson, 1963), 

seguido de centrifugação em água e sacarose 50% (Jenkins 1964, modificado), contados em 

placa canaletada, montados em lâminas com PVLG (álcool-polivinílico em lactoglicerol) ou com 

reagente de Melzer’s + PVLG (1:1) e observados ao microscópio. Para identificação, foram 

utilizados o Manual de Identificação de FMA (Schenck & Pérez, 1990), publicações contendo 

descrições de novas espécies e consulta ao INVAM (International Culture Collection of 

Arbuscular Mycorrhizal Fungi) (http://www.invam.caf.wvu.edu/taxonomy). Nomes das espécies 

estão de acordo com o Index Fungorum (http://www.indexfungorum.org). Foram identificadas as 

seguintes espécies de FMA: Acaulospora longula, A. scrobiculata Trappe, Glomus clarum T.H. 

Nicolson & N.C. Schenck, Gigaspora aff. albida N.C. Schenck & G.S. Sm., Scutellospora 

biornata Spain, Sieverd. & Tora, S. fulgida Koske & C. Walker e S. pellucida (T.H. Nicolson & 

N.C. Schenck) C. Walker & F.E. Sanders. 

O plantio das mudas de G. ulmifolia e T. roseo-alba no campo foi realizado em junho e 

julho de 2006, respectivamente. O delineamento experimental, para cada espécie, foi em cinco 

blocos ao acaso, com seis parcelas por bloco, correspondendo a arranjo fatorial de 3 x 2, sendo 

três tratamentos de inoculação (2 com FMA e um controle) e duas proporções de esterco bovino 

(10% e 15%). Cada parcela correspondeu a 4 plantas úteis e 14 plantas de bordadura, com 

espaçamento de 2 m entre plantas. Cada experimento ocupou área útil de 480 m2, com 120 

plantas úteis.  

No dia do plantio, de cada espécie vegetal e por tratamento de inoculação, foram 

separadas três mudas para avaliação de colonização micorrízica, número de glomerosporos e, 

identificação de espécies de FMA. Amostras de solo (100 cm3) de cada substrato constituíram 

amostras compostas para análise química (Tabela 1).  

 



 

 

Experimento Tocoyena selloana – Mudas de Tocoyena selloana produzidas em substrato 

contendo aproximadamente 16,5% de esterco bovino e com altura média de 25 cm foram 

fornecidas pela empresa de mineração. No plantio em campo (julho de 2006), 35 mudas foram 

inoculadas, na região da raiz, com solo inóculo (150 esporos) de Acaulospora longula (UFPE 

21), 35 com solo inóculo (150 esporos) de Gigaspora albida N.C. Schenck & G.S. Sm. (UFPE 

01) e 35 não foram inoculadas (controle). O inóculo de A. longula foi obtido com multiplicação, 

em solo franco-argilo-arenoso (pH = 5,4 e P = 3 mg.dm-3), e o de G. albida em solo franco-

argilo-arenoso (pH = 5,4 e P = 5 mg.dm-3), com P. miliaceum. Quatro mudas foram separadas 

para avaliação de colonização micorrízica, número de esporos no substrato e identificação de 

espécies de FMA. Amostras de solo (100 cm3) de cada substrato constituíram amostras 

compostas para análise química (Tabela 1). 

O delineamento experimental foi em sete blocos ao acaso, com três parcelas por bloco. 

Cada parcela correspondeu a um tratamento de inoculação com A. longula, com G. albida e sem 

inoculação (controle). As parcelas continham 5 plantas úteis e 17 de bordadura, com 

espaçamento de 2 m entre plantas. A área útil foi de 420 m2 com 105 plantas úteis.  

 

Tabela 1. Características químicas dos substratos de produção das mudas de Guazuma ulmifolia, 

Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana, inoculadas ou não com solo inóculo de FMA nativos 

(MIX) ou de Acaulospora longula (AL), adubadas com 10%, 15% ou 16,5% de esterco bovino e 

dos solos das áreas (S) onde foram plantadas as mudas das três espécies. 

 pH P K Ca Na Mg Al CTC MO 
 H2O mg.dm-3      - - - - - - - - - - - - - - - - -cmolc.dm-3 - - - - - - - - - - - - - - g.Kg-1 
 Substrato de cultivo 
MIX + 10% 6,08 24 0,02 1,80 0,02 0,60 0,00 4,70 10,3 
MIX + 15% 6,33 31 0,07 1,95 0,03 0,95 0,00 4,70 15,3 
AL + 10% 6,08 22 0,03 1,70 0,02 0,80 0,00 4,80 10,5 
AL + 15% 6,45 33 0,06 2,25 0,02 0,75 0,00 4,90 15,9 
Muda (Jenipapo) 5,66 16 0,02 1,60 0,02 1,00 0,10 5,80 15,5 
 Solo da área experimental (S) 
S (Mutamba) 5,33 2 0,01 0,35 0,01 0,35 0,30 3,30  5,2 
S (Peroba) 5,02 1 0,02 0,95 0,01 0,55 0,25 5,10 14,5 
S (Jenipapo) 5,12 2 0,02 0,50 0,02 0,50 0,25 4,30  7,4 
  

 

 Os substratos das mudas de G. ulmifolia e de T. roseo-alba apresentaram acidez fraca, 

valores médios de MO para os substratos que receberam 15% de esterco, capacidade de troca de 

cátions média e níveis médios de P, Ca e Mg.  No substrato das mudas de T. selloana, os níveis 



 

 

de acidez, MO, CTC, Ca e  Mg foram semelhante aos de G. ulmifolia e T. roseo-alba, porém o P 

foi baixo (Tomé, 1997).  

 

Procedimento geral - O plantio foi realizado de acordo com os procedimentos utilizados pela 

empresa. As covas, com 70 cm de profundidade e 20 cm de diâmetro, foram abertas com trado 

manual, em linha, a cada 2 m. Os primeiros 20 cm de solo foram separados para fechamento das 

covas e estas foram adubadas com cinco litros de composto (mistura de bagaço de cana-de-

açúcar e esterco bovino (pH H2O = 7,3; N = 1,4 g.Kg-1; C = 147,2 g.Kg-1; P = 0,4 g.Kg-1; K = 1,5 

g.Kg-1). Na ocasião do plantio, dez amostras de solo foram coletadas nas áreas experimentais 

para análise química (Tabela 1) e contagem de esporos de FMA.  

Após o plantio em campo foi feita a medição das plantas, as mudas de G. ulmifolia, 

tinham médias de 37,0 cm (não inoculadas) e 40,0 cm (inoculadas). As mudas de T. roseo-alba 

tinham 11,0 cm (não inoculadas e inoculadas com FMA nativo) e 13,5 cm (inoculadas com A. 

longula). 

Na área experimental da G. ulmifolia foram realizadas três práticas de coroamento das 

mudas, para a retirada das ervas daninhas, após cinco, nove e doze meses do plantio e uma de 

adubação foliar (Fertilizante foliar VITAN – Organo mineral, classe A) com pulverizador, em 

fevereiro de 2006. Nas áreas de T. roseo-alba e T. selloana, foi realizada apenas uma operação 

de coroamento, após oito meses do plantio. Medidas de altura e de diâmetro do caule foram 

tomadas mensalmente, até o sexto mês, e a cada dois meses do sétimo mês ao final dos 

experimentos.  

As plantas de T. roseo-alba e T. selloana foram colhidas após 13 meses do plantio das 

mudas e as de G. ulmifolia após 14 meses. Em cada parcela foram sorteadas e colhidas duas 

plantas, separando-se o sistema radicular da parte aérea. De cada rizosfera foram coletadas 

amostras de solo até 20 cm, que foram misturadas e constituíram uma amostra composta por 

parcela. Destas amostras foi avaliado: o número de esporos e feita a identificação das espécies de 

FMA e a análise química (Tabela 2). O sistema radicular das duas plantas foi misturado, lavado e 

dele retirada uma amostra de 0,5 g de raízes finas para avaliação da colonização micorrízica. O 

material vegetal foi seco em estufa a 68 ºC, por 96 horas, para determinação da matéria seca.  

 

Avaliação de colonização micorrízica - As raízes foram mantidas em álcool a 46%, até serem 

diafanizadas com KOH (10%) e clarificadas com H2O2, acidificadas com HCl (1%), coradas com 

azul de Tripano em lactoglicerol (0,05%) (Phillips & Hayman, 1970, modificado) e conservadas 

em glicerol a 20%. Os percentuais de colonização foram determinados pelo método de interseção 



 

 

dos quadrantes (Giovannetti & Mosse, 1980). Em placas de Petri, sobre quadrantes de 1,37 cm X 

1,37 cm de área, foram observados (estereomicroscópio - 40x) cem pontos de fragmentos de raiz 

que interceptavam as linhas horizontais dos quadrantes, e o percentual obtido pelo número de 

fragmentos colonizados.  

 

Tabela 2. Características químicas dos solos coletados nas áreas experimentais e na rizosfera das 

plantas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana, não inculadas (C), 

inoculadas com FMA nativos (MIX), com Acaulospora longula (AL) ou com Gigaspora albida 

(GA) e adubadas com 10%, 15% ou 16,5% de esterco bovino, após 14 e 13 meses do plantio.  

