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Resumo: Os fungos micorrizicos arbusculares pertencentes ao Filo Glomeromycota do 

Subfilo Glomeromycotina, que fazem simbiose mutualística com cerca de 70-80% de 

todas das plantas, e o Cerrado é considerado como um hotspots de biodiversidade 

vegetal. Objetiva-se conhecer a diversidade das espécies de fungos micorrizicos 

arbusculares do solo do Cerrado Tocantinese e, quais espécies possuem uma maior 

ocorrência. Com a metodologia de peneiramento de 53µ e 710µ em ordem decrescente, 

posteriormente realizou-se o processo de centrifugação para extração dos 

glomerosporos, e os esporos viáveis foram identificados com base nas características 

morfológicas. Os gêneros de FMA encontrados Acaoulosporaceae, Glomeraceae e 

Scutellosporaceae, a família com maior número de Glomerosporos foi a Glomeraceae, 

composta com 35 espécies de Glomus glomerulatum, Glomus claisporum (1), Glumos 

sp (225) e Glomus sp1 (48). A família Acaulosporaceae com mesmo número de 

espécies de Glomeraceae, o número de Glomerosporos foram menores, com 

Acaoulospora morrowie (20), Acaulospora scrobiculata (3), Acaulospora spinosa (4) e 

Acaulospora foveata (4). Já a família Scutellosporaceae encontrou apenas um 

glomerosporo Scutellospora sp. 
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OCCURRENCE OF ARBUSCULAR MICORRIZAL FUNGI IN A CERRADO 

AREA IN BELA VISTA OF TOCANTINS. 

 

Abstract: Arbuscular mycorrhizal fungi belonging to the Glomeromycota Subphylus 

Glomeromycota, which make mutualistic symbiosis with about 70-80% of all plants, 

and the Cerrado is considered as a hotspots of plant biodiversity. The objective is to 

know the diversity of the species of arbuscular mycorrhizal fungi of the Cerrado 

tocantinese soil and which species have the highest occurrence. With the sieving 

methodology of 53µ and 710µ in descending order, the centrifugation process was later 
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performed to extract the glomerospores, and viable spores were identified based on 

morphological characteristics. The genera of AMF found Acaoulosporaceae, 

Glomeraceae and Scutellosporaceae, the family with the largest number of 

Glomerospores was Glomeraceae, composed of 35 species of Glomus glomerulatum, 

Glomus claisporum (1), Glumos sp (225) and Glomus sp1 (48). In the Acaulosporaceae 

family with the same number of Glomeraceae species, the number of Glomerospores 

was smaller, with Acaoulospora morrowie (20), Acaulospora scrobiculata (3), 

Acaulospora spinosa (4) and Acaulospora foveata (4). The Scutellosporaceae family 

found only one glomerospore Scutellospora sp. 

 

Keywords; Glomerospores, biodiversity, identification. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Cerrado brasileiro destaca-se considerado com um hotspot de biodiversidade. 

com predominância do solo LATOSSOLOS, que representam 50 a 60 % dos solos 

desse bioma (SOUZA; LOBATO, 2004). O interesse em estudo no Cerrado sobre a 

diversidade e atividade de microrganismo do solo está cada vez maior, principalmente 

com os que cumprem função de ciclagem de nutrientes como, por exemplo, os fungos 

micorrízicos arbusculares FMA (BERBARA; SOUZA; FONSECA, 2006).  

Estes são microrganismo que se associam com raízes de seus hospedeiros 

formando simbiose mutualístico obrigatória, que promovem benefícios para as plantas, 

com maior acesso a nutrientes como o fósforo e o nitrogênio por parte de seus 

hospedeiros. Muitos autores consideram o acesso a estes nutrientes como umas das 

limitações ao adequado desenvolvimento das plantas no bioma do cerrado, por conta da 

baixa fertilidade natural do solo nesta região (OLIVEIRA; LIMA, 2002). 

A os FMA fazem parte do filo Glomeromycota, a ocorrência, a diversidade e o 

potencial simbiótico de comunidades de FMAs nos ecossistemas brasileiros são quase 

desconhecidos, pelo fato de existirem pouco estudos a respeito, (STURMER; 

SIQUEIRA, 2008). As alterações na comunidade de FMA em diferentes usos agrícolas 

também não são estudadas, particularmente no Cerrado, encontrando-se poucos estudos 

nesse bioma (MIRANDA, 2008). Portanto este trabalho teve como objetivo geral 

registrar ocorrência de fungos micorrízicos arbuculares em solos de Cerrado sob 

pastagem no Tocantins. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Obtenção e processamento do material 

 

