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Introdução 

 Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs), são microrganismos presentes no solo em associações mutualísticas 

com raízes de plantas, e mantêm simbiose obrigatória, através de estruturas ramificadas, hifas e arbúsculos, responsáveis 

pela troca de nutrientes [1]. Hifas intra e extra radiculares presentes no fungo absorvem os elementos minerais do solo e 

transferem ao ambiente radicular, por onde serão absorvidos pelas plantas, estas estruturas são extremamente longas e 

finas, características que lhes proporcionam maior eficiência que as raízes [2]. Os FMAs promovem o crescimento, 

aumento da biomassa e tolerância ou resistência em plantas que se adaptam à estresses ambientais, com a absorção de 

íons de difícil mobilidade no solo, como o fósforo [3]. Os FMAs recebem mais de 10% dos fotoassimilados que são 

produzidos pela planta hospedeira, como carboidratos e outros fatores necessários ao seu desenvolvimento e 

esporulação [1].  

Sabendo da importância dos FMAs para as plantas, pode-se aplicar conhecimentos a respeito destes em áreas 

florestais que se encontram degradadas. No Norte de Minas Gerais, os remanescentes de Floresta Estacional Decidual 

(FED) encontram-se ameaçados devido ao uso para fins econômicos em agropecuária e na produção do carvão. Diante 

disso, sabe-se que habitantes desta região devastam imensas áreas nativas em função do potencial do solo e da madeira, 

favorecendo assim, a degradação do ambiente e a perda da diversidade [4]. Uma das espécies, Cavanillesia arborea K. 

Shum (Malvaceae), conhecida como Barriguda, encontra-se na lista das espécies ameaçadas de extinção devido às 

grandes fragmentações nas regiões de FED [5]. Dessa forma, estratégias de conservação do solo que permitam proteger 

esta espécie, bem como o desenvolvimento de técnicas que permitam sua reintrodução se faz necessário. Assim sendo, o 

objetivo deste trabalho foi desenvolver estudos para se estimar a riqueza e abundância dos FMAs associados à esta 

espécie de planta hospedeira e estabelecer correlações entre estes dados e os atributos físico-químicos de solo. 

 

Material e métodos 

A. Coleta e isolamento do solo 

 

Dessa maneira foram coletadas 40 amostras de solo, a partir de perfurações feitas com auxílio de cavadeiras e trados, 

ao longo dos estágios sucessionais desta FED, na área do Parque Estadual da Mata Seca no Norte de Minas Gerais 

(Manga, MG), associados especificamente às raízes (solo rizosférico) de plântulas de C. arborea, próximas às plantas 

mãe. Foram colocados aproximadamente 500 g de solos de cada indivíduo em sacos plásticos e posteriormente, 

transportados para o Laboratório de Ecologia de Microrganismos e Microbiologia Ambiental (LEMMA) da 

Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).  

 

B. Quantificação dos esporos 

 

As amostras passaram por processos de extração, centrifugação e quantificação dos esporos, e posteriormente serão 

identificados com base em chaves e critérios taxonômicos padronizados de acordo com características morfológicas de 

glomerosporos e reação à coloração/fixação. 

O processo de extração dos esporos foi realizado por meio do método de peneiramento úmido, complementado pelo 

método de centrifugação [6] Para isso foram retirados 50 cm
3
 de cada amostra, passaram posteriormente, por depuração 

com água em duas peneiras de malhas. O material retido em umas das peneiras, de malha fina, foi lavado com água 

destilada e recolhido e colocado em tubo Falcon. Logo após, centrifugou-se primeiramente com água, em seguida, 

novamente centrifugou-se com sacarose 45%. [7] Para reter os esporos presentes, o sobrenadante que contêm a sacarose 

e os esporos foi vertido na peneira de malha, lavado em água destilada e armazenados em tubos de polipropileno. Para 
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análise, as amostras de cada tubo foram transferidas para placa de Petri; posteriormente cada amostra foi observada em 

lupa. Os esporos foram separados dos demais resíduos e contados com auxílio de agulhas e contador, em seguida 

armazenados em tubos Eppendorf utilizando um sugador. O número total de esporos foi demonstrado como densidade 

de esporos em 50 cm
3
.  

 

 Resultados e Discussão 

De acordo com os dados preliminares de contagem geral, foram encontrados um total de 9.144 esporos em todas as 

amostras analisadas, sendo que o menor número por amostra, apresentou um valor de 73 esporos e o maior, 795 esporos 

(Tabela 1). Ressalta-se que não houve qualquer correlação entre abundância de esporos e distribuição dos indivíduos 

regenerantes na área do parque, que se concentraram nos estágios tardios de regeneração da Mata Seca. Os dados 

relativos às análises de atributos físico-químicos de cada solo serão utilizados como variáveis explicativas tanto no que 

diz respeito à diversidade e abundância de FMAs entre as plântulas, como de composição de espécies relacionadas às 

classes de solo nas áreas coletadas. 

 

Conclusão  
Com a contagem de esporos foi possível observar que não houve correlação entre abundância de esporos e 

distribuição dos indivíduos regenerantes na área do parque. A quantificação dos esporos permitirá conhecer a 

diversidade de FMAs associados a regenerantes de Cavanillesia arborea neste fragmento de Floresta Estacional 

Decidual (PEMS).  
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Tabela 1. Abundância de FMAs associados à solo rizosférico em regenerantes de Cavanillesia arborea em Floresta Estacional 

Decidual 

Planta mãe 

  

Abundância de esporos em cada amostra de solo  

 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 

89 335 311 190 177 133 

MC6 190 226 229 215 236 

31 102 199 141 160 169 

26 413 336 337 324 289 

42 196 239 335 194 242 

12 190 163 272 143 211 

Poderosa I 144 114 116 795 361 

3 203 130 73 123 188 

Total de esporos 9. 144 

 


