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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo avaliar a relação entre as características morfológicas de raízes de gramíneas e os
fungos micorrízicos arbusculares (FMA). Amostras de solo e de raízes foram coletadas nas camadas superficiais para
determinação do volume, comprimento total e específico, diâmetro e massa seca das raízes, colonização radical por
FMA e número de esporos. Os caracteres morfológicos das raízes se mostraram pouco relacionados com a colonização
micorrízica. Observou-se correlação negativa entre colonização radical e comprimento total de raízes, e correlação entre
número de esporos e diâmetro de raízes. 
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1 INTRODUÇÃO

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são membros do filo Glomeromycota que realizam
mutualismo obrigatório com as raízes da maioria das espécies vegetais (GIOVANETTI et al. 2010) e
apresentam uma relação trófica, na qual as plantas fornecem nutrientes fotoassimilados para os
fungos, e estes ao explorarem o solo, transportam água e nutrientes minerais em solução para a
planta potencializando o seu desenvolvimento (STRACK et al., 2003).

A associação das raízes com os FMAs, considerada ubíqua no ambiente terrestre, confere
diversos benefícios para as plantas (JOHNSON; PFLEGER, 1992), como o aumento na absorção de
nutrientes pouco móveis, como fósforo, cobre e zinco, sustentado pelo micélio extraradical (SMITH;
READ, 2010).

Gramíneas possuem sistema radicular provido de alta densidade de raízes, que se renovam
periodicamente, características que favorecem a distribuição dos exsudados no solo e estimulam a
formação de biomassa e a atividade dos microrganismos rizosféricos (SILVA; MIELNICZUK, 1997).
Também, devido ao seu sistema radicular abundante e de rápido crescimento, uma alta taxa de
esporulação dos FMA é atribuída às gramíneas, que possibilita maior contato entre as raízes e os
propágulos dos FMA (DANIELS-HETRICK; BLOOM, 1986)

Considerando a importância da relação mutualista entre as plantas, o presente estudo teve
como  objetivo  principal  avaliar  a  relação  entre  as  características  morfológicas  das  raízes  de
gramínea e a proliferação dos FMA dentro e fora das raízes.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em lotes urbanos destituídos de construções, em estado de pousio,
vegetados espontaneamente por gramíneas no município de Maringá-PR. O solo da região urbana
do município de Maringá é, em sua maioria derivado do basalto, originando solos de textura argilosa
a muito argilosa com predomínio de Latossolo e Nitossolo Vermelho Férrico (EMBRAPA, 1997).

Para  avaliação  dos  parâmetros  relacionados  aos  FMAs,  e  as  gramíneas,  nos  locais
selecionados  foram  utilizadas  como  objeto  de  estudo  12  espécies  de  gramíneas:  Cenchrus
echinatus (L.), Chloris barbata Sw., Chloris elata Desv., Cynodon dactylon (L.) Pers., Dactyloctenium
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aegyptium  (L.)  Willd.,  Paspalum  notatum  Flüggé,  Pennisetum  purpureum  Schumach.,
Rhynchelytrum  repens  (Willd.)  C.E.  Hubb.,Setaria  parviflora  (Poir.)  Kerguélen,  Sorghum
arundinaceum  (Desv.)  Stapf,  Sorghum halepense  (L.)  Pers. e  Urochloa brizantha  (Hochst.  ex A.
Rich.) R.D. Webster.

Foram realizadas coletas de solo e raízes em cinco plantas de cada espécie utilizando-se pá
de jardineiro e tesoura, após delimitação de uma área cilíndrica de 11 x 11 cm junto ao sistema
radical. 

