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RESUMO 

 Os microorganismos do solo desempenham um papel essencial na 

produtividade de ecossistemas agrícolas e no funcionamento dos ecossistemas naturais, 

podendo este ser benéfico ou danoso. Entre os microorganismos do solo com papel 

benéfico estão os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) que incrementam o 

estabelecimento e a nutrição vegetal na grande maioria dos ecossistemas terrestres. A 

glomalina é um potencial indicador de qualidade dos solos. Esta glicoproteína é 

produzida, em maior quantidade, nas paredes das hifas dos FMA e é liberada ao solo à 

medida que o micélio e glomerosporos se degradam tendo três funções principais: (a) 

função celular, (b) função de proteção, e (c) agregação das partículas do solo.  O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a densidade e diversidade de glomerosporos de FMA 

e os teores de glomalina em diferentes coberturas vegetais. Amostras de solo foram 

coletadas em seis diferentes coberturas vegetais na província petrolífera de Urucu, na 

Amazônia (Julho/2009). Vinte amostras simples foram coletadas, na profundidade 0-20 

cm, para dar origem a uma composta. Os teores de glomalina foram mais elevados nas 

áreas de Gramínea (G), Mata (M) e Mata em 1/3 de encosta. Foram identificadas 28 

espécies de FMA distribuídos em seis gêneros: Acaulospora, Ambispora, 

Funneliformis, Gigaspora, Glomus e Scutellospora. Amaior riqueza de espécies foi 

encontrada na Gramínea (G), Área de empréstimo (J) e Reflorestamento (R). Esse 

resultado evidencia que apesar da intensa alteração ambiental ocorrida com o 

desmatamento, todas as áreas estudadas apresentaram elevada riqueza de espécies, 

indicando que as práticas adotadas favoreceram a conservação deste importante grupo 

funcional do solo. 

Palavras-Chave: Indicador de qualidade; Uso da terra; Glomerosporos. 
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ABSTRACT 

Soil microorganisms play an essential role in the productivity of agricultural 

ecosystems and the functioning of natural ecosystems, which may be beneficial or 

harmful. Among soil microorganisms with beneficial role are mycorrhizal fungi (AMF) 

that enhance the establishment and plant nutrition in most terrestrial ecosystems. 

Glomalin is a potential indicator of soil quality. This glycoprotein is produced in larger 

quantities in the hyphae walls of AMF and it is released to the soil as mycelium and 

glomerospores degrade, having three main functions: (a) cell function, (b) function 

protection  and (c) the aggregation of soil particles . The objective of this study was to 

evaluate the density and diversity of AMF glomerospores and glomalin levels in 

diferents vegetable toppings. Soil samples were collected at six different vegetation 

cover in the Província Petrolífera de Urucu, Amazon (July/2009). Twenty single 

samples were collected at 0 -20cm depth to make a composite sample. The levels of 

glomalin were higher in areas of Grassy (G), Wood (M), Woods in third slope. Twenty 

eight AMF species distributed in six genera: Acaulospora, Ambispora,, Funneliformis, 

Gigaspora, Glomus and Scutellospora.The highest levels of species richness were 

found in Grassy (G), lending Area (J) and reforestation (R). This result shows that 

despite the intense environmental change occurred with deforestation, all areas studied 

showed high levels of species richness, indicating that human practices improves 

conservation of this important functional group of soil. 

Keywords:  Quality indicator; Land use; Glomerospores. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As práticas de manejo utilizadas em um sistema de produção podem afetar a 

densidade e diversidade dos organismos edáficos, tanto os promovendo, quanto os 

reduzindo. Dentre as diferentes práticas de uso da terra, os sistemas agroflorestais 

desempenham um papel importante na manutenção da fertilidade dos solos por 

aumentar a sua atividade biológica (Vohland & Schroth, 1999). Vários fatores 

influenciam na sustentabilidade do solo, mas segundo Siddiqui & Pichtel (2008), o 

principal contribuinte é a atividade microbiana, especialmente pelos microrganismos 

indígenas, que contribuem significativamente para a fertilidade do solo.  