Tratamentos pH P K Ca Na Mg Al MO CTC 
 H2O mg.dm-3    cmolc.dm-3   g.Kg-1 cmolc.dm-3 

 Guazuma ulmifolia 
Área 5,50 3 0,02 0,35 0,02 0,20 0,25  7,1 3,50 
C + 10% 5,80 7 0,03 0,80 0,05 0,45 0,25 10,3 4,10 
C + 15% 5,70 4 0,02 0,50 0,02 0,25 0,15  9,1 3,10 
MIX + 10% 5,70 3 0,02 0,55 0,03 0,30 0,15  7,1 3,50 
MIX + 15% 5,80 5 0,02 0,80 0,03 0,30 0,15 11,2 3,80 
AL + 10% 5,80 7 0,02 0,75 0,03 0,45 0,00  8,5 3,60 
Al  + 15% 5,80 5 0,02 0,80 0,03 0,30 0,15 10,2 3,90 
 Tabebuia roseo-alba  
Área 5,20 2 0,01 0,75 0,02 0,40 0,15 11,0 4,20 
C + 10% 5,60 6 0,03 0,95 0,03 0,25 0,05 14,8 3,70 
C + 15% 5,60 7 0,03 0,80 0,02 0,40 0,05  7,9 4,20 
MIX + 10% 5,80 10 0,03 1,05 0,04 0,45 0,10 13,1 4,20 
MIX  + 15% 5,70 15 0,07 1,30 0,05 0,60 0,10 10,7 5,20 
AL + 10% 5,70 16 0,06 1,00 0,04 0,55 0,05  7,9 4,50 
AL + 15% 5,60 8 0,05 1,00 0,04 0,60 0,05 13,1 4,70 
 Tocoyena selloana 
Área 5,10 2 0,01 0,40 0,03 0,25 0,25  9,5 3,50 
C  5,40 6 0,05 0,70 0,05 0,35 0,25 11,5 3,90 
AL  5,60 7 0,05 0,65 0,04 0,30 0,20 14,5 4,00 
GA  5,40 7 0,05 0,75 0,05 0,40 0,20 11,0 4,90 
 

 

Os solos das três áreas experimentais apresentaram características químicas 

semelhantes (pH ácido e pobres em nutrientes), não havendo alterações marcantes entre os 

períodos de coleta. Nas amostras de solos das plantas de G. ulmifolia e de T. roseo-alba, após 14 

e 13 meses do plantio, houve diminuição dos valores de todos os parâmetros químicos, exceto o 

Al que aumentou, provavelmente em decorrência do solo de cobertura. Nas amostras de solo de 

T. selloana, após 13 meses do plantio, foram observados maiores valores para o K e Al, e 

redução para P, Ca e Mg, quando comparado com os substratos das mudas antes do plantio 

(Tabelas 1 e 2).  



 

 

Determinação do número de glomerosporos - Amostras de 100 cm3 de solo das duas plantas 

coletadas em cada tratamento foram misturadas e em seguida foi retirada uma amostra de 50 cm3 

para extração dos esporos, contagem e identificação das espécies de FMA, como descrito.  

Quantificação do nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio - As análises de nutrientes foram 

realizadas pelo Laboratório de Análises de Planta e Ração da Empresa Pernambucana de 

Pesquisa Agropecuária (IPA). Amostras compostas por folhas, caules e raízes das duas plantas 

por tratamento foram misturadas e moídas. Os extratos para a análise de fósforo (P), potássio (K) 

e cálcio (Ca) foram obtidos por digestão nitro-perclórica e os teores determinados por 

colorimetria, fotometria e absorção atômica, respectivamente. O extrato para quantificação do 

nitrogênio (N) foi obtido por digestão sulfúrica e o teor determinado pelo método Kjeldahl 

(Sarruge & Haag, 1974).  

Taxa de Crescimento Relativo (TCR) - Foi calculada pela fórmula TCR/mês = π y2 * altura da 

planta/ idade da planta, onde: y = ½ diâmetro do caule (Sieverding, 1991).  

Dependência micorrízica - A dependência micorrízica das três espécies vegetais foi 

determinada pelo método sugerido por van der Heijden et al. (1998) expressa em porcentagem. 

Dependência micorrízica DMA (%) = 1 – [b * n / (∑ a * n)], onde a = média de matéria seca dos 

tratamentos com FMA; b = média de matéria seca do tratamento sem FMA e n = número de 

tratamentos.  

Incremento de Biomassa e Efetividade micorrízica - A taxa de incremento de biomassa seca 

total, promovida pela inoculação, foi calculada pela fórmula proposta por Edginton et al. (1971), 

modificada: I% = [(Tr – T)/T]* 100, onde I% = incremento da variável; Tr = valor médio do 

tratamento inoculado; T = valor médio do tratamento não inoculado. A efetividade micorrízica 

foi estimada conforme sugerido por Heijden & Kuyper (2001), com base na produção de 

biomassa e no conteúdo total de N e P da matéria seca, calculada pela fórmula EM = 1 – b/a, 

onde a = média (biomassa, N e P) dos tratamentos de inoculação e b = média (biomassa, N e P) 

do tratamento não inoculado, sendo a simbiose benéfica para as plantas quando EM > 0. 

Análise estatística - Os números de glomerosporos foram transformados em log (x+1) e os 

percentuais de colonização em arcoseno de √x. Análises de variância, de correlação de Pearson e 

o teste de comparação das médias LSD (p ≤ 0,05) foram realizados usando o programa Statistica 

5.0 (StatSoft, 1997). A abundância relativa de cada espécie de FMA (DRs) foi determinada com 

base na proporção do número total de esporos de cada espécie em relação ao número total de 

esporos de todas as espécies (Brower & Zar, 1984).  

 

 



 

 

Resultados e Discussão 

 

Experimentos G. ulmifolia e T. roseo-alba – Na área experimental da mutamba foram extraídos 

aproximadamente 8 glomerosporos por 100 g de solo e, na área de plantio da peroba, não foram 

encontrados esporos de FMA.  

Viveiro - Hifas, vesículas e arbúsculos foram observados nas raízes das mudas que receberam 

tratamento de inoculação. Nas raízes das mudas de G. ulmifolia, o percentual médio de 

colonização arbuscular foi de 70%, independentemente do inóculo. Nas mudas de T. roseo-alba 

em substratos com 10% e 15% de adubo foram registrados 55% e 37% de colonização nas que 

receberam solo inóculo de FMA nativos, e 22% e 56%, nas inoculadas com A.longula, 

respectivamente. Esses resultados sugerem que os FMA nativos e introduzidos foram eficientes 

em colonizar as mudas de G. ulmifolia, no entanto as doses de esterco influenciaram á 

colonização nas de T. roseo-alba. Carneiro et al. (1998) encontraram média incidência de 

colonização em mudas de G. ulmifolia e de T. roseo-alba  em condições de viveiro. Poucos 

glomerosporos foram encontrados nos substratos de cultivo das mudas, exceto no tratamento 

com mudas de G. ulmifolia, inoculadas com A. longula e recebendo 15% de adubo, que 

apresentou aproximadamente 1 esporo g-1 de solo.  

Foram identificadas as seguintes espécies de FMA, nos substratos das mudas de G. 

ulmifolia: no tratamento com FMA nativo - Acaulospora longula, Glomus etunicatum W.N. 

Becker & Gerd. e G. rubiformes (Gerd. & Trappe) R.T. Almeida & N.C. Schenck; e no 

tratamento com A. longula - Acaulospora scrobiculata, Glomus etunicatum, G. glomerulatum 

Sieverd., Gigaspora aff. albida e Scutellospora fulgida. Nas mudas de T. roseo-alba as espécies 

identificadas foram: no tratamento com FMA nativo - Glomus glomerulatum e G. halonatum 

S.L. Rose & Trappe; e no tratamento inoculado com A. longula - Acaulospora scrobiculata e 

Glomus glomerulatum. Isso mostra que, durante o período em que as mudas estavam no viveiro 

os FMA introduzidos como inóculo não multiplicaram de modo a superar a presença de outros 

FMA nos substratos utilizados, que não foram desinfestados.  

Campo - Após 13 meses do plantio em campo, 90% das mudas de G. ulmifolia e 100% das 

mudas de T. roseo-alba sobreviveram. A mortalidade observada em G. ulmifolia ocorreu em 

mudas não inoculadas e em mudas que receberam a mistura de FMA nativos, todas adubadas 

com 10% de esterco bovino. Os percentuais de dependência micorrízica (DMS%), das plantas 

em campo, foram 69% e 59% para G. ulmifolia e T. roseo-alba, respectivamente. O que sugere 

que essas plantas foram dependentes da associação micorrízica para permanecerem em campo. 



 

 

 Nas plantas de G. ulmifolia, interações entre os tratamentos de inoculação e de adubação 

foram obtidas para taxa de crescimento mensal, biomassa da parte aérea e conteúdo de nitrogênio 

e cálcio na biomassa total (Tabela 3 e 4). As plantas que receberam solo inóculo de FMA nativos 

e 10% de esterco bovino apresentaram médias superiores aos demais tratamentos. Confirmando 

o benefício da simbiose para absorção de outros nutrientes, em particular o nitrogênio, 

garantindo a sobrevivência das plantas em ambientes degradados (Azcón & Barea, 1997). 