2.1 VARIÁVEIS AVALIADAS 

2.1.1 Colonização  radical  por  FMA:  as  raízes  foram  lavadas  em  água  corrente,  clareadas,
acidificadas  e  coradas  com  conforme  descrito  em  Phillips  e  Hayman  (1970).  A  avaliação  da
porcentagem de colonização foi feita pelo método da placa riscada de Giovannetti e Mosse (1980).
2.1.2 Número de esporos de FMA: os esporos dos FMA foram extraídos de subamostras de 50 g
desolo, associando-se as técnicas do peneiramento úmido (GERDEMANN & NICOLSON, 1963) e
centrifugação em sacarose a 50% (JENKIS, 1964).
2.1.3 Comprimento total  das raízes:  o método utilizado na determinação do comprimento  de
raízes foi o de intersecção (TENNANT, 1975). Para isso foi confeccionada uma escala de 25x35 cm
com malha  de  2x2  cm e  sobre  a  qual  todas  as  raízes  de  cada  amostra  foram espalhadas  e
mensuradas.
2.1.4 Massa seca das raízes: as raízes foram secas em estufa de circulação forçada a 60ºC, até
obtenção do peso constante.
2.1.5 Comprimento  específico  das  raízes: o  comprimento  específico  das  raízes  foi  estimado
utilizando-se a razão do comprimento total das raízes pela massa seca total de raízes.
2.1.6 Diâmetro das raízes: subamostras de 0,5 g de raízes foram retiradas de cada amostra, e 
com o auxílio de um paquímetro manual, foram feitas medidas do diâmetro das raízes, sendo essas 
divididas em três classes: raízes finas (1-2 mm), muito finas (>0,5 ≤1,0 mm) e extremamente finas (≤
0,5 mm).

2.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram avaliados quanto ao atendimento dos pressupostos linearidade, normalidade 
e homocedasticidade. Como a maioria das variáveis investigadas apresentou-se não paramétrica, 
essas foram correlacionadas entre si por meio da análise de Spearman, com grau de significância de
5%. Para a análise dos dados, foi utilizado o programa Statistica, versão 7.0. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desenvolvimento dos FMAs mostrou-se fracamente relacionado com os traços morfológicos
das  raízes.  A  porcentagem  de  colonização  radical  total  foi  maior  nas  áreas  cujas  raízes
apresentaram menor comprimento total de raízes (r=-0,26). A porcentagem de arbúsculos também
se mostrou inversamente relacionada com o comprimento específico de raízes (r=-0,28) porém vale
salientar que ambas as porcentagens de colonização radical e de arbúsculos foram baixas (2% e
29,8%) respectivamente. 

Essas correlações inversas mostram a resposta geral observada nas plantas corroborando
com Muthukumar et al. (2003). Quando as plantas possuem elevado comprimento de raízes e raízes
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com menor massa, ou seja, raízes mais longas e finas, sua capacidade de exploração do solo não é
limitada, e essas dependem pouco dos FMA (MANJUNATH & HABTE, 1991)

A produção de esporos pareceu ser modulada pelo diâmetro das raízes. Correlação negativa
foi  evidenciada nas raízes extremamente finas (≤0,5 mm) (r=-0,45),  e correlações positivas, nas
raízes muito finas (>0,5 ≤1,0 mm) (r=0,47) e finas (<1,0 >2,0 mm) (r=0,28). O maior número de
esporos associada a raízes mais espessas (diâmetros variando de 0,5 a 2 mm) parece indicar que
existe uma possível relação entre área de córtex passível de ser colonizada pelos FMAs, que geraria
maior colonização e aumentaria a possibilidade de transferência de nutrientes para a produção de
esporos fora das raízes. 

Outra possível explicação seria resultado da maior produção de micélio extraradical em raízes
mais espessas, portanto mais dependentes dos FMAs, que sustentaria a formação de um maior
número de hifas esporígenas, e consequentemente uma maior produção de esporos. Ambas as
possibilidades não podem ser confirmadas pelos dados deste estudo, mas é razoável supor que
para as gramíneas envolvidas, a segunda explicação não parece lógica. Muthukumar et al. (2003)
também verificaram maior número de esporos de FMAs associado a raízes mais finas.

4 CONCLUSÃO

Os caracteres morfológicos das raízes e os FMA apresentaram poucas relações levando a
acreditar que a colonização e a esporulação são mais influenciadas por outros fatores ambientais.
Nosso estudo mostra que a colonização radical  foi  promovida pelo menor comprimento de raiz,
enquanto o número de esporos foi promovido pelo maior diâmetro de raízes.
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