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  INTRODUÇÃO: 

 A araruta (Maranta arundinacea L.) possui sua principal 
parte comercial nos rizomas, e este pode ser prejudicado, 
por consequência da redução de atividade biológica e a 
macroporosidade no perfil do solo, aumentando a 
densidade, o que proporciona maior resistência física à 
expansão radicular (JIMENEZ et al., 2008). Os rizomas são 
muito apreciados na culinária, um dos fatores que fez gerar 
estudos sobre esta cultura, na qual é perceptível rusticidade 
e resistência. Essa característica pode estar associada a  
presença dos fungos micorrízicos no solo. 
Contemporaneamente, tem-se observado uma elevada 
exploração do solo, na tentativa de aumentar a produção, 
em um menor tempo e área, gerando concomitantemente 
degradação do mesmo. Decerto, as análises realizadas no 
solo, indicando características físicas, químicas e biológicas 
aparecem como outra variável preponderante, na tentativa 
de melhorar sua qualidade. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar as características do solo e a ocorrência de fungos 
micorrízicos arbusculares em plantio de araruta, bem como, 
os possíveis efeitos destes sobre a produtividade da cultura 
na região de Itapetinga-Ba.  

  MATERIAL E MÉTODOS: 

O trabalho foi realizado na área experimental do IFBaiano. 
Nos meses de setembro e outubro de 2016 foram coletadas 
amostras de solo da área na camada 0-15 cm de 
profundidade para avaliação de suas características físicas e 
químicas. Amostras de solo para determinação da densidade 
de esporos e de raízes finas de araruta (<2 mm) para 
avaliação da colonização micorrízica  foram coletadas de 
plantas obtidas a partir de diferentes propágulos de araruta 
(rizoma inteiro, partes apical, basal e mediana do rizoma) na 
área experimental. As amostra de solo foram acondicionadas 
em sacos plásticos e mantidas na geladeira e as raízes 
foram lavadas em água corrente e acondicionadas em 
recipientes contendo álcool à 50%, para conservação até as 
análises. Alguns parâmetros de crescimento estão sendo 
avaliados como o comprimento e o peso das raízes, para 
melhor associação e compreensão dos resultados. Os dados 
obtidos foram submetidos à analise de variância e teste de 
Tukey, a 5% de probabilidade, para a comparação das 
médias, utilizando o programa estatístico SISVAR. 
 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados indicaram que plantas de araruta obtidas a partir 
do desenvolvimento do rizoma inteiro apresentaram melhores 
respostas para a variável comprimento radicular. Plantas obtidas 
a partir da região apical do rizoma tiveram menores crescimentos 
de raízes. A influência das micorrizas na nutrição mineral de 
plantas é importante para a absorção de elementos de baixa 
difusão no solo, como P, Zn, Cu ou Fe. Outras análises em 
andamento poderão explicar os resultados desse trabalho.  

 
Tabela 1 – Comprimento radicular de plantas de araruta 

desenvolvidas a partir de diferentes propágulos 
de araruta. 

Tipos de propágulos de 
ararura 

Comprimento da raiz 
(cm) 

Parte mediana do rizoma 30,40 ab 
Parte apical do rizoma 21,80 b 
Parte basal do rizoma 30,90 ab 
Rizoma inteiro 36,11 a 

  Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si 
pelo teste de Tukey (P<0,05). 

 
  CONCLUSÃO:  

A utilização do rizoma de araruta sem seccioná-lo possibilitou 
maior comprimento radicular da planta. Outros parâmetros de 
crescimento, bem como sua correlação com densidade de 
esporos e colonização micorrízica serão avaliados para definir 
melhor os resultados desse trabalho. 
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