 

Tabela 3. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com FMA nativos (MIX) e 

Acaulospora longula (AL), em parâmetros de crescimento das plantas de Guazuma ulmifolia, 

após 14 meses em campo. Os valores são médias ± desvio padrão do número de amostras (n). 

Guazuma ulmifolia 
Adubo (%) Controle MIX AL 

Altura da planta (cm) 

10 24,59aA±14,68 33,18aA±14,38 23,80aA±11,34 
15 24,70aA±15,68 24,72aA±9,56 22,40aA±14,11 

CV% 52,7  n = 108 
Diâmetro do caule (cm) 

10 0,67aA±0,11 0,81aA±0,28 0,75aA±0,24 
15 0,73aA±0,25 0,66bA±0,17 0,67aA±0,13 

CV% 25,9  n = 108 
Taxa de crescimento (cm3 / mês) 

10 0,66aB±0,52  1,67aA±2,0* 0,95aAB± 1,0 
15 1,01aA±1,25 0,68bA±0,51  0,81aA±0,87  

CV% 74,26  n = 108 
Biomassa seca aérea (g-1 planta) 

10 6,81aB±1,80 18,01aA±8,99* 12,32aAB±7,16 
15 10,81aA±5,71 8,03bA±4,73 8,12aA±5,19 

CV% 56,2  n = 30  
Biomassa seca radicular (g-1 planta) 

10 18,53aA±4,45 31,58aA±17,38 22,38aA±11,06 
15 21,47aA±13,50 17,09aA±4,20 30,10aA±16,32 

CV% 53,2  n = 30  
Biomassa seca total (g-1 planta) 

10 25,34aA±5,65 49,60aA±25,55 34,70aA±11,95 
15 32,28aA±18,85 25,13aA±7,20 38,22aA±17,05 

CV% 46,6  n = 30 
* interação entre os fatores adubo e fungo.  
Letras minúsculas comparam as médias em colunas e as maiúsculas em linhas. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (LSD p ≤ 0,05). 

 



 

 

Tabela 4. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com mistura de FMA nativos 

(MIX) e Acaulospora longula (AL) na concentração (%) e no acúmulo dos nutrientes N, P, K 

e Ca na biomassa total de plantas de Guazuma ulmifolia, após 14 meses em campo. Os valores 

são médias ± desvio padrão do número de amostras (n). 

Guazuma ulmifolia 
Adubo (%) Controle MIX AL 

N (%) 
10 0,74aA±0,09 0,97aA±0,10 0,77aA±0,30 
15 0,74aA±0,09 0,78aA±0,18 0,67aA±0,15 

CV% 23,0  n = 30 
P (%) 

10 0,12aA±0,02 0,10bA±0 0,12aA±0,03 
15 0,11aA±0,02 0,13aA±0,02 0,11aA±0,02 

CV% 17,0  n = 30 
K (%) 

10 0,60aA±0,09 0,61aA±0,13 0,59aA±0,12 
15 0,55aA±0,09 0,66aA±0,19 0,50aA±0,06 

CV% 20,6  n = 30 
Ca (%) 

10 0,12aA±0,02 0,15aA±0,02 0,14aA±0,03 
15 0,13aA±0,01 0,14aA±0,03 0,13aA±0,02 

CV% 17,4  n = 30 
N (g-1 planta) 

10 1,91aB±0,60 4,68aA±2,03* 2,50aB±0,81 
15 2,50aA±1,72 1,97bA±0,76 2,57aA±1,29 

CV%  56,5  n = 30 
P (g-1 planta) 

10 0,31aA±0,05 0,49aA±0,26 0,42aA±0,14 
15 0,34aA±0,18 0,32aA±0,09 0,42aA±0,16 

CV % 41,5  n= 30 
K (g-1 planta) 

10 1,49aA±0,28 3,07aA±1,80 2,06aA±0,90 
15 1,70aA±0,99 1,68aA±0,78 1,97aA±1,10 

CV % 55,1  n = 30 
Ca (g-1 planta) 

10 0,32aB±0,09 0,72aA±0,29* 0,45aB±0,13 
15 0,42aA±0,27 0,36bA±0,13 0,51aA±0,22 

CV % 49,7  n = 30 
* interação entre os fatores adubo e fungo.  
Letras minúsculas comparam as médias em colunas e as maiúsculas em linhas. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (LSD p ≤ 0,05). 

 

 

Aquino & Cassiolato (2002) e Souza et al. (Capítulo 3) não encontraram efeitos da 

micorrização no crescimento da G. ulmifolia inoculada com FMA autóctones, em casa de 

vegetação, embora, em ambos os estudos, as plantas tenham apresentado colonização 



 

 

micorrízica. Considerando que o percentual de colonização não está diretamente relacionado 

com a resposta da planta (Caravaca et al., 2004, Vandresen et al. 2007), os resultados aqui 

obtidos, em condições de campo, suportam a hipótese de que a simbiose depende de variações 

intra-específicas relacionadas à origem dos simbiontes (Heijden & Kuyper, 2001) e das 

condições ambientais às quais as plantas estão submetidas (Allen, 2001). Por isso, é necessária a 

validação, em campo, dos dados obtidos em casa de vegetação. 

As plantas de T. roseo-alba não apresentaram respostas diferenciadas quanto aos 

tratamentos de inoculação, em todos os parâmetros de crescimento e absorção de nutrientes 

(Tabela 5 e 6). 
 

 
Tabela 5. Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com FMA nativos (MIX) e 

Acaulospora longula (AL), em parâmetros de crescimento das plantas de Tabebuia roseo-alba, 

após 13 meses em campo. Os valores são médias ± desvio padrão do número de amostras (n). 

Tabebuia roseo-alba 
Adubo (%) Controle MIX AL 

Altura da planta (cm) 
10 48,90aA±21,37 51,25aA±21,3 53,45aA±22,84 
15 62,10aA±26,0 61,10aA±23,9 57,85aA±28,59 

CV% 43,3   n = 120 
Diâmetro do caule (cm) 

10 1,20aA±0,23 1,42aA±0,60 1,48aA±0,44 
15 1,51aA±0,23 1,67aA±0,39 1,47aA±0,60 

CV% 34,7   n = 120 
Taxa de crescimento (cm3 / mês) 

10 5,69aA±5,57 8,99aA±11,7 10,41aA±13,9 
15 10,38aA±7,5 12,59aA±13,7 12,17aA±19,8 

CV% 42,7   n = 120  
Biomassa seca aérea (g-1 planta) 

10 30,08aA±23,62 54,37aA±53,53 50,53aA±35,28 
15 50,35aA±42,74 45,00aA±31,88 46,63aA±28,66 

CV% 75,4   n = 30 
Biomassa seca radicular (g-1 planta) 

10 38,64aA±21,48 64,45aA±38,22 55,23aA±18,40 
15 60,76aA±36,10 60,53aA±16,72 57,48aA±33,63 

CV% 49,1   n = 30 
Biomassa seca total (g-1 planta) 

10 68,72aA±43,87 118,82aA±91,15 105,76aA±50,86 
15 111,11aA±69,63 105,53aA±39,43 104,11aA±61,66 

CV% 57,3   n = 30 
Letras minúsculas comparam as médias em colunas e as maiúsculas em linhas. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (LSD p ≤ 0,05). 

 

 

 



 

 

Para os dois experimentos, a produção de biomassa e o conteúdo de nutrientes não foram 

correlacionados com os percentuais de colonização nas raízes das plantas, como também 

observado por Smith et al. (2004). Colonização arbuscular foi observada em todos os tratamentos 

(Tabela 6). No entanto, os percentuais de colonização das plantas inoculadas não diferiram entre 

si, sendo superiores aos registrados nas plantas controle (mudas não inoculadas com FMA na 

ocasião do transplante), em ambos os tratamentos de adubação. Os altos percentuais de 

colonização podem estar relacionados com o período em que as plantas foram inoculadas. Como 

também observado por Vierheilig (2004), a inoculação com FMA na fase inicial de crescimento 

das mudas promoveu maior extensão da colonização. As médias de glomerosporos no solo não 

diferiram entre os tratamentos, nas duas espécies vegetais.  
 

Tabela 6. Colonização micorrízica e número de glomerosporos de FMA na rizosfera de plantas de 

Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba, sem inoculação (C) ou inoculadas com FMA nativos 

(MIX) e com Acaulospora longula (AL), após 14 e 13 meses em campo. Os valores são médias ± 

desvio padrão do número de amostras (n). 

 Espécies Vegetais 

 Guazuma ulmifolia Tabebuia roseo-alba 

Adubo 
% C MIX AL C MIX AL 

 Colonização (%) 
10 32,0aB±8,60 55,0aA±3,32 51,6aA±8,35 35,0aB±12,0 62,0aA±14,7 70,0aA±4,6 

15 23,0aB±3,08 44,8aA±13,74 57,2aA±6,57 43,2aB±19,6 60,0aA±8,7 75,2aA±7,3 

 CV%                         12,8   14,5   

 
Número de esporos em 50 cm3 de solo 

10 38,0aA±23,45 24,6aA±14,79 41,0aA±14,12 15,0aA±5,6 28,0aA±16,5 35,6aA±47,0 
15 55,0aA±25,82 49,6aA±35,39 43,2aA±31,64 23,2aA±10,4 31,2aA±10,0 59,0aA±102,4 
 CV%                        17,1     25,4   
  n = 30 n = 30 

Letras minúsculas comparam as médias em colunas e as maiúsculas em linhas. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (LSD p ≤ 0,05). 
 