O estudo foi realizado em área de pasto no município de Bela vista, Município 

vizinho de Imperatriz -MA áreas que correspondem ao Cerrado, em transição. No 

município foi selecionada uma área com pasto formado por capim Brachiária 

decumbens, que foram coletadas, com auxílio do trado holandês, cinco amostras 

compostas de solo a uma profundidade de 20 cm, cada subamostra encontra-se 3 m de 

distância uma da outra  

Após a coleta, as amostras foram armazenadas em sacos plásticos, identificadas, 

acondicionadas em caixa térmica e levadas ao laboratório. Em laboratório, o solo foi 

seco ao ar e em seguida foram transferidos para o freezer a 4°C até análises de 

densidade e identificação dos FMA. Utilizando o processo de peneiramento úmido 

(GEDERMANN; NICOLSON, 1963).  Os esporos foram extraídos de 50 g de solo, 

pesados em um béquer de 1L, onde se acrescentou água e em seguida a amostra foi 

agitada e deixada descansar por 20 minutos. Após decantar, o líquido foi vertido no 

conjunto de peneiras de 710 e 53 µm, Após a “lavagem” do solo, o sobrenadante retido 

na peneira de 53 µm foi colocado em tubos falcon e pesados em uma balança analítica 

para que fossem igualados os pesos com água destilada e posteriormente levados para 

centrifugação a uma velocidade de 3000 rpm por cinco minutos, para separação das 

partículas do solo, de forma que os esporos ficassem no fundo do tubo de falcon. Após a 

centrifugação, o líquido sobrenadante foi descartado e ao corpo de fundo acrescentado 

uma solução de sacarose 45% (JENKINS, 1964), em seguida os tubos foram levados 

para centrífuga, por três minutos a uma rotação de 3000 rpm. Finalizada a centrifugação 

o material foi vertido na peneira de 53 µm e lavado com água destilada para a retirada 

da sacarose, em seguida colocado em placas de Petri para contagem dos esporos com 

auxílio de lupa estereoscópica (40 x). 

Durante a contagem dos esporos os mesmos foram separados por semelhança 

quanto ao tamanho, cor e forma, sendo posteriormente colocados em lâminas de vidro 

com PVLG (Álcool Polivinil em Lacto-Glicerol) e em lâminas com PVLG + Melzer 

(1:1) para serem observados em microscópio óptico, para identificação .Os gêneros dos 
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FMA foram identificados com base na forma, tipo e número de paredes, presença ou 

ausência de cicatrizes e hifas de sustentação, presença e forma do bulbo suspensor, 

número de hifas no glomerosporo, estruturas de germinação (placas germinativas e 

orbs) e reação ao Melzer. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontradas três famílias, Acaoulosporaceae, Glomeraceae e 

Scutellosporaceae, a família com maior número de Glomerosporos foi a Glomeraceae, 

composta com 35 espécies de Glomus glomerulatum, Glomus claisporum (1), Glumos 

sp (225) e Glomus sp1 (48). A família Acaulosporaceae com mesmo número de 

espécies de Glomeraceae, o número de Glomerosporos foram menores, com 

Acaoulospora morrowie (20), Acaulospora scrobiculata (3), Acaulospora spinosa (4) e 

Acaulospora foveata (4). Já a família Scutellosporaceae encontrou apenas um 

glomerosporo Scutellospora sp, representados na tabela 1. 

Tabela 1: Número de Glomerosporos encontrados no município de Porto Franco  

Família Espécies Número de Glomerosporos 

Acaulosporaceae Acaulospora morrowie 20 

 Acaulospora scrobiculata 3 

 Acaulospora spinosa 4 

 Acaulospora foveata 4 

Glomeraceae Glomus glomerulatum 35 

 Glomus clavisporum 1 

 Glomus sp 225 

 Glomus sp1 48 

Scutellosporaceae Scutellospora sp 1 

 Total 341 

Fonte: Próprio autor 

Dentre os gêneros identificados os que ocorram com maior predominância foram 

os gêneros Acaulospora morrowie e Glomus sp, mostrado que as famílias desses 

gêneros possuem um grande número de glomerosporos no Cerrado como mostrado em 

Miranda (2008).  

Ressaltando que os gêneros Acaoulospora e Glomus possuem uma maior 

adaptação, que possibilita ocorrerem em maior número de espécies e glomeroposros 

(SILVA et al., 2006). 

 



 

Amazônia: desafios, avanços e contribuições 

na Educação, Saúde e Meio ambiente. 
25 a 27 de setembro de 2019 

 

 

 

5 

 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. X, 2019. 

4. CONCLUSÕES 

 

Pelos fungos micorrízicos arbusculares identificados. pode-se concluir que a 

uma ocorrência de fungos do filo glomeromycota na região estudada. em que os 

gêneros Acaoulospora e Glomus. Foram os com maior número de glomerosporos, 

decorrente uma maior adaptação. Também encontrou-se Scutellospora sp, totalizando 

três famílias nessa área, as Acaoulosporaceae, Glomeraceae e Scutellosporaceae. 
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