
QUANTIFICAÇÃO 00 MICÉLIO EXTRAMATRICAL DE Glomus etunicatum

E DA SUA ATIVIDADE, EM SIMBIOSE COM MILHO 

JULIO ALVES CARDOSO FILHO 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Orientadora: Profª Drª Elke J.B.N. Cardoso 

Dissertação apresentada à Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", da Universidade de São 

Paulo, para a obtenção do título 
, 

de Mestre em Agronomia, Area de 

Concentração: Microbiologia Agrí 
cola 

PI RAC I C ABA 

Estado de São Paulo - Brasil 

Fevereiro - 1994 



Ficha catalogràfica preparada pela Se��o de Livros da 
Divis�o de Biblioteca e Documenta��º - PCLQ/USP 

Cardoso Filho, Julio Alves 

C268q Quantifica��º do micélio extramatrical de Glomus 

etunicatum e da sua atividade, em simbiose com milho. 
Piracicaba, 1994. 

12lp. 

Diss.(Mestre) - ESALQ 

Bibliografia. 

1. Micorriza 2. Milho - Micorriza 3. Simbiose I. Es

cola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piraci
caba 

CDD 633.15 
589.2 



QUANTIFICAÇÃO 00 MI�LIO EXTRAMATRICAL DE Glomus etm1icatum

E DA SUA ATIVIDADE, EM SIMBIOSE COM MILHO 

JULIO ALVES CARDOSO FILHO 

APROVADA EM: 03 DE MARÇO DE 1994 

COMISSÃO JULGADORA: 

Profª Drª ELKE J.B.N. CARDOSO 
. , 

Prof. Dr. MARCIO R. LAMBAIS 

Drª ADRIANA P. D. Da SILVEIRA 

RIENTAOORA 

ESALQ/USP 

ESALQ/USP 

IAC 

Cardoso 

























xii 

GUANTIFICAÇ�O DO MICELIO EXTRAMATRICAL DE Glomus 

etunica.tum E DA SUA ATIVIDADE, EM SIMBIOSE COM 

RESUMO 

MILHO 

Canditado:JULIO ALVES CARDOSO FILHO 

Orientadora: Elke J.B.N. Cardoso 

Com o objetivo de desenvolver um método para 

a quantificação das hifas externas e da sua atividade 

aos 30, 60 e 90 dias após o plantio (DAP), foram conduzidos 

dois experimentos em casa de vegetação utilizando-se (Zea. 

ma.ys L.), inoculado e não inoculado com Glomus etunica.tun1 e 

doses crescentes de fósforo (0, 25, 50 e 75 mg de P/kg de 

solo). 

O micélio extramatrical foi extraído do solo 

através do método da membrana de filtração e quantificado 

pela técnica da grade de interseção. 

A proporção de hifas ativas foi determinada 

pelo método de coloração enzimática por iodonitrotetrazólio 

( INT). Tanto a técnica de extração quanto o método de 

coloração por INT não apresentaram r1 .sul tados promissores 

quando utilizados em solos argilosos. 
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a massa de solo suspensa na água, o volume de água da sus

pensão passado pela membrana de celulose e a proporção do 

total da membrana observada microscopicamente, é possível 

estimar-se o comprimento de hifas por grama de solo da 

amostra original. É conveniente avaliar cerca de 20 a 60 

campos por membrana para uma melhor precisão na estimativa 

final (ABBOTT et al., 1984; SCHUBERT et al., 1987; SYLVIA, 

1988). 

Muitos pesquisadores utilizam o diâmetro das 

hifas para distinguir as hifas de fungos MVA daquelas 

oriundas de fungos não micorrízicos (GRAHAM et al., 1986; 

BETHLENFALVAY & AMES, 1987). Entretanto, ABBOTT & ROBSON 

(1985b) afirmaram que é impossível se distinguir hifas de 

fungos MVA das hifas de outros fungos do solo, apenas 

baseando-se em critérios morfológicos e de coloração. 

Segundo estes autores, um bom critério seria subtrair-se o 

comprimento do micélio externo oriundo de 

não inoculadas do micélio externo dos 

vasos de plantas 

vasos das plantas 

inoculadas com fungos MVA e assumir que não houve intera

ções entre o endófito e os outros fungos no solo. 

b) Métodos de imunofluorescencia

As técnicas serológicas têm potencial muito 

relevante para a detecção de hifas de espécies micorrízicas 
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Glomus versiforme em solos minerais, entretanto não foi 

satisfatório quando utilizado em solos orgânicos devido a 

autofluorescência da matéria orgânica. O aperfeiçoamento da 

especificidade do antissoro poderá permitir a identificação 

de um isolado específico em solos naturais. 

2.3.3. Métodos para a deteccão de hifas ativas 

Todos os métodos descritos acima apenas 

quantificam a massa total do micélio externo, sem diferen

ciar a porção ativa da porção inativa. De acordo com 

SANDERS et al. (1977), BEEVER & BURNS (1980), SMITH & SMITH 

(1986) a absorção e a translocação de P do solo para as 

hifas fúngicas e do fungo.para o hospedeiro são efetuadas 

por intermédio de transporte ativo; deste modo, a quan

tificação e o conhecimento da proporção do micélio que está 

metabolicamente ativo deverá dar um indicativo da capaci

dade de transporte de nutrientes por fungos micorrízicos. 

MACDONALDS & LEWIS (1978), KOUCH 

& GIANINAZZI-PEARSON (1986), SCHUBERT et al. (1987) e 

SYLVIA (1988) utilizaram técnicas enzimáticas para quan

tificar a atividade do micélio de fungos MVA. 

A técnica da redução de sais de tetrazólio 

por desidrogenases é um método histoquímico bastante comum 

(PEARSE, 1972) e bastante utilizado na área de tecnologia 






















































































































































