 

A eficiência da simbiose foi positiva quanto à produção e incremento de biomassa, 

exceto para as plantas de T. roseo-alba adubadas com 15% de esterco bovino e para as de G. 

ulmifolia recebendo o mesmo tratamento de adubo e inoculadas com FMA nativos (Tabela 7). 

Tal padrão também foi registrado em relação à absorção de nitrogênio e fósforo, em comparação 

com as plantas controle. Em experimento testando a eficiência de isolado de Acaulospora mellea 

no desenvolvimento da cultura da soja, Stürmer (2004) observou que o isolado promoveu a 



 

 

absorção de P, porém nenhum efeito mensurável foi observado na produção de matéria seca da 

parte aérea. Li et al. (2006) também observaram que os FMA contribuíram para a absorção de 

fósforo na cultura do trigo, mesmo na ausência de resposta positiva ao crescimento. Tal 

comportamento foi observado também nas plantas de T. roseo-alba inoculadas com A. longula 

recebendo 15% de esterco (Tabela 7). 

Respostas das plantas à micorrização dependem da eficiência dos FMA envolvidos e das 

condições ambientais (Siqueira & Saggin-Júnior, 2001). Considerando a susceptibilidade das 

plantas aos FMA, associada às condições adversas das dunas de rejeito, é provável que o 

estabelecimento da simbiose tenha sido importante para a sobrevivência das plantas em 

condições de campo, considerando que foi registrada colonização em todos os tratamentos e que, 

maior eficiência da simbiose foi obtida, para as duas espécies vegetais, quando inoculadas e 

adubadas com 10% de esterco. 

 

Tabela 7. Efetividade da simbiose na produção (BMS), e incremento da biomassa (I) e no 

conteúdo de N e P em mudas de Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba inoculadas com 

mistura de FMA nativos (MIX) ou Acaulospora longula (AL), em substrato recebendo 10% ou 

15% de adubo, após 14 e 13 meses em campo. 

Efetividade Micorrízica 

  
BMS 

(g-1 planta) 
I 

(%) 
N total 

(g-1 planta) 
P total 

(g-1 planta) 
Guazuma ulmifolia DMA 69% 

MIX 0,23 29,69 0,34 0,20 
AL 0,21 26,56 0,13 0,23 
MIX + 10% 0,49 95,75 0,59 0,38 
AL   + 10% 0,27 36,97 0,24 0,27 
MIX + 15% -0,28 -22,16 -0,27 -0,07 
AL   + 15% 0,16 18,39 0,03 0,19 

Tabebuia roseo-alba DMA 59% 
MIX 0,20 24,76 0,29 0,27 
AL 0,14 16,70 0,24 0,22 
MIX + 10% 0,42 72,90 0,44 0,43 
AL   + 10% 0,35 56,90 0,36 0,39 
MIX + 15% -0,05 -5,02 0,12 0,11 
AL   + 15% -0,07 -6,30 0,11 0,04 

DMA (%) = dependência micorrízica arbuscular. 

 

Jones & Smith (2004) sugeriram que a determinação dos benefícios da simbiose em 

experimentos de campo pode ser muito difícil, e que a sobrevivência a estresses ambientais, 

particularmente das plantas perenes, pode ter um efeito positivo ao longo da vida, quanto ao 

estabelecimento e à fecundidade, principalmente em escala de comunidade. Esses autores 



 

 

também afirmaram que a transferência de nutrientes do fungo para a planta não é totalmente 

estimada, além de que os benefícios da associação podem ocorrer apenas em um determinado 

período e/ou em condições específicas.  

Maior número de espécies de FMA foi identificado na rizosfera das plantas de G. 

ulmifolia inoculadas com A. longula, enquanto nas rizosferas de Tabebuia roseo-alba houve 

maior diversidade de FMA no tratamento controle (Tabela 8). Das espécies de FMA 

identificadas nos substratos das mudas, antes do plantio, algumas não foram observadas nas 

amostras de solo do campo. Isso ocorreu com Acaulospora longula, Glomus etunicatum, G. 

glomerulatum, G. halonatum e G. rubiformes, presentes no substrato das mudas de G. ulmifolia, 

e com G. halonatum, nas de Tabebuia roseo-alba. 

 

Tabela 8. Espécies de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) na rizosfera de plantas de Guazuma 

ulmifolia (m) e Tabebuia roseo-alba (p), inoculadas com FMA nativos (MIX) ou com Acaulospora 

longula (AL) ou não inoculadas (C), após 14 e 13 meses do plantio em áreas experimentais (S) de 

campo. 

 Tratamentos de Inoculação 
Espécies de FMA C MIX AL S 
Acaulospora excavata Ingleby & C. Walker m - - - 
A. foveata Trappe & Janos m m mp - 
A. morrowiae Spain & N.C. Schenck p p mp p 
A. scrobiculata Trappe mp mp mp m 
A. spinosa C. Walker & Trappe m - - - 
A. tuberculata Janos & Trappe m p m - 
Appendicispora appendicula (Spain, Sieverd. N.C. Schenck) Spain, Oehl & 
Sieverd. 

m - m - 

Gigaspora aff. albida N.C. Schenck & G.S. Sm. mp mp mp mp 
Glomus aff. fasciculatum (Thaxt.) Gerd. & Trappe emend. C. Walker & Koske p p - - 

G. glomerulatum Sieverd. p p p - 
G. taiwanensis (C.G.Wu & Z.C. Chen) R.T. Almeida & N.C. Schenck ex. Y.J. Yao - - p - 

G. tortuosum N.C. Schenck & G.S. Sm. p - m - 
Scutellospora aurigloba (I.R.Hall) C. Walker &F.E.  Sanders m mp mp - 
S. biornata Spain, Sieverd. & S. Toro mp mp m mp 
S. cerradensis Spain & J. Miranda - - m - 
S. fulgida Koske & C. Walker - mp p - 
S. gregaria (N.C. Schenck & T.H. Nicolson) C. Walker & F.E. Sanders m m m - 
S. pellucida (T.H. Nicolson & N.C. Schenck) C. Walker & F.E. Sanders p mp mp - 
S. rubra Stürmer & J.B. Morton  mp mp mp mp 
S. sp1. m m m m 
S. aff. spinosissima C. Walker & Cuenca - - m - 
 

 



 

 

Acaulospora morrowiae, A. scrobiculata, Gigaspora aff. albida, Scutellospora gregaria e 

S. rubra produziram maior número de esporos. Gigaspora aff. albida, Scutellospora rubra e S. 

gregaria predominaram nos tratamentos com G. ulmifolia e Acaulospora morrowiae e A. 

scrobiculata nos tratamentos com T. roseo-alba (Tabela 9 e 10).  

 

Tabela 9. Densidade relativa (DRs), número de espécies e de glomerosporos de fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) na área de plantio e na rizosfera de plantas de Guazuma 

ulmifolia inoculadas com mistura de nativos (MIX), Acaulospora longula (AL) ou não 

inoculadas (Controle) e recebendo 10% ou 15% de esterco bovino, após 14 meses do plantio em 

campo. 

Tratamento Espécies de FMA DRs (%) Nº espécies 
(FMA) 

Nº total de 
glomerosporos 

Guazuma ulmifolia 

Controle + 10% Scutellospora rubra 43,0 8 107 
 S. gregaria 23,4   
 Gigaspora aff. albida 23,4   

Controle  + 15% S. rubra 35,1 11 154 
 Gigaspora aff. albida 19,5   
 Acaulospora scrobiculata 18,2   

MIX + 10% S. gregaria 33,0 10 213 
 S. rubra 30,5   
 Gigaspora aff. albida 20,2   

MIX + 15% S. rubra 47,0 9 81 
 Gigaspora aff. albida 23,4   
 A. scrobiculata 16,0   

AL + 10% Gigaspora aff. albida 30,2 12 162 
 S. rubra 25,0   
 S. gregaria 19,7    

AL + 15% S. rubra 37,0 12 219 
 Gigaspora aff. albida 31,0   
 S. gregaria 15,0   

Área S. rubra 85,0 5 85 
Espécies com DRs < 10% não foram incluídas. 

 

Abundância de esporos de Acaulospora e Scutellospora foi referida por Oehl et al. (2004) 

que observaram maior ocorrência desses gêneros em sistema orgânico. Gryndler et al. (2002) 

sugeriram que a presença de substâncias oxidantes da matéria orgânica pode favorecer o 

desenvolvimento de algumas espécies de FMA. Fatores influenciando a predominância de 

populações de FMA no campo são complexos e dependem da vegetação e do solo (Eason et al. 

1999). Na área da G. ulmifolia, foram necessárias três práticas de coroamento para retirada de 



 

 

gramíneas, o que pode ter favorecido a multiplicação de esporos de Scutellospora. Cordoba et al. 

(2001) relacionaram a maior presença de espécies desse gênero, em áreas de dunas, com a 

capacidade de serem rápidas colonizadoras de solo.  Em outras situações, a aplicação de adubos 

orgânicos favoreceu a esporulação de algumas espécies de FMA (Douds et al., 2006). 

