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Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) são microrganismos benéficos que associados às 

plantas podem influenciar na concentração de compostos fenólicos, como o ácido gálico. Esse 

composto bioativo é de interesse para as indústrias farmacêutica e química, pois tem 

propriedades farmacológicas, como antioxidante1 e antibacteriano.2 Libidibia ferrea (Mart. ex 

Tul.) L. P. Queiroz, Fabaceae,3 é uma espécie medicinal que produz ácido gálico e também 

forma simbiose com os FMA. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi verificar se há aumento da 

concentração de ácido gálico na casca do caule de L. ferrea quando a planta está associada a 

FMA. A coleta do material vegetal foi realizada em um campo experimental (13 meses após 

transplantio) montado desde 2013 na UPE Campus Petrolina-PE. Este campo estava dividido em 

seis blocos, cada um com quatro parcelas. Em cada parcela havia quatro tratamentos de 

inoculação (300 esporos de cada fungo): Gigaspora albida N. C. Schenck & G. S. Sm. (UFPE 

01) e Acaulospora longula Spain & N. C. Schenck (UFPE 21), Claroideoglomus etunicatum 

(W.N. Becker & Gerd.) C. Walker & A. Schüßler (UFPE 06) e não inoculadas (controle), em 

seis repetições. Para a dosagem de ácido gálico foi preparado extrato aquoso com 500 mg de 

casca do caule e a quantificação realizada por cromatografia líquida de alta eficiência, com 

detector de arranjo de fotodiodos (CLAE-DAD).4 Os dados da análise foram submetidos à 

ANOVA e a comparação entre as médias realizada pelo teste de Tukey (5%), utilizando o 

programa Assistat (7.7). As plantas inoculadas com A. longula e com C. etunicatum aumentaram 

a produção de ácido gálico na casca do caule em 22% e 18%, respectivamente, em relação ao 

controle. Resultado semelhante foi obtido por Silva et al. (2014)5 em folhas de L. ferrea 

inoculada com o mesmo isolado de C. etunicatum e estabelecida em campo por sete meses. 

Portanto, a resposta da planta à colonização fúngica varia de acordo com a espécie de FMA 

inoculada e com o órgão vegetal considerado. Conclui-se que o emprego de FMA selecionados 

pode constituir ferramenta biotecnológica para o cultivo de L. ferrea com maior concentração de 

ácido gálico na casca do caule.  
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