Um dos principais tipos de microorganismos indígenas são os fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA). Estes microorganismos estão presentes em todos os 

ecossistemas, como florestas tropicais e temperadas, desertos, dunas, pradarias e 

sistemas agrícolas (Brundrett, 1991). Estes possuem papel crucial na manutenção dos 

ecossistemas terrestres por formarem associação com raízes da maioria das plantas 

denominada micorriza (Smith & Read, 1997).  Foi demonstrada a importância dos FMA 

na determinação da composição florística e na produtividade dos ecossistemas 

terrestres, observando que a diversidade desses fungos esta correlacionada com a de 

plantas e que até 90% do P absorvido pelos vegetais é disponibilizado pela associação 

micorrízica (Heijden et al, 1998).  Apesar da associação micorrízica não ser específica, 

a dinâmica das espécies de FMA pode demonstrar seu papel no equilíbrio das 

comunidades vegetais (Colozzi-filho & Balota, 1994), sendo estimado em cerca de 

20.000 as espécies de plantas que dependem dessa simbiose para seu crescimento e 

sobrevivência (Heijden et al, 1998). 

A eficiência da simbiose e a persistência dos FMA no meio dependem de 

complexas relações entre os simbiontes e o ambiente. Modificações na cobertura 

vegetal, no microclima e no manejo dos ecossistemas podem alterar a densidade dos 

fungos micorrízicos no ambiente. Essas modificações também podem interferir na 

eficiência com que a associação micorrízica intervém nos fluxos de nutrientes e no 

crescimento vegetal (Azcón Aguilar & Barea, 1997).  

Sabemos muito pouco sobre a diversidade dos microrganismos do solo, suas 

propriedades, comportamento no ambiente do solo e na rizosfera e a interação desses 

com as plantas mediante a disponibilidade de nutriente. Portanto, é cada vez maior o 
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interesse em estudos sobre a biologia, diversidade e atividade dos microorganismos do 

solo, principalmente os que cumprem alguma função na ciclagem de nutrientes e 

produtividade dos ecossistemas, como por exemplo, os fungos micorrízicos 

arbusculares (Zatorre, 2009). 

O objetivo desse trabalho foi verificar a produção de proteínas relacionadas a 

glomalina junto a densidade e diversidade de fungos micorrízicos arbusculares em seis 

diferentes tipos de cobertura vegetal na província petrolífera de Urucu, Coari (AM). 

Visa ainda inferir sobre a conseqüência das diferentes coberturas vegetais na densidade 

e diversidade de fungos micorrízicos arbusculares na província de Urucu (AM). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Indicador de Qualidade do Solo 

 

O solo é considerado o ecossistema mais complexo e dinâmico do planeta, cuja 

heterogeneidade de habitats, varia na escala de nanômetros até quilômetros, abriga 

enorme biodiversidade, desempenhando papel essencial para a continuidade dos 

processos da biosfera e para existência da vida no planeta (Moreira et al., 2008). A 

atividade do homem no uso da terra afeta a cobertura do solo e a interação desta com a 

superfície e subsuperfície do solo, pois o uso da terra envolve a manipulação dos 

atributos químicos (Lambin et al., 2003), físicos e biológicos do solo. 

A Sociedade Americana de Ciência do Solo conceitua a qualidade do solo como 

a capacidade de um determinado solo funcionar, dentro de um sistema natural ou 

manejado, de forma a manter a produtividade vegetal e animal, manter ou melhorar a 

qualidade da água e do ar além de suportar a saúde humana e habitacional (Karlen et al., 

1997). O conceito de qualidade do solo surgiu no final da década de 70 e durante os 10 

anos seguintes esteve bastante associado ao conceito de fertilidade (Karlen et al., 2003). 

Acreditava-se que um solo rico quimicamente seria um solo com alta qualidade, isto 

porque tinha a capacidade de prover a produção agrícola. Entretanto, a percepção de 

qualidade do solo evoluiu, principalmente nos últimos 10 anos, percebendo-se que não 

basta apenas o solo apresentar alta fertilidade, mas, também, possuir boa estruturação e 

abrigar uma alta diversidade de organismos. 

