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Introdução

Espécies do gênero Arachis ocorrem em regiões 
tropicais e subtropicais. Arachis hypogaeae, o 
amendoim, é a única espécie cultivada do gênero.(Allen e 
Allen, 1991). Segundo Santos et al. (1997), a região 
Nordeste do Brasil produz menos de 2% do total 
consumido.

As pesquisas com amendoim direcionado para a região 
Nordeste têm se voltado para o desenvolvimento de 
cultivares de ciclo curto, produtivas, tolerantes ao 
estresse hídrico e para o consumo “In natura” (SANTOS
et al., 2005a), não levando em consideração a 
característica simbiótica da cultura. Por esse motivo, a 
inoculação de microorganismos chamados de Fungos 
Micorrízicos Arbusculares (FMA), tende a beneficiar a 
produção por vários motivos, por exemplo; o mais 
marcante desta associação simbiótica está no aumento do 
crescimento das plantas mediante ao aumento da 
absorção de nutrientes, especialmente aqueles menos 
solúveis, resultando em plantas mais nutridas e vigorosas, 
com mais resistência às condições ambientais adversas. 
Portanto, a micorriza tem um papel importante na 
sobrevivência e no crescimento das plantas nos trópicos, 
onde predominam solos de baixa fertilidade, carente em 
fósforo disponível, isso ocorre devido ao aumento da 
área de absorção das raízes.

Baseado nas afirmações a cima, este trabalho teve por 
objetivo Obter uma coleção fungos micorrízicos da 
região semi-árida promissores como inoculante para as 
condições edafoclimáticas da região.

Material e métodos

A. Amostragem, Coleta,  Armazenamento

Foram coletadas amostras do solo nos municípios de 
Pesqueira e Serra Talhada na região semi-árida e em 
Itapirema na Zona da Mata Norte de Pernambuco, cujo 
os atributos físico e químico encontram-se nas Tabelas 1 

e 2. Os FMA produzem seus propágulos (micélio e 
esporos) no solo, na região da rizosfera. Entretanto, 
algumas espécies podem, ainda, esporular internamente 
nas raízes, tornando importante a coleta de solos e raízes. 
As raízes são utilizadas, também, para a quantificação da 
colonização radicular. Quando ocorre pequena 
quantidade de raízes na amostra, ou sua coleta não for 
possível, deve-se aumentar o número de subamostras. O 
material (solo + raízes) contento propágulos de FMA  
(esporos e fragmento de hifas) é coletado no campo com 
enxadão, trado ou anéis cilíndrico de metal, na 
profundidade ou horizonte onde se observa o maior 
crescimento radicular.

B. Extração dos Esporos de FMA’s do Solo
A extração de esporos dos Fungos Micorrízicos 

Arbusculares (FMA) no solo foi realizada pela técnica da 
decantação e peneiramento úmido (Gerdemann e 
Nicolson, 1963), a qual é feita da seguinte maneira:
mistura-se a alíquota de 50g do solo em 1L d’água, até 
homogeneizar as partículas. Deixa-se que as partículas 
pesadas decantem por 20 segundos; despeja-se o líquido 
em suspensão através de duas peneiras sobrepostas de 
malhas de 10 mm e 0,037 mm, descartando-se o resíduo 
retido na peneira. Retendo o líquido que passou pela 
peneira, submetendo o solo retido na peneira à ação de 
um jato forte de água (torneira), para que todas as 
partículas menores passem através dela. Esta etapa visa à 
eliminação da matéria orgânica e grandes fragmentos de 
solo; Despeja-se a suspensão percolada através de uma 
peneira de 325 meshes (0,44 mm), visando reter os 
esporos dos FMA; Submete-se às partículas retidas na 
peneira de 325 meshes, a um jato forte de água (torneira) 
visando eliminar todo material coloidal retido; Despeja-
se o material retido na peneira de 325 meshes (solo + 
esporos) com auxílio de um jato de água contido numa 
piseta para tubos de centrífuga. Tendo cuidado para que 
os tubos recebam o mesmo volume da suspensão; 
submete-se à suspensão a uma centrifugação (1.500 –
2.000 rpm) por cinco minutos, eliminando-se o 
sobrenadantes: O sétimo ressuspender o sedimento em 



solução de sacarose (1.000 g de açúcar em 2.200 ml de 
água); Procede-se a segunda centrifugação (1.500 –
2.000 rpm) por 60 segundos, vertendo-se o sobrenadante 
numa peneira de 325 meshes, enxaguando bem; Por 
ultimo é a coleta dos esporos retidos na peneira de 325 
meshes com jato d’água de uma piseta em becker (12 -
250 cm3), fracionando a amostra coletada na placa com 
anéis concêntricos para uma melhor avaliação.
C.Clareamento e Coloração das Raízes para Avaliação 
da Colonização Micorrízica 

O clareamento e coloração das raízes para avaliação da 
colonização micorrízica foi realizado pelo método de 
Phillips e Hayman (1970), pelo aquecimento em solução 
de Hidróxido de Potássio (KOH) a 20%, durante 3 horas, 
a 90ºC para remoção do citoplasma e do núcleo das 
células hospedeiras, logo após adicionou-se Ácido 
Clorídrico (HCL) a 3% durante 3 minutos para maior 
eficiência da despigmentação das raízes.  Em seguida, 
fez-se a coloração com azul de tripan a 0,05%. O 
percentual de colonização foi calculado pelo método da 
contagem em lâmina (Giovanetti e Mosse, 1980), onde 
segmentos de raízes de aproximadamente 1 cm são 
selecionadas ao acaso e montados paralelamente em uma 
lâmina de microscópio em grupos de 10 com 5 repetições 
cada. Foi avaliada a presença ou ausência de colonização 
em cada segmento, e o resultado expresso em 
porcentagem de raízes colonizadas.

