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Este estudo foi realizado em restinga no litoral norte, Salvador - BA, área que vem sendo 
fortemente modificada pela especulação imobiliária assim como o desmatamento que está 
comprometendo fortemente o povoamento da espécie Melocactus violaceus Pfeiffer ssp.
margaritaceus Taylor, (endêmica e ameaçada de extinção). O objetivo deste trabalho foi a 
obtenção de plantas de Melocactus em ambiente controlado para posterior repovoamento de 
áreas desmatadas. Na área de estudo foi coletada a planta matriz da qual foram obtidos seis 
frutos e destes um total de 146 sementes que foram lavadas com álcool a 70% e enxaguadas 
em água destilada. Em seguida, foram colocadas em placas de Petri com vermiculita recoberta 
com papel germtest. As placas receberam tratamento com HCl a 1% por cinco minutos e 
aplicações de AGA3 (1000mg/L). As sementes foram mantidas em câmara de germinação a 
25º C com fotoperíodo de 16h. Posterior à germinação, optou-se pela alternância de 
temperatura na câmara de germinação, com mínima de 21ºC e máxima de 26ºC, segundo os 
dados registrados no climadiagrama e balanço hídrico da região. As sementes foram 
consideradas germinadas quando se verificou ruptura na região da taça hilar e no tabique 
permitindo a protusão da radícula. Visando o repovoamento de áreas degradadas foram 
investigadas as relações planta/solo especificamente quanto à colonização endomicorrízica. 
Os esporos dos fungos do solo foram isolados utilizando-se a técnica da peneiragem úmida e 
decantação de Gerdemann & Nicolson, sendo fixados em lâminas com reagente de PVL. Em 
amostras de raízes de Melocactus a colonização foi avaliada segundo a técnica de Phillips e 
Hayman. Obteve-se um número total de 119 plantas que tiveram o crescimento favorecido 
quando transplantadas para vasos plásticos contendo solo natural. Este fato sugeriu que a alta 
colonização endomicorrízica observada nas raízes da planta em estudo e no solo de origem é 
um requisito importante para a manutenção dessa espécie e um fator a ser considerado quando 
se pretende repovoar áreas degradadas. 
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