Para o monitoramento da qualidade do solo, de forma que possam ser sugeridas 

modificações no sistema de manejo, a tempo de evitar a sua degradação, é necessário 

definir atributos de solo e do ambiente sensíveis ao manejo e de fácil determinação 

(Bayer & Mielniczuk, 2008), o que depende do uso dos indicadores (Schoenholtz et al., 

2000).  

Dessa forma, a qualidade do solo influencia o potencial de uso, a produtividade e 

a sustentabilidade global do agroecossistema, sendo seu estudo necessário para fornecer 

informações sobre o manejo do solo e assegurar a tomada de decisões para uma melhor 

utilização desse recurso (Sposito & Zabel, 2003). 

Segundo Visser e Parkinson (1992), as características ideais de um bom 

indicador de qualidade do solo são: 

· responder, de forma rápida e acurada, a um distúrbio no solo; 
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· Refletir os aspectos do funcionamento do ecossistema; 

· Ser economicamente viável; e 

· Ter distribuição universal e independente de sazonalidade. 

Alguns autores (Cattelan & Vidor, 1990; Moreira & Siqueira, 2002) 

demonstraram que a biomassa microbiana responde de maneira diferenciada aos 

manejos agrícolas adotados em cada agroecossistema. Em um agroecossistema, a 

variação da diversidade microbiana ao longo das estações do ano ainda não é bem 

compreendida, já que em cada estação parece ocorrer uma comunidade microbiana 

dominante acompanhada de outras pouco abundantes que, muitas vezes, estão abaixo do 

nível de detecção dos métodos atuais de avaliação (Torsvik & Øvreås, 2002). Tais 

variações estão diretamente ligadas ao regime hídrico e ao clima da região, à estrutura e 

manejo do solo, e ao teor e à qualidade dos resíduos vegetais aportados (Rogers & Tate 

III, 2001; Tiedje et al., 2001). Um solo com teor elevado de matéria orgânica tende a 

manter a população microbiana mais estável ao longo do ano, provavelmente, em 

decorrência da riqueza de nichos ecológicos e pela heterogeneidade das fontes de 

carbono (De Fede et al., 2001; Grayston et al., 2001). 

Pode-se entender então que a diversidade de microrganismos é crítica para o 

funcionamento do ecossistema, porque há a necessidade da manutenção de processos 

ecológicos como a decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, 

agregação do solo e controle de patógenos dentro do ecossistema (Kennedy, 1999). 

Dessa forma, é extremamente importante a busca de métodos de avaliação da 

diversidade de microrganismos no solo e também de formas de utilização desses dados 

como indicadores do estado da qualidade do solo. 

 

2.2 Fungos Micorrízicos Arbusculares (FMA) 

 

Dentre os organismos do solo, os pertencentes ao Reino Fungi representam a 

maior biomassa total. Eles estão envolvidos em vários processos, tais como: 

decomposição da matéria orgânica (Cromack & Caldwell, 1992), amonificação e 

nitrificação do nitrogênio orgânico (Read, 1989), intemperismo dos solos através da 

excreção de ácidos orgânicos, estrutura do solo pelo crescimento das hifas, e produção 

de proteínas (Miller & Jastrow, 1992; Wright & Upadhyaya, 1998) 

Os FMA pertencem ao Filo Glomeromycota (Schüßler et. al., 2001), 

desenvolvem relações simbiônticas com cerca de 80% das plantas superiores (Harley & 
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Smith 1983; Schüßler et al., 2001), são simbiontes obrigatórios e recebem carbono, sob 

a forma de hexose - açúcares simples, proveniente dos produtos da fotossíntese das 

plantas terrestres . Segundo Bago et al. (2000), essa quantidade representa, cerca de 5 

bilhões de toneladas de carbono por ano, que são estimados para o consumo por fungos 

para completar o seu ciclo de vida. Em contrapartida, o fungo fornece nutrientes para a 

planta, incluindo os essenciais como o fósforo (P) e nitrogênio (N), aumentam a 

tolerância ao estresse hídrico e a eficiência fotossintética (Solaiman & Saito 1997; 

Smith & Read, 1997). Melhoram o crescimento do sistema radicular e até mesmo uma 

planta inteira, muitas vezes controlando certos patógenos de plantas (Allen, 1991; 

Hwang et al., 1992; Newsham et al., 1995; Borowicz, 2001; Parniske, 2008). 

