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Punica granatum L, Punicaceae, é uma arbórea que produz diversos compostos de importância 

fitoterápica, com destaque para os taninos. Alternativas têm sido apontadas para aumentar a 

produção dessas biomoléculas, tornando a fitomassa mais atrativa à indústria de medicamentos 

não alopáticos.1 Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA), quando devidamente aplicados, 

otimizam a produção de compostos bioativos em P. granatum,2 mas tal benefício pode ser 

otimizado com a aplicação de doses selecionadas de adubo, fato não documentado para essa 

espécie vegetal. Portanto, o objetivo deste trabalho foi selecionar a melhor combinação de FMA 

e dose de vermicomposto eficiente em maximizar a produção de taninos foliares em mudas de P. 

granatum. O delineamento experimental foi em arranjo fatorial 3 x 3: três tratamentos de 

inoculação (inoculado com G. albida, inoculado com A. longula e controle não inoculado) x 3 

doses de vermicomposto (0 %, 5, % e 7,5 %), em seis repetições. Plântulas de romãzeiras, com 

duas folhas definitivas, foram transferidas para potes e inoculadas na região das raízes com solo-

inóculo fornecendo 200 esporos/pote de G. albida ou A. longula. Após 120 dias, folhas foram 

secas em estufa (45 ºC) e preparado extrato etanólico por maceração, utilizando 500 mg de 

folhas em 20 ml de etanol (95 %) por 20 dias, 20 ºC; posteriormente, os taninos totais foram 

doseados em espectrofotômetro, após precipitação pelo método da caseína.3 Os dados foram 

submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste de Tukey (5 %). A produção de 

taninos totais foi otimizada quando se empregou G. albida e 7,5 % de adubo, registrando-se 

incremento de 276,71 %, em relação ao controle não inoculado. Resultados similares forma 

registrados por Silva2 e Singh4 em mudas de P. granatum cultivadas em solo sem adubação. 

Conclui-se que a aplicação de FMA e 7,5 % de vermicomposto é alternativa sustentável e de 

baixo custo para incrementar a produção de compostos tânicos em folhas de romãzeiras.  
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