D. Multiplicação do FMA em Painço (Panicum 
milenaceum)

Foi realizada uma tentativa de multiplicação do fungo 
micorrizico, com o solo o qual foram extraídos os 
esporos do fungo. Utilizou-se como planta multiplicadora 
o painço (Panicum miliaceum,) que foi cultivada em vaso 
com 20 sementes desinfestadas. Após 15 dias da 
germinação, foi realizado o desbaste mantendo-se 10 
plantas no vaso que permaneceram na casa de vegetação 
por mais dois meses. Para verificar se houve a 
colonização de FMA, as plantas foram colhidas após os 
dois meses, sendo as suas raízes coradas (Phillips & 
Hayman 1970) e observadas ao microscópio para 
verificação da presença ou não de associação micorrízica.

Resultados e Discussão

Dentre as amostras analisadas, foram detectados 
esporos mortos, não infectivos e em quantidade 
insuficiente, inviabilizando a identificação. Atribui-se 
esta dificuldade a fatores como o fato da densidade de 
FMA na rizosfera está relacionada com a forma agregada 
como os esporos são encontrada no solo e em função da 
distribuição, morfologia e idade fisiológica das raízes 
(Anderson et al. 1983), assim como depende de outros 
fatores que influenciam a esporulação: pluviometria, 
temperatura, período de insolação e espécies de FMA 
(Maia & Trufem 1990, Brundrett et al. 1996); 
Dificuldade natural de encontrar esporos nas áreas do 
semi-árido devido às características físico-químico do 
solo, por apresentar elevado nível de fósforo, levando a 

uma menor esporulação; Rathore & Singh (1995); A 
forma como foi armazenado o solo coletado; A 
quantidade de raízes colonizadas por um FMA pode 
mudar através das estações (Rosendahl et al. 1989).

Em síntese, os conjuntos desses fatores, contribuíram 
ao desfavorecimento da coleta, conseqüentemente, a 
identificação das espécies, por isso foi realizada a 
tentativa de multiplicação do FMA’s, mas devido à baixa 
quantidade de esporos viáveis no solo utilizado na 
multiplicação, houve pequena associação entre as partes, 
sendo considerada não satisfatória para a extração de 
novos esporos, tornando inviável a identificação 
morfológica de FMA’s nativos dos solos trabalhados.
 Para assegurar a qualidade da experiência, procedemos 
às novas coletas em Cachoerinha Agreste Pernambucano 
a 198km da capital, Santa Maria da Boa Vista e Cabrobó. 
Assim feita, foi observado os esporos da espécies Glomus 
sp. conforme as figuras 1, 2, 3, 4 e 5.
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Tabela 1. Atributos Físicos dos solos

Dg: densidade global; Dp: densidade de partícula; Pt: porosidade total; AT: areia total; ARG: argila total; ARG nat: argila natural; SIL: silte; GR 
FLOC: grau de floculação; GR DISP: grau de dispersão; 

Tabela 2: Atributos químicos dos solos

Local de origem das 
amostras de solo

pH (1:2,5) COMPLEXO SORTIVO

--------------------cmolc/dm3-------------------- mg/dm3

H2O Ca++

(solúvel)
Al+3 H+ Mg++ Na+

(solúvel)
K+ P

Área 01 Pesqueira

Área 02 Pesqueira

Área 03 Pesqueira

7,68

8,08

6,3

0,578
0,203
0,104

0
0
0

-
-
-

0,458
0,146
0,034

1,259
2,127
0,145

0,273
0,301
0,246

  86,625
  47,500
  28,625

Área 04 Serra Talhada 7,41 0,123 0 - 0,042 0,007 0,584 184,250

Área 05 Itapirema 6,0 0,111 0 - 0,021 0,018 0,063     6,750

               
Figura 1.                                        Figura 2.                              Figura 3.

         
Figura 4.                                             Figura 5.

----------------Pesqueira--------------

Àrea 01          Àrea 02          Àrea 03

Serra Talhada

Àrea 04

Itapirema

Àrea 05

PARÂMETROS ------------------------------Valores-----------------------------

Prof. (cm) 0-20                 0-20                0-20 0-20 0-20

Dg (g/cm3) 1,21                 1,30                 1,44 1,35 1,41

Dp (g/cm3) 2,30                 2,35                 2,41 2,67 2,63

Pt (%) 47,39               44,68               40,25 49,44 46,39

GRANULOMETRIA

AT (%) 59,20               68,2                 82,2 77,2 83,30

ARG (%) 15,80               13,8                 10,8 11,80 14,80

SIL (%)

ARG nat (%)

25,00               18,0                   7,0

8,8                   7,8                   6,8

11,00

9,8

2,00

8,8

Classe textural

GR FLOC (%)

GR DISP (%)

Franco-         Franco-           Areia-
arenosa         arenosa          franca

        44,30              43,48            37,04

 55,70             56,52             63,00

Franco-
arenosa
16,95

83,05

Franco-
arenosa
40,54

59,46


