
OCORRÊNCIA DE FUNGOS MICORRIZICOS ARBUSCULARES EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS DO
ASSENTAMENTO TERRA VISTA – ARATACA - BA 

Bruna Oliveira de Jesus1, Carla da Silva Sousa2, Sálvio Oliveira Santos³
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano/Campus Uruçuca/ brunajoliveira@outlook.com 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano/Campus Uruçuca/ carla.sousa@ifbaiano.urucuca.edu.br
1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano/Campus Uruçuca/salvio-oliveira@hotmail.com

Palavras-Chave: fungos micorrízicos arbusculares, sistemas agroecológicos, essências florestais

  INTRODUÇÃO:
O assentamento terra a vista localizado nas margens da BR 101
no  município  de  Arataca  -  Bahia  foi  fundado  em  1994,  e
atualmente  possui  913,6  hectares  e  55  famílias  assentadas.  O
terra vista possui o cultivo de frutíferas e hortaliças, reconhecidas
como produção orgânica pelo IBD Certificações.  São produzidas e
comercializadas  mensalmente nos viveiros do assentamento um
total de 30 mil mudas para empresas, cooperativas, associações e
produtores rurais, com preços variando entre R$ 2,00 e R$ 15,00.
A  inoculação  micorrízica  promove  benefícios  nutricionais  e
fitossanitários  às  mudas,  tornando-as  mais  resistentes  e
competitivas aos fatores adversos do ambiente, com maior taxa de
sobrevivência  em  campo  após  o  transplantio.  Além  disso,  a
micorrização  reduz  o  tempo  de  permanência  das  mudas  em
viveiro,  e  isto  é  um  aspecto  muito  importante,  principalmente,
quando se tratando de culturas cujo tempo de produção é muito
longo.  Neste  sentido,  este  projeto  teve  como objetivo  avaliar  a
ocorrência  de  fungos  micorrízicos  arbusculares  em  sistemas
agroflorestais (SAFs) localizados no Assentamento Terra à Vista,
município de Arataca – Bahia. 
  MATERIAL E MÉTODOS:
Foram  realizadas  coletas  de  amostras  de  solo.  Foram  coletadas
amostras  de  solo  em  5  áreas  com  SAF’s  implantados  no
assentamento terra vista de forma aleatória em caminho zig zag.  As
amostras,  após  coleta,  foram  secas  ao  ar,  destorroadas,
homogeneizadas, peneiradas e armazenadas a 4ºC em câmara fria.
Raízes  finas  (>  2  mm)  presentes  nas  áreas  foram  coletadas  e
armazenadas em solução de álcool 50% para determinação da taxa
de colonização micorrizica. 
Para determinação da taxa de colonização micorrízica das raízes, foi
adotado  método  de  intersecção  dos  quadrantes  da  placa
quadriculada  (GIOVANNETTI  &  MOSSE,  1980),  onde  as  raízes
foram  clarificadas com KOH (10%) por 24 horas, em temperatura
ambiente, seguida do tratamento com H2O2 alcalina, por 45 minutos,
e com HCl (1%) por 3 minutos,  e coloração com azul  de Trypan
(0,05%)  (KOSKE  &  GEMMA,  1989).  Foram  separados  100
segmentos  de  raízes  coloridas  para  visualização  de  estruturas
fúngicas  (arbúsculos,  vesículas  e  hifas),  com  auxílio  de  um
microscópio estereoscópico (40x).
A  densidade  de  esporos  foi  determinada  em  50  g  de  solo  pelo
método  do  peneiramento  úmido  (GERDEMANN  &  NICOLSON,
1963)  em  malhas  de  0,710  mm  e  0,053  mm,  seguida  de
centrifugações a 3.000 rpm, em água e em sacarose 45%, por três e
dois  minutos,  respectivamente.  Os  esporos  separados  foram
transferidos para placas canaletadas e quantificados com auxílio de
contador manual e microscópio estereoscópio (40x).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. Densidade de esporos de fungos micorrízicos arbusculares e taxa
de colonização micorrízica  das espécies  vegetais  nas áreas dos sistemas
agroflorestais. Letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo Teste
de Scott & Knott a 5% de probabilidade.
Observa-se maior densidade de esporos de FMA na área 5 (101
esporos 30 g solo-1), seguido da área 1 (77,4 esporos 30 g solo-1). As
áreas 3 e 4 não diferiram estatisticamente entre si,  apresentando
28,8 e 18,8 esporos 30 g de solo-1). Menores valores de densidade
de esporos, foram registrados na área 2 (16 esporos 30 g de solo -1).
Estes resultados podem ser atribuídos aos valores de pH, e teores
de matéria orgânica e P apresentados na Tabela 1. Na Figura 3B,
verifica-se  que  as  espécies  vegetais  da  área  5  apresentaram
maiores valores de taxa de colonização micorrízica (77,8%), seguido
das plantas da área 1 (46,2%). Nas áreas 3 e 4, foram registrados
valores de 30,2 e 29,4%, respectivamente. Adicionalmente, verifica-
se que áreas onde foram registrados maiores valores de densidade
de esporos e colonização micorrízica (áreas 5 e 1), apresentaram
menores  valores  de  pH  (3,8  e  5,5).  Fungos  têm preferência  em
crescerem  em  ambientes  com  pH  ácido,  pois  não  são  bons
competidores com as bactérias em condições de pH alcalino.
CONCLUSÃO: 
Houve efeito das características químicas do solo nos SAF’s sobre
aspectos  ecológicos  dos  fungos  micorrízicos  arbusculares;  Solos
com  maiores  taxas  de  P  apresentaram  redução  na  taxa  de
colonização das plantas de densidade de esporos do solo. Já nas
áreas com maiores teores de M.O. registrou-se aumento na taxa de
colonização das plantas de densidade de esporos do solo.
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