 

Tabela 10. Densidade relativa (DRs), número de espécies e de glomerosporos de fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) na área de plantio e na rizosfera de plantas de Tabebuia roseo-

alba inoculadas com mistura de nativos (MIX), Acaulospora longula (AL) ou não inoculadas 

(Controle) e recebendo 10% ou 15% de esterco bovino, após 13 meses do plantio em campo. 

Tratamento Espécies de FMA DRs (%) Nº espécies 
(FMA) 

Nº total de 
glomerosporos 

Tabebuia roseo-alba 

Controle + 10% Acaulospora scrobiculata 90,0 3 49 
Controle + 15% A. scrobiculata 43,0 9 68 
 A. morrowiae 29,0   

MIX + 10% A. scrobiculata 66,0 9 74 
 A. morrowiae 16,0   

MIX + 15% A. scrobiculata 37,5 6 56 
 A. morrowiae 36,0   
 Glomus glomerulatum 16,0   

AL + 10% A. morrowiae 68,0 5 191 
 A. scrobiculata 21,0   

AL + 15% A. morrowiae 89,0 9 252 

Área Scutellospora rubra 64,0 4 11 
 Gigaspora aff. albida 18,0   
Espécies com DRs < 10% não foram incluídas. 

 

Entre as espécies identificadas, Scutellospora rubra tem registro apenas no Brasil, em 

área de plantações de Eucalyptus dunni (Maid), no estado do Paraná, e em área de cerrado, no 

Distrito Federal (Stürmer & Morton, 1999).  

Os principais fatores de dispersão dos FMA em áreas de dunas são os ventos oceânicos e 

a associação de gramíneas e FMA (Gemma & Koske, 1992). Do mesmo modo, os substratos 

utilizados na produção das mudas favorecem a introdução de espécies de FMA (Caproni et al., 

2007). A composição de espécies de FMA associadas às plantas sob as mesmas condições 

ambientais geralmente apresenta alto grau de similaridade (Li et al., 2007). Tal fato foi 



 

 

observado nas rizosferas das plantas de G. ulmifolia e de T. roseo-alba em relação às plantas 

controle (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Índice de similaridade de espécies de FMA na rizosfera de Guazuma ulmifolia e 

Tabebuia roseo-alba, considerando as plantas controle (C), as inoculadas com FMA nativos 

(MIX), as inoculadas com Acaulospora longula (AL), as mudas antes do plantio no campo (M) 

e o solo da área (S), após 14 e 13 meses do plantio em campo.  

G. ulmifolia MIX AL M S 
C 72 59 20 59 
MIX 100 72 0 66 
AL - 100 20 50 
M - - 100 31 
T. roseo-alba MIX AL M A 
C 80 63 35 61 
MIX 100 76 42 53 
AL - 100 44 43 
M - - 100 17 
 

 

Experimento Tocoyena selloana – No solo coletado na área experimental do jenipapo foram 

quantificados 46 esporos 100 g-1 de solo, sendo identificadas as seguintes espécies de FMA: 

Acaulospora morrowie, Glomus etunicatum e G. glomerulatum. No substrato das mudas, o 

número médio de glomerosporos foi 6 g-1 de solo e identificadas as espécies de FMA: 

Acaulospora morrowie, A. scrobiculata e Glomus etunicatum. Nas amostras de raízes só foram 

observadas hifas intra-radiculares. 

 Após 13 meses em campo, a sobrevivência das plantas foi de 96% para aquelas do 

tratamento com A. longula e do controle (mudas que não receberam solo inóculo de FMA, na 

ocasião do plantio) e 100% para as plantas que receberam inóculo de Gigaspora albida, e o 

DMS% foi de 61%.  As plantas de Tocoyena selloana inoculadas com G. albida apresentaram 

altura superior às plantas inoculadas com A. longula e às controle  (Tabela 12). No entanto, não 

foram verificados efeitos diferenciados deste tratamento na produção de biomassa e no acúmulo 

de nutrientes nas plantas (dados não apresentados). Piotrowski et al. (2004) consideraram que o 

fato de membros de Gigasporaceae não favorecerem a aumento de biomassa da planta pode 

estar relacionado com  maior produção de hifas no solo e, consequentemente, maior suprimento 

de carbono da planta para o fungo.  

A colonização micorrízica foi semelhante em plantas que receberam inóculo e superior ao 

observado nas plantas controle. Este fato pode estar relacionado com a taxa de crescimento dos 



 

 

fungos envolvidos (Hart et al., 2001, McGonigle & Miller, 2000) e também com a infectividade 

dos propágulos nos substratos das plantas e no solo de cobertura (Abbott & Robson, 1991).  

 

.Tabela 12. Efeitos da inoculação com Acaulospora longula (AL) e Gigaspora albida (GA) na 

produção de biomassa aérea (BMSA), radicular (BMSR) e total, produção de glomerosporos e 

colonização micorrízica em plantas de Tocoyena selloana, após 13 meses em campo. Os valores 

são médias ± desvio padrão do número de amostras (n). 

Trat. Altura Ø caule BMSA BMSR BMST  Glomerosporos Colonização 

 cm cm g-1.planta g-1 planta g-1 planta 50 cm3 de solo % 

Controle 67,45b 1,68a 94,05a 69,30a 163,35a 52,57a 2,57b 
 ±22,70  ±0,62 ±50,61 ±32,19 ±77,43 ±29,02 ±6,80 
AL 72,66b 1,81a 140,07a 90,32a 230,39a 69,14a 39,85a 
 ±19,35 ±0,50 ±75,37 ±37,44 ±112,15 ±31,02 ±9,83 
GA 78,76a 1,85a 113,15a 74,52a 187,67a 91,43a 40,30a 
 ±16,58 ±0,41 ±48,91 ±25,12 ±72,46 ±55,81 ±8,71 
n = 101 101 21 21 21 21 21 
CV % 26,9  29,3  50,6  42,0  46,2  13,72  25,86  
Letras minúsculas comparam as médias em colunas. 
Valores seguidos de mesma letra não diferem significativamente (LSD p ≤ 0,05). 

 

Embora sem apresentar diferenças significativas nos parâmetros de crescimento e 

absorção de nutrientes, as plantas inoculadas com A. longula mostraram uma tendência para 

maior produção de biomassa, tanto radicular quanto aérea. A dependência micorrízica de T. 

selloana em campo foi de 61% e a efetividade da simbiose foi positiva quanto à produção e 

incremento de biomassa e absorção de nitrogênio e fósforo, quando comparados aos das plantas 

controle (Tabela 13). O resultado confirma que algumas espécies de FMA necessitam de um 

tempo maior para promover efeitos diferenciados no desenvolvimento das plantas (Heijden & 

Kuyper, 2001).  

 
Tabela 13. Efetividade da simbiose na produção (BMS) e incremento (I) da biomassa total e no 

conteúdo de N e P em plantas de Tocoyena selloana inoculadas com solo inóculo de 

Acaulospora longula (AL) ou de Gigaspora albida (GA), após 13 meses em campo. 

Efetividade Micorrízica 

  
BMS  

g-1 planta 
I  
% 

N total  
g-1 planta 

P total  
g-1 planta 

AL 0,29 41,05 0,16 0,31 
GA 0,13 14,89 0,02 0,20 

 



 

 

Das espécies de FMA identificadas nas amostras da área antes do plantio e no substrato 

das mudas, apenas Glomus etunicatum não foi observado no final do experimento. As rizosferas 

das plantas controle e das inoculadas com A. longula apresentaram maior riqueza de espécies do 

que a registrada no tratamento com G. albida. No campo, entre as linhas de plantio, a ocorrência 

de FMA foi muito reduzida (Tabela 14), comprovando baixa densidade de propágulos do solo de 

cobertura que recobre as dunas de rejeito, como observado por Souza et. al. (Capítulo 3).  

 

Tabela 14. Espécies de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) presentes na área experimental, 

na rizosfera de plantas de Tocoyena selloana recebendo ou não (C) tratamentos de inoculação 

com Acaulospora longula (AL) e Gigaspora albida (GA), estabelecidas em área experimental (S) 

de campo, após 13 meses do plantio. 

Espécies de FMA C AL GA S 
Acaulospora foveata Trappe & Janos - x - - 
A. longula Spain & N.C. Schenck x x x - 
A. morrowiae Spain & N.C. Schenck x x - - 
A. scrobiculata Trappe x x x - 
A. spinosa C. Walker & Trappe x - - - 
A. tuberculata Janos & Trappe x - x - 
Appendicispora appendicula Spain, Sieverd. & N.C. Schenck x - x x 
Gigaspora aff.. albida N.C. Schenck & G.S. Sm. x x x x 
Glomus aff. fasciculatum (Thaxt.) Gerd. & Trappe emend. C. Walker & Koske  x - - - 
G. sinuosum (Gerd. & Bakshi) R.T. Almeida & N.C. Schenck - x - - 
G. glomerulatum Sieverd. x x - - 
Scutellospora aurigloba (I.R.Hall) C. Walker &F.E.  Sanders  x x - 
S. biornata  Spain, Sieverd. & S. Toro - - x - 
S. calospora (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & F.E. Sanders x x - - 
S. fulgida Koske & C. Walker - x x - 
S. gregaria (N.C. Schenck & T.H. Nicolson) C. Walker & F.E. Sanders x - - - 
S. pellucida (T.H. Nicolson & N.C. Schenck) C. Walker & F.E. Sanders - x - - 
S. rubra Stürmer & J.B. Morton x x - x 
S. aff. verrucosa (Koske & C. Walker) C. Walker & F.E. Sanders x - - - 
Total 13 12 8 3 

 

A eficiência da simbiose é relacionada com a habilidade de diferentes isolados em 

promover o crescimento e a absorção de nutrientes para as plantas e aumentar a tolerância aos 

estresses bióticos e abióticos (Smith et al., 2004). Neste estudo, a eficiência dos FMA inoculados 

na absorção e transporte de nutrientes para as plantas demonstrou ser uma variável espécie-



 

 

específica (Heidjen & Kuyper, 2001), provavelmente resultado da compatibilidade entre os 

simbiontes (Stürmer, 2004) e das condições edáficas (Enkhtuya et al., 2000).  

