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RESUMO
Este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  a  relação  entre  os  atributos  abióticos  do  solo  e  os  fungos  micorrízicos
arbusculares  (FMA).  Para  tal,  amostras  de  solo  foram coletadas  nas  camadas  superficiais  para  determinação  de
granulometria, atributos químicos do solo e número de esporos. Raízes de gramíneas invasoras foram coletadas para
avaliação da colonização micorrízica. Uma segunda amostragem foi realizada para mensurar a resistência do solo à
penetração,  macroporosidade,  microporosidade,  porosidade  total  e  densidade  do  solo.  Os  FMA  mostraram pouco
relacionados com os atributos físicos do solo. Houve correlação positiva entre colonização total e a resistência do solo à
penetração na profundidade de  0,10  m,  e  entre  porcentagem de colonização  de arbúsculos  e  teor  de potássio.  A
colonização e a esporulação dos FMA não foram afetadas pelos atributos abióticos do solo,  pois poucos foram os
valores críticos encontrados para estes atributos.

PALAVRAS-CHAVE: Colonização radical; Número de esporos; Física do solo; Química do solo.

1 INTRODUÇÃO

Micorrizas arbusculares são associações mutualistas estabelecidas entre raízes e fungos do
filo  Glomeromycota  (TAYLOR et  al.,  1995).  Fungos micorrízicos  arbusculares  (FMA) através da
formação do micélio favorecem a agregação do solo, tanto pelo entrelaçamento das hifas com as
partículas minerais e orgânicas (JASTROW; MILLER, 1997), como pela deposição de glomalina,
material recalcitrante presente nas hifas dos glomeromicetes (WRIGHT; UPADHYAYA, 1996).

A presença de micélio extraradical dos FMAs contribui para a melhoria da qualidade do solo,
que  é  traduzida  em  solo  bem  estruturado  e  fértil,  condições  que  por  sua  vez,  favorecem  o
crescimento das plantas (BORIE et al., 2008) e também aumentam a absorção de nutrientes pouco
móveis, como fósforo, cobre e zinco (SMITH; READ, 2010), evitando que estes sejam lixiviados.

Características do solo, do clima e práticas de manejo (quando em áreas exploradas pelo
homem) podem promover a degradação do solo (KLUTE, 1982), por impor elevação da resistência
desse à penetração, geralmente associada ao adensamento e redução da porosidade do solo. Tais
modificações tendem a restringir o desenvolvimento da biota ali existente (STONE et al., 2002). 

Solos compactados, com altas densidades e baixa porosidade tendem a apresentar raízes
nas camadas mais superficiais, e as plantas passam a ter seu crescimento limitado (GENRO Jr et
al., 2009). A presença dos FMA, nessa situação, as beneficiaria, pois as hifas com seu diâmetro
reduzido são pouco afetadas em situações de solo compactado, sendo capazes de obter nutrientes
de regiões do solo que não são acessíveis ao sistema de raízes (SMITH; READ 2010).

Como meio de direcionar o presente estudo e originar mais dados sobre o envolvimento dos
FMAs com os atributos físicos e químicos do solo,  estabelecemos como objetivo principal neste
estudo, avaliar as relações entre os atributos abióticos do solo e a proliferação dos FMA, dentro e for
das raízes.
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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 ao solo, nos locais selecionados
foram utilizadas como objeto de estudo 12 espécies de gramíneas e 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  &  Hayman  (1970).  A  avaliação  da
porcentagem de colonização foi feita pelo método da placa riscada de Giovannetti & 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 Determinação da resistência do solo à penetração: a mensuração da resistência do solo a
penetração de raízes foi efetuada conforme metodologia descrita por Tormena & Roloff (1996), para
o penetrômetro de anel dinamométrico. 
2.1.4 Determinação da porosidade e da densidade do solo:  foram coletadas amostras de solo
com estrutura indeformada (ARAUJO et al.,  2004) e adotando-se o método da mesa de tensão,
descrita por Kiehl (1979), foram determinados os valores de macroporosidade, microporosidade e
porosidade total  do solo. Na sequência, os cilindros foram colocados em estufa à 105°C por 24
horas para determinação da densidade do solo (EMBRAPA, 1997).
2.1.5 Atributos químicos e textura do solo: o pH foi determinado em KCl 1N; Ca, Mg e K foram
extraídos com cloreto de amônio; P pelo método da resina trocadora de íons; e matéria orgânica, por
dicromato de sódio, segundo Raij et al. (2001). Com relação à granulometria, as amostras de solo
apresentaram os seguintes valores médios (g.kg-1): argila: 621,4 (±83,6); silte: 239,5 (±40,2); areia
fina: 66,5 (±24,6);  areia grossa: 72,5 (± 68,4);  areia total:  139,0 (±90,2),  caracterizando um solo
muito argiloso.

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 FMA não foi comprometido pelos atributos físicos do solo. Valores
críticos  de  densidade,  macroporosidade  e  resistência  do  solo  à  penetração  não  se  mostraram
relacionados com reduções na colonização radical ou no número de esporos dos FMA, tendo em
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vista que poucas amostras apresentaram valores restritivos de densidade, porosidade e resistência
do solo a penetração.

Aos 0,10 m de profundidade verificou-se que a porcentagem de colonização radical esteve
positivamente relacionada com a resistência do solo a penetração (r=0,27), o que indica que as
maiores  porcentagens  de  colonização  radical  associadas  a  solos  com  maior  resistência  à
penetração poderiam ser  devidas à ação restritiva da resistência do solo à penetração sobre o
crescimento das raízes e a capacidade do sistema radical explorar o solo (ROSOLEM et al., 1994).
O diâmetro reduzido das hifas dos FMA possivelmente os protege dos danos causados pela redução
da porosidade e/ou dos aumentos da densidade e resistência do solo à penetração. 

Ao avaliar as possíveis relações entre colonização micorrízica e disponibilidade de nutrientes
no  solo,  constatou-se  que  porcentagem  de  arbúsculos  e  concentração  de  K  foram  variáveis
positivamente relacionadas (r=0.30), e pode ser devida ao envolvimento do elemento na formação
dos grânulos de polifosfato nas hifas dos FMA (BÜCKING & HEYSER, 1999).  Diferentemente o
número de esporos dos FMA não se mostrou diretamente relacionado com os atributos físicos e
químicos  do  solo.  Estresses  mecânicos  promovidos  pelos  valores  críticos  de  densidade  e
porosidade não estimularam, nem restringiram a esporulação.

4 CONCLUSÃO

Os  dados  obtidos  neste  estudo  mostram  que  os  atributos  físicos  e  químicos  do  solo
apresentaram-se pouco relacionados com o desenvolvimento dos FMA, levando em consideração
que poucas amostras apresentaram valores críticos de porosidade, densidade e resistência do solo
a penetração. Os FMA apresentam hifas com diâmetro reduzido e dessa forma são pouco afetadas
em situações de solo compactado, sendo capazes de explorar solos nessa situação. Nossos dados
mostram que quanto mais compactado o  solo  maior  a  porcentagem de colonização radical  por
FMAs,  e  quanto  mais  potássio  no  solo  maior  a  colonização  radical  por  arbúsculos.  
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