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Seção: Ecologia Vegetal

A colonização, a densidade de esporos e o potencial de inóculo dos fungos micorrízicos 
arbusculares diminuem durante a sucessão secundária em três ecossistemas brasileiros.
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Pouco é conhecido sobre a relação entre os fungos micorrízicos arbusculares e os grupos funcionais de 
plantas que caracterizam as diferentes fases da sucessão nos trópicos. Neste estudo, durante vários anos, 
avaliou-se a intensidade da colonização micorrízica das raízes finas e a densidade de esporos nos solos 
de áreas cobertas por plantas herbáceas, florestas secundárias e florestas maduras, nos ecossistemas 
da floresta de Araucária, floresta Atlântica e Pantanal. A colonização micorrízica diminuiu com o progresso 
da sucessão em todos os ecossistemas estudados e foi de 60%-80% nos estádios iniciais da sucessão, 
de 37%-56% nas florestas secundárias e de 19%-29% nas florestas maduras. Similarmente, o número de 
esporos dos fungos simbiontes nos solos também diminuiu com o avanço da sucessão e foi elevado nos 
estádios iniciais (73-123 g-1), intermediário nas florestas secundárias (32-54 g-1) e baixo nas florestas madu-
ras (10-23 g-1). Para verificar se estas reduções influenciaram o potencial de inóculo dos fungos, plântulas 
de Heliocarpus popayanensis (Malvaceae) foram crescidas em solos obtidos de cinco áreas de herbáceas, 
cinco florestas secundárias jovens e cinco florestas maduras do ecossistema da floresta Atlântica. O solo 
inóculo das áreas de herbáceas e florestas secundárias foram 7,6 e 5,7 vezes mais efetivo para estimular o 
crescimento das plântulas do que foi o solo inóculo das florestas maduras, respectivamente. Os resultados 
demonstram que as espécies de plantas das áreas com herbáceas e florestas secundárias jovens estimulam 
a multiplicação dos fungos micorrízicos, proporcionando elevado potencial de inóculo nos solos. Nos está-
dios mais avançados da sucessão, o investimento das plantas nos fungos simbiontes diminui e o potencial 
de inóculo do solo é também reduzido.
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