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INTRODUÇÃO

Os sistemas agroflorestais regenerativos análogos 
(SAFRA) são sistemas de alta complexidade, 
multiestratificados (Cardoso, 2009), no qual a 
medida em que ocorre o aumento da estrutura 
arbórea e o fechamento do dossel, as espécies 
agrícolas deixam de ser cultivadas, favorecendo 
a regeneração natural (RN) de espécies florestais 
nativas (Fávero et al., 2008). Os estudos que 
avaliam a influência da RN, a partir da implantação 
de SAFRA, na microbiota do solo, em especial na 
comunidade de fungos micorrízicos arbusculares 
(FMAs), são escassos. Os FMAs são importantes 
componentes da biota do solo e, em função dos 
benefícios proporcionados tanto as plantas quanto 
ao solo, vêm sendo utilizados como indicadores 
biológicos da qualidade edáfica (Silva et al., 
2016). O objetivo do estudo foi avaliar o impacto 
de uma área de regeneração florestal natural, 
proporcionada pela implantação de SAFRA, 
sobre a abundância e diversidade da comunidade 
de FMAs no solo, comparado a uma área de 
pastagem.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado na Fazendinha 
Agroecológica do km 47, no município de 
Seropédica, RJ. Duas áreas, uma área de 
pastagem e uma área de regeneração florestal 
natural (regeneração), foram selecionadas. A 
área de pastagem é formada por Pannicum 
maximum e Urochloa brizantha e circunda a área 
de regeneração. A área de regeneração resulta de 
modificações florísticas que têm ocorrido após 
anos de manejo em uma área de SAFRA, que foi 
implantada em fevereiro de 2005, em uma área que 
anteriormente era ocupada por P. maximum. Em 
cada área, foram coletadas 10 amostras simples de 

terra, na camada de 0-5 cm, no início da estação 
chuvosa (outubro) de 2016. Os esporos de FMAs 
foram extraídos segundo Gerdemann & Nicolson 
(1963), e posteriormente contados e identificados 
de acordo com suas características morfológicas 
(INVAM - International Culture Collection of 
(Vesicular) Arbuscular Mycorrhizal Fungi). 
Os seguintes atributos da comunidade foram 
estimados: abundância de esporos (AE); riqueza 
média (RM); Índice de Margalef (IM=[(n-1)]/
ln N, em que IM é a diversidade, n é o número 
de espécies presentes, e N é o número total de 
indivíduos encontrados); e o coeficiente de 
Sorensen (CS = 2j/(a ??+ b), em que j é o número 
total de espécies de FMAs, a é o número total de 
espécies na área de pastagem, e b é o número total 
de espécies na área de regeneração). Os dados de 
AE e RM foram submetidos à análise de variância 
e ao teste paramétrico T ou não-paramétrico de 
Mann-Whitney (p < 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A abundância de esporos de FMAs foi 
significativamente maior na área de pastagem 
(649 indivíduos 50 cm-3 de solo) em relação à área 
de regeneração (26 indivíduos 50 cm-3 de solo). 
A maior densidade de raízes finas, bem como 
maiores valores de temperatura e intensidade 
luminosa, provavelmente contribuíram para a 
maior esporulação de FMA na área de pastagem. 
A presença de gramíneas e de condições 
microclimáticas mais estressantes influenciaram 
o maior número de esporos em áreas de pastagem, 
como uma estratégia de sobrevivência destes 
microrganismos, em relação a áreas de Mata 
Atlântica em diferentes estágios de sucessão 
(Silva et al., 2016). Algumas espécies de FMAs 
sobrevivem com baixa esporulação, em ambientes 
mais estáveis, cujas camadas superficiais são 
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mais protegidas contra grandes modificações 
(Santos et al., 2018), o que se aplica à área de 
regeneração, em detrimento da área de pastagem, 
no presente estudo. Verificaram-se maiores 
valores de IM (2,45 e 1,08 respectivamente) e 
RM (3,6 e 1,7, respectivamente) de FMAs na área 
de regeneração, em relação à área de pastagem. 
De acordo com Margalef (1991), valores de IM 
inferiores a 2,0, tal como observado na área de 
pastagem, denotam baixa diversidade, em geral 
como resultado de ações antrópicas. Foi observado 
um total de 12 taxas de FMAs, dos quais oito 
ocorreram na área de pastagem, e nove na área 
de regeneração, sendo que cinco taxas (41,7%) 
foram comuns a ambas as áreas. De acordo com o 
CS, a similaridade da composição da comunidade 
de FMAs, entre as duas áreas, foi de 0,58. Este 
resultado sugere que a regeneração modifica a 
composição da comunidade de FMAs em relação 
a área de pastagem.

CONCLUSÃO

A composição da comunidade de fungos 
micorrízicos arbusculares é modificada com 
a regeneração florestal natural, em relação à 
pastagem. A abundância de esporos de FMAs 
diminui na área de regeneração, enquanto a 
diversidade e a riqueza média aumentam, quando 
comparado com a área de pastagem.
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