A efetividade dos FMA não é correlacionada com a diversidade e sim com espécies 

mutualísticas eficientes e com elevada capacidade competitiva na rizosfera (Sieverding, 1991). O 

aumento no número de táxons pode também ocorrer em função da redução de dominância de 

algumas espécies (Helgason et al., 2007).  

Predominaram glomerosporos de A. longula em todos os tratamentos (Tabela 15). 

Glomerosporos desta espécie não foram observados no substrato das mudas nem nas amostras de 

solo da área, o que indica que a inoculação na ocasião do plantio e as condições de campo 

associadas com a da planta hospedeira propiciaram maior agressividade deste fungo. Além disso, 

o pH ácido favorece a reprodução de Acaulosporaceae, em especial Acaulospora longula 

(Bartolome-Esteban & Schenck, 1994). Diferentes espécies de FMA podem diferir em 

infectividade (Douds et al., 1997) e, em geral, as espécies que produzem esporos em maior 

quantidade são tidas como mais agressivas, embora esta agressividade nem sempre esteja 

relacionada com maior infectividade (Wilson, 1984, Sylvia et al., 2003). Alteração na 

comunidade de FMA na rizosfera das plantas pode estar relacionada com a capacidade das 

espécies introduzidas em competir com outras espécies que se estabeleceram após plantio das 

mudas em campo ou por mecanismos de dispersão.   

 

Tabela 15. Densidade relativa (DRs), número de espécies e de glomerosporos de fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) na área de plantio e na rizosfera de plantas de Tocoyena 

selloana, inoculadas ou não (Controle), com Acaulospora longula (AL) e Gigaspora albida 

(GA), após 13 meses em campo. 

Tratamento Espécies de FMA DRs (%) Nº de espécies 
(FMA) 

Nº Total de 
glomerosporos 

Controle  Acaulospora longula 55,0 13 86 
 A. morrowiae 28,0   
AL A. longula 59,0 12 65 
 G. glomerulatum 12,3   

GA A. longula 47,2 8 87 
 A. scrobiculata 17,2   
 Appendicispora appendicula 11,5   
 Gigaspora aff. albida 10,3   

Área Gigaspora aff. albida 78,6 3 14 
 Scutellospora rubra 14,3   
Espécies com DRs < 10% não foram incluídas. 

 



 

 

Maior similaridade das espécies de FMA pode estar relacionada com os substratos das 

mudas, com as condições ambientais e com a planta hospedeira, favorecendo o estabelecimento e 

dispersão das espécies na área (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Índice de similaridade de espécies de FMA, presentes nas rizosferas das plantas 

controle (C), nas inoculadas com Acaulospora longula (AL), ou com Gigaspora albida (GA), 

nas mudas (M) antes do plantio e na área experimental (S) de campo, 13 meses após o plantio. 

 AL GI M S 

C 56 48 25 37 

AL - 50 27 27 

GI - - 18 36 

M - - - 0 

 

 

De forma geral, o adubo orgânico adicionado à areia estimulou a propagação de algumas 

espécies de FMA, como apontado noutras situações (Oehl et al. 2004), favorecendo o 

estabelecimento de FMA mais eficientes (Muthukumar & Udaiyan, 2002). O tipo e as 

proporções de adubo adicionados aos substratos das mudas não comprometeram a formação da 

simbiose, e podem ter contribuído com a fixação dos esporos de FMA nas dunas. Como sugerido 

por Cuenca et al. (2003), solos predominantemente arenosos podem dificultar a retenção deste 

propágulo. As plantas responderam diferentemente à micorrização, e estas diferenças podem ter 

efeito importante, ao longo do tempo, na dinâmica e no estabelecimento da comunidade vegetal 

(Gehring, 2003). Alguns benefícios só podem ser determinados em certos períodos de 

desenvolvimento das plantas (Jones & Smith, 2004). Além disso, efeitos positivos das MA não 

devem ser relacionados apenas com respostas das plantas, mas também com os efeitos benéficos 

para o solo, principalmente quanto à agregação e ciclagem de nutrientes (Trent et al., 1993).  

Maior abundância de esporos de Acaulospora morrowiae, A. scrobiculata, Gigaspora aff. 

albida, Scutelospora gregaria e S. rubra sugere que estas espécies se adaptaram melhor ao 

primeiro estádio de recuperação (Caproni et al., 2005). Maior esporulação pode estar relacionada 

com espécies de FMA mais agressivas e colonizadoras, com melhor adaptação ao ambiente 

(Brundrett et al., 1999), com maior capacidade competitiva inter-específica (Carrenho et al., 

2002) e com grau de especificidade entre os simbiontes (Sylvia et al., 2003). 

A avaliação de diferentes isolados sob mesmas condições pode auxiliar na seleção de 

FMA mais eficientes (Avio et al., 2006). Alguns resultados de estudos comparativos da 



 

 

competitividade e da efetividade de FMA nativos versus FMA introduzidos são controversos, e a 

influência do substrato de cultivo utilizado na produção das mudas pode ter efeito maior no 

crescimento das plantas do que os efeitos dos inoculantes envolvidos (Enkhtuya et al., 2000). 

Outros componentes da comunidade microbiana do solo também podem influenciar a 

diversidade e a funcionalidade dos FMA introduzidos (Johnson et al., 2003). Em geral, solos 

com baixa fertilidade e baixo potencial infectivo favorecem a atividade dos fungos introduzidos, 

desde que estes sejam compatíveis com as plantas e com as condições ambientais (Siqueira & 

Klauberg-Filho, 2000).  

 

 

Conclusões  

 

A inoculação de mudas de Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba com FMA na 

ocasião do transplantio, e de Tocoyena selloana durante o plantio em campo, favoreceu a 

formação da micorriza arbuscular. 

A simbiose foi mais efetiva para as plantas de Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba 

quando produzidas com 10% de esterco. 

O benefício da micorrização, em condições de campo, é dependente do tipo de substrato 

empregado na formação de mudas, do inóculo micorrízico e do parâmetro de crescimento 

vegetal considerado.  

A introdução das mudas micorrizadas e adubadas com esterco bovino é importante para o 

crescimento inicial das plantas, além de contribuir para a incorporação de propágulos 

micorrízicos e de matéria orgânica ao solo, favorecendo o processo de revegetação das dunas e 

de recuperação deste ambiente. 
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Considerações Finais 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A atividade de mineração desenvolvida nas dunas de Mataraca ocasiona redução na 

comunidade de FMA. No entanto, a prática de revegetação, com a introdução de mudas 

adubadas com esterco bovino, contribui para o restabelecimento da atividade funcional destes 

fungos. A ocorrência predominante de espécies dos gêneros Glomus e Scutellospora relacionada 

com o tempo de recuperação, quando comparada à da área de mata natural, sugere a existência 

de um padrão de sucessão da comunidade de FMA, onde as espécies de Scutellospora dominam 

os estádios iniciais de sucessão vegetal e as de Glomus prevalecem nos estádios mais avançados.       

  Nas dunas estudadas, foram observadas respostas positivas das plantas à adubação que, 

até 10%, não prejudicou a eficiência da simbiose micorrízica. A pré-inoculação de mudas de 

Guazuma ulmifolia e Tabebuia roseo-alba (em viveiro) e a inoculação de mudas de Tocoyena 

selloana no campo, com FMA nativo ou introduzido, favorece a formação da associação 

arbuscular entre os simbiontes, contribuindo para melhor estabelecimento das plantas. Embora 

seja sugerido o manejo de FMA nativos para utilização em programas de revegetação, 

considerando que estando adaptados às condições do ambiente, podem ser mais eficientes em 

promover o crescimento das plantas, nas condições deste estudo isso não foi confirmado, uma 

vez que não promoveram mais benefícios que os demais FMA inoculados.  

