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Seção: Ecologia Vegetal

COMO FUNGOS MICORRÍZICOS arbusculares INCLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO de 
PLANTAS DE início de sucessão TROPICAL?
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A maioria dos vegetais terrestres forma simbiose com fungos micorrízicos arbusculares, sendo que plantas 
de diferentes fases da sucessão se relacionam de formas distintas com estes fungos. A influência destes 
fungos simbiontes no desenvolvimento de plantas herbáceas e arbustivas de início de sucessão tropical ain-
da é pouco conhecida. Logo, objetivou-se neste estudo avaliar os efeitos produzidos por fungos micorrízicos 
arbusculares no crescimento de espécies deste estágio sucessional. Para isso, em casa de vegetação, 27 
espécies heliófitas de hábitos herbáceos ou arbustivos foram crescidas em solos de alta e baixa fertilidade, 
na presença e ausência de fungos micorrízicos arbusculares, com cinco repetições. Após 120 dias de cres-
cimento, determinou-se a massa seca da parte aérea, número de flores, colonização das raízes por fungos 
micorrízicos arbusculares e as concentrações de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio na parte 
aérea. No solo infértil, a maioria das espécies morreu na ausência dos fungos simbiontes, enquanto que 
na sua presença, todas as espécies sobreviveram, cresceram e algumas produziram flores. No solo fértil, 
independentemente da presença dos fungos, todas as plantas cresceram e, ainda que os estes fungos te-
nham aumentado em 28% a concentração de nutrientes na parte aérea das plantas, a biomassa produzida 
foi apenas 13,4% maior nas plantas cultivadas em sua presença. No solo fértil, os fungos também influen-
ciaram a produção de flores, visto que a maioria das espécies produziu 51% mais flores na presença destes 
simbiontes. Portanto, quando crescidas em solo infértil, a presença dos fungos foi vital para a sobrevivência 
e crescimento das plantas. Já no solo fértil, a produção de biomassa não foi o parâmetro principal da influên-
cia dos fungos micorrízicos arbusculares nos seus desenvolvimentos, e sim o aumento da concentração 
de nutrientes na parte aérea, que provavelmente foi decisivo para intensificar a produção das flores destas 
espécies.
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