Os diferentes efeitos da inoculação com FMA e da adubação com esterco bovino no 

crescimento das mudas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana reforça 

a afirmativa de que a eficiência da simbiose na absorção e transferência de nutrientes do solo 

para as plantas depende do fungo, do hospedeiro e das condições do ambiente. Isso mostra a 

necessidade de mais estudos sobre as interações planta x solo x FMA em condições de campo, 



 

 

ampliando os conhecimentos sobre a condição de dependência micorrízica das espécies florestais 

e contribuindo para que a prática de micorrização de plantas nativas seja utilizada com sucesso 

em programas de revegetação de áreas degradadas. 
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Figura 1 - 12. Fotomicrografia de glomerosporos. 1. Detalhe da hifa de sustentação de 
Glomus clarum;  2. Detalhe das duas camadas na parede de Glomus etunicatum; 3. 
Detalhe da hifa de Glomus halonatum; 4. Detalhe das camadas de Acaulospora 
morrowiae; 5. Vestígio de cicatriz em Acaulospora scrobiculata; 6. Detalhe da 
ornamentação em Acaulospora spinosa; 7. Sáculo esporífero e hifa em esporos 
entrophosporóides de Kuklospora colombiana; 8. Detalhe da ornamentação em 
Scutellospora gregaria; 9. Parede de Scutellospora aurigloba; 10. Detalhe da placa 
germinativa em Scutellospora sp 1; 11. Detalhe da parede em Scutellospora rubra; 12.  
 
 



 

 

Descrições morfológicas dos glomerosporos de Scutellospora sp 1 

 

Caracteriza-se por formar glomerosporos globosos (330-) 400 – 480 (-570) μm a 

subglobosos 350 - 390 x 360 - 430 μm, marrom avermelhado, marrom escuro a preto em cor. 

Parede do esporo formado por sete camadas; a primeira evanescente, amarela, marrom a marrom 

escuro, < 2,5 μm de espessura, segunda camada laminada (10-) 12,5 – 15 (17,5) μm, marrom, 

marrom avermelhado a preta, ornamentada (< 2,0 μm) e na superfície interna (3,75 – 6,25 μm). 

A ornamentação externa é formada por verrugas, com distribuição heterogenea, difícil de ver em 

esporos jovens com camada evanescente preservada. A ornamentação externa está imersa na 

camada evanescente. A ornamentação interna é composta de elevações parecidas com pequenos 

morros. O componente germinativo em dois grupos, o primeiro grupo com duas camadas 

hialinas membranosas 3,7 – 6,2 μm. Segundo grupo com três camadas hialinas, uma 

membranosa < 2,0 μm, seguida de uma amorfa, expandindo em PVLG (2,5-) 6,2 10 (-12,5) μm e 

uma camada membranosa < 2,0 μm. Bulbo suspensor marrom, com parede espessa, 5 – 7,5 μm e 

superfície interna ornamentada. Reação ao Melzer apenas na camada amorfa que torna-se 

vermelho púrpura escuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo 3.  
 
Altura,  relação  altura  e  diâmetro  do  caule  e  taxa  de  crescimento em mudas de Guazuma ulmifolia,  
Tabebuia roseo-alba   e  Tocoyena selloana,  recebendo diferentes tratamentos  de inoculação com FMA 
e de proporções de esterco bovino no substrato, após 80 e 112 dias em casa de vegetação. 
 G. ulmifolia  T. roseo-alba  T. selloana 
 Tratamentos de Inoculação 
Esterco S/FMA  MIX AL S/FMA MIX   AL S/FMA  MIX AL 

%  Altura (cm) 

0 5,70dA 6,00dA  5,6dA 7,52dA 7,45cA   8,07cA 5,22bA 6,32bA 6,57bA

5 23,10cA 28,00cA 24,37cA 15,05cA 14,25bA 15,50bA 21,12aA 17,25abA 19,21bA

10 37,25bA 37,87bA 37,75bA 20,62bA 22,40aA 16,92aB 26,65aA 29,75aA 29,12abA

15 42,37bB 45,33aB 51,50aA 26,87aA 19,67abB 24,35aA 25,85aA 31,32aA 35,55aA

20 49,37aB 46,25aB 53,17aA 25,0abA 14,87bB 22,125aA 29,22aA 38,25aA 40,15aA
CV% 12,4  19,7 36,4 

 Relação Altura : Diâmetro do Caule  

0 29,10cA 29,60bA 25,70cA 22,90aA 19,82aA 19,73aA 21,46bA 21,66bA 22,38bA

5 58,85bA 71,25aA 69,11bA 23,56aA 21,95aA 24,12aA 40,75aA 29,68bA 33,07bA

10 78,87aA 74,75aA 71,74bA 23,32aA 26,41aA 21,30aA 39,94aA 39,70abA 42,21abA

15 73,30aA 74,71aA 82,78aA 30,50aA 19,53abB 27,37aAB 39,90aA 42,63abA 46,14abA

20 82,46aA 75,81aA 86,92aA 28,10aA 18,15bB 24,42aAB 44,00aA 52,78aA 59,10aA
CV% 12,4 20,1 14,51 

 Taxa de Crescimento (g g-1dia) 

0 0,001dA 0,003dA 0,002dA 0,004cA 0,004cA 0,004cA 0,002cA 0,004cA 0,002bA

5 0,027cA 0,029cA 0,031cA 0,038bA 0,038bA 0,042bA 0,038bA 0,050bA 0,056aA

10 0,078bA 0,078bA 0,086bA 0,076aA 0,082aA 0,068aA 0,083aA 0,092aA 0,075aA

15 0,098bA 0,115aA 0,110aA 0,089aA  0,061abA 0,090aA 0,062abB 0,099aA 0,099aA

20 0,128aA 0,112aA 0,126aA 0,095aA 0,045bB 0,074aA 0,068abA 0,099aA 0,100aA
CV% 23,8 33,0 34,27 

 n = 59 n = 59 n = 60 
MIX = mistura de FMA nativo, AL = Acaulospora longula 
Letras minúsculas comparam em colunas e maiúsculas em linhas, para cada espécie vegetal. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). 
 
 
 
 
 



 

 

Efeitos dos tratamentos de inoculação com FMA e das proporções de esterco bovino adicionados aos 

substratos de cultivo das mudas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana nos 

parâmetros de crescimento. 
 G. ulmifolia T. roseo-alba T. selloana 
 Tratamentos de inoculação 
Esterco s/FMA MIX AL s/FMA MIX AL s/FMA MIX AL 
% Biomassa seca aérea g-1 planta 

0 0,17dA 0,15dA 0,11dA 0,40cA 0,58cA 0,42cA 0,40cA 0,69cA 0,51cA

5 1,52cA 1,62cA 1,81cA 3,14bA 3,05bA 3,47bA 3,18bA 4,21bA 4,41bA

10 4,53bA 4,48bA 5,01bA 6,10aA 6,82aA 6,03aA 5,92aA 6,56abA 5,40abA

15 5,94bA 6,56aA 6,29bA 7,55aA 5,90aA 8,00aA 5,28abA 7,23aA 7,26aA

20 7,77aA 6,86aA 8,06aA 8,72aA 4,68abB 6,70aAB 5,49aA 7,87aA 7,69aA
CV% 22,9 32,4 30,8 
       Biomassa seca radicular g-1 planta 
0 0,19cA 0,44cA 0,31cA 0,30cA 0,32cA 0,37bA 0,50cA 0,75bA 0,57bA

5 0,95bA 1,01bA 1,00bA 2,00bA 2,31bA 2,60aA 2,23bB 4,09aA 4,05aA

10 2,05aA 2,21aA 2,25aA 3,53aA 3,66aA 3,44aA 4,99aA 5,34aA 4,58aA

15 2,23aA 3,00aA 2,63aA 3,42aA 2,53bA 3,68aA 2,76bB 5,77aA 5,10aA

20 2,53aA 2,48aA 2,22aA 3,20aA 1,57bB 2,85aA 3,09bA 4,60aA 4,68aA

CV% 33,1 32,3 31,5 
 Biomassa seca total g-1 planta 

0 0,36dA 0,58dA 0,42cA 0,70cA 0,90cA 0,80cA 0,90cA 1,45cA 1,08bA

5 2,48cA 2,63cA 2,80bA 5,14bA 5,36bA 6,07bA 5,41bA 8,31bA 8,46aA

10 6,58bA 6,69bA 7,26aA 9,63aA 10,48aA 9,47aA 10,91aA 11,91abA 9,98aA

15 8,16aA 9,56aA 8,92aA 11,00aA 8,40abA 12,00aA 8,04abB 12,99aA 12,36aA

20 10,31aA 9,34aA 10,29aA 11,92aA 6,25bB 9,74aA 8,58abA 12,47aA 12,37aA

CV% 23,2 30,5 29,2 
 Relação parte aérea : radicular 

0 1,52aA 2,12aA 0,37bA 1,32bA 1,75cA 1,17cA 0,83cA 0,94bA 0,88bA

5 2,07aA 1,89aA 1,90abA 1,65bA 1,34cA 1,35cA 1,49bA 1,04bA 1,31bA

10 2,30aA 2,06aA 2,23aA 1,75bA 2,02bA 1,82bcA 1,20bcA 1,23bA 1,20abA

15 2,78aA 2,31aA 2,64aA 2,20abA 2,30bA 2,17abA 1,86aA 1,27bB 1,49abAB

20 3,07aA 2,84aA 3,70aA 2,73aA 2,93aA 2,62aA 2,01aA 1,80aA 1,66aA
CV% 48,6 19,4 22,9 
 n = 59 n = 59 n = 60 
MIX = mistura de FMA nativos, AL = Acaulospora longula  
Letras minúsculas comparam em colunas e maiúsculas em linhas.  
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem pelo teste de Duncan (p ≤ 0,05). 
 



 

 

Colonização por hifas, arbúsculos e vesículas em raízes de mudas de Guazuma ulmifolia, Tabebuia 

roseo-alba e Tocoyena selloana, inoculadas com FMA nativos (MIX) ou Acaulospora longula e 

cultivadas em substratos de crescimento com proporções crescentes de esterco bovino. 

  G. ulmifolia T. roseo-alba T. selloana 
Proporção de  Tratamentos de inoculação 
esterco (%) MIX A longula MIX A longula MIX A longula 
                                     Colonização por hifas (%) 

0 24,40aA 9,13aA 38,90aA 0,13aB 10,00abA 0,00bA 
5 4,38bA 7,75aA 23,60bA 1,63aB 18,00aA 0,00bB 
10 3,00bA 6,75aA 7,00cA 0,88aB 0,75bA 5,00abA 
15 0,38bA 0,00aA 0,00dA  0,00aA 1,75bA 14,50aA 
20 1,50bA 0,00aA 0,50dA  0,00aA 0,00bA 0,00bA 
                                   Colonização por arbúsculos (%) 
0 5,00aA 3,25aA 2,75aA 0,00aB 0,00bA 0,00bA 
5 0,88abA 3,25aA 0,13bA 0,00aA 8,50aA 0,00bB 
10 0,00bA 2,00aA 0,13bA 0,00aA 0,25bA 1,75abA 
15 0,00bA 0,00aA 0,00bA 0,00aA 0,50bA 6,75aA 
20 0,38bA 0,00aA 0,00bA 0,00aA 0,00bA 0,00bA 
                                   Colonização por vesículas (%) 
0 3,80aA 0,00bB   4,13aA 0,13aB    0,00aA 0,00bA 
5 0,00bA 0,50abA   4,00aA 0,38aB    0,00aA 0,00bA 
10 0,00bA 1,38abA   0,25bA 0,00aA    0,00aA 0,50abA 
15 0,00bA  0,00aA   0,00bA 0,00aA    0,00aB 2,37aA 
20 0,75abA  0,00aA   0,00bA 0,00aA    0,00aA 0,00bA 
                                    Colonização total (%) 
0 33,30aA 12,40aA 45,80aA 0,26aB 10,00abA 0,00bA 
5  5,26bA 11,50aA 27,70bA 2,00aB 22,50aA 0,00bB 
10  3,00bA 10,10aA   7,30cA 0,80aB   1,00bA 7,20abA 
15  0,38bA  0,00aA   0,00dA 0,00aA   2,25bB 23,60aA 
20  2,63bA  0,00aA   0,50dA 0,00aA   0,00bA 0,00bA 

CV % 143,8  56,4 134,5 
 n = 39  n = 40 n = 40 

Letras minúsculas comparam em colunas e maiúscula em linhas. 
Valores para mesma espécie, seguidos de mesma letra não diferem significativamente (Duncan p ≤ 0,05). 

 

 

 

 

 



 

 

Efeitos da adição de esterco bovino e da inoculação com mistura de  FMA nativos  (MIX)  e A. longula 
(AL) na concentração (%) dos nutrientes N, P, K e Ca na parte  aérea e radicular de mudas de Guazuma 
ulmifolia, Tabebuia roseo-alba e Tocoyena selloana. 
 G. ulmifolia T. roseo-alba T. selloana 
 Tratamentos de inoculação 
Est. s/FMA MIX AL s/FMA MIX AL s/FMA MIX AL 

 Teor N %  biomassa seca aérea 
0 1,45aA 1,63abA 1,31aA 1,085cB 1,610bcA 1,032cB 2,265aA 2,712aA 2,292aA 
5 1,84aA 1,73aA 1,57aA 1,435cA 1,557bcA 1,470bcA 1,750bcA 1,382bAB 1,155bB 
10 1,43aA 1,28abA 1,19aA 1,487bcA 1,487cA 1,802abA 1,295cA 1,347bA 1,172bA 
15 1,45aA 1,24bA 1,43aA 1,960abA 1,977abA 1,820aA 1,715bcA 1,207bAB 1,190bB 
20 1,61aA 1,54abA 1,66aA 2,012aA 2,345aA 2,082aA 1,942bA 1,627bAB 1,435bB 
CV% 19,0 17,5 18,8 
 Teor N % biomassa seca radicular  
0 - - - 0,770bB 1,237aA 0,770bB 1,802aB 2,135aA 1,680aB 
5 1,21aA 1,01aA 1,00aA 0,770bA 0,735bA 0,747bA 1,032bA 0,822bA 0,770bA 
10 0,82bA 0,68bA 0,68aA 0,717bA 0,770bA 0,875bA 0,805bA 0,752bA 0,595bA 
15 0,72bA 0,68bA 0,87aA 0,875abB 1,172aA 0,980abAB 0,945bA 0,665bA 0,752bA 
20 0,75bA 0,80abA 0,90aA 1,102aB 1,400aA 1,138aB 1,137bA 0,892bA 0,805bA 
CV% 22,2 16,5 22,2 
 Teor P % biomassa seca aérea 
5 0,90aA 0,81aA 0,91aA 0,43cA 0,45cA 0,56bA 0,38aB 0,52aA 0,33aB 
10 0,62bA 0,67abA 0,60bA 0,61bcA 0,63bcA 0,68bA 0,38aA 0,36bA 0,36aA 
15 0,51bA 0,45cA 0,47cA 0,72bA 0,81bA 0,69bA 0,38aA 0,44abA 0,41aA 
20 0,54bA 0,51bcA 0,44bA 1,103aA 1,04aA 0,92aA 0,39aA 0,42abA 0,40aA 
CV% 17,3 18,3 20,5 
 Teor P %  biomassa seca radicular  
5 0,55aA 0,43aB 0,47aB 0,58aA 0,60cA 0,59bA 0,36bA 0,35aA 0,39abA 
10 0,39bA 0,40abA 0,38bA 0,63aA 0,64bcA 0,63bA 0,41abA 0,40aA 0,30bA 
15 0,38bA 0,34bA 0,39bA 0,77aA 0,82bA 0,75abA 0,43abA 0,33aA 0,43aA 
20 0,36bB 0,42aA 0,43abA 0,74aB 1,06aA 0,92aAB 0,46aA 0,43aA 0,45aA 
CV% 9,1 17,1 16,2 
 Teor K % biomassa seca aérea 
5 3,10aA 2,94aA 3,12aA 1,68cA 1,58cA 1,41bA 1,24bA 1,17bA 1,29bA 
10 2,56bA 2,62abA 2,56bA 1,85bcA 2,00bcA 1,73bA 1,37bA 1,35bA 1,31bA 
15 2,75abA 2,45bA 2,62bA 2,17bA 2,21bA 2,31aA 1,33bA 1,51bA 1,56abA 
20 2,69abA 2,69abA 2,62bA 2,83aA 3,00aA 2,44aB 1,91aA 1,83aA 1,81aA 
CV% 9,4 12,5 14,0 
 Teor K %  biomassa seca radicular 
5 1,80aA 1,65bA 1,65bA 1,77cA 1,58dA 1,70dA 1,51bA 1,44bA 1,35bA 
10 1,73aA 1,73bA 1,61bA 2,22bA 2,36cA 2,19cA 1,65abA 1,41bAB 1,35bB 
15 1,86aA 1,66bA 1,77bA 2,44bB 3,19bA 2,69bB 1,67abA 1,46bA 1,63abA 
20 1,85aB 1,98aAB 2,18aA 3,33aA 3,67aA 3,25aA 1,84aA 1,78aA 1,75aA 
CV% 7,8 11,3 11,3 
 Teor Ca % biomassa seca aérea 
5 0,17bA 0,10cB 0,09bB 0,19bA 0,13bB 0,10cB 0,12abA 0,09aB 0,12aA 
10 0,22aA 0,16aB 0,13aB 0,20bA 0,14abAB 0,12bcB 0,13aA 0,09aB 0,10aAB
15 0,24aA 0,13bB 0,12aB 0,19bA 0,20aA 0,16abA 0,09bA 0,11aA 0,10aA 
20 0,17bA 0,14bB 0,13aB 0,26aA 0,20aB 0,19aB 0,11abA 0,12aA 0,10aA 
CV% 12,2 20,7 16,6 
 Teor Ca % biomassa seca radicular 
5 0,07cA 0,04bB 0,05aAB 0,032cA 0,037cA 0,040dA 0,027bAB 0,02bB 0,03aA 
10 0,10bA 0,06aB 0,06aB 0,042bcB 0,050bAB 0,052cA 0,03abA 0,02bB 0,03aA 
15 0,12aA 0,07aB 0,06aB 0,052abA 0,060abA 0,057bA 0,03abA 0,02bB 0,03aA 
20 0,09bA 0,06aB 0,06aB 0,060aB 0,063aAB 0,070aA 0,035aA 0,03aA 0,03aA 
CV% 17,3 12,5 14,7 
 n = 59 n = 60 n = 60 

 Letras minúsculas comparam as médias em colunas e maiúsculas em linhas. Valores para mesma espécie, seguidos  
 de mesma letra não diferem significativamente (Duncan p ≤ 0,05). 