Como os FMA dependem do hospedeiro para a sua própria existência, não existe 

dúvida da importância central da simbiose para os fungos micorrízicos. Espécies 

vegetais têm sido classificadas quanto à dependência micorrízica em facultativas, 

obrigatórias ou não micorrízicas (Smith & Read, 1997). Como resultado destes 

múltiplos níveis de dependência da planta ao fungo micorrízico, a associação acaba por 

influenciar na modelação da estrutura da paisagem sendo um dos componentes 

definidores da diversidade de espécies vegetais e da produtividade primária (Van der 

Heijden, 2003; Berbara et al., 2006). Representam um grupo importante, pois têm uma 

ampla distribuição e podem contribuir significativamente para a biomassa microbiana 

do solo e os processos de ciclagem de nutrientes nas plantas (Harley & Smith, 1983; 

Schüßler et al., 2001), e exercem papel importante na sustentabilidade de vários 

ecossistemas (Vandenkoornhuyse et al., 2002). 

 

2.3 Glomalina 

 

Em 1996, pesquisadores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 

que trabalhavam na produção de anticorpos monoclonais visando a identificação de 

fungos micorrízicos arbusculares (FMA), observaram que um destes anticorpos reagiu 

com uma substância presente na superfície das hifas de FMA (Wright & Upadhyaya, 

1996). Estes pesquisadores observaram também que diversos outros fungos do solo 

testados não reagiram com este anticorpo. Esta substância foi denominada “glomalina” 

em referência a ordem taxonômica Glomales a qual os FMA pertenciam na época em 

que foi descoberta (Morton & Benny, 1990).  
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Após sua descoberta, a glomalina tem sido detectada em grandes quantidades em 

diversos solos (Nichols, 2003, Wright & Upadhyaya, 1998), o que tem sido atribuído ao 

fato dos FMA colonizarem 80% das plantas vasculares e apresentarem uma distribuição 

global (Vodnik et al., 2008). As quantidades relativamente altas da glomalina no solo 

podem também ser resultado do comportamento recalcitrante desta biomolécula no solo 

(Rilling et al., 2001), consequentemente, com reduzida taxa de decomposição (Steinberg 

& Rilling, 2003).  

A principal função atribuída a glomalina é a de agregação do solo, sendo essa 

proteína bastante sensível as alterações no uso do solo, podendo se utilizado como bom 

indicador de qualidade. Em estudos de campo sobre a atividade dos FMA, a 

quantificação da glomalina apresenta-se como uma avaliação rápida, barata, objetiva e 

relativamente fácil de ser realizada em comparação à outras variáveis como densidade 

de glomerosporos, comprimento de hifas, colonização radicular e potencial de inóculo 

(Purin & Rillig, 2007).  

 

2.4 Província Petrolífera de Urucu 

 

A Bacia Petrolífera de Urucu está localizada ao sul do Rio Amazonas, no 

Município de Coari. Esta região apresenta uma matriz de floresta tropical úmida bem 

preservada, embora seja uma área de intensa atividade de exploração de petróleo e gás 

natural, com a presença de inúmeras clareiras e poços. (PETROBRAS, 2013). 

A sua base operacional mais conhecida como Base de Operação Geólogo Pedro 

de Moura (BOGPM) e comumente chamada de Base Petrolífera de Urucu fica a 653 km 

em linha reta de Manaus, localizada na bacia do Rio Urucu, afluente da margem direita 

do Rio Solimões no estado do Amazonas. Em Urucu há maior disponibilidade de água 

do que deficiência e destaca também a pequena variação das temperaturas médias do ar. 

O clima é tropical úmido, tipo Af pela classificação de Köppen, apresentando chuvas 

relativamente abundantes durante todo o ano (média de 2250 mm), sendo que a 

precipitação no mês em que menos chove é sempre superior a 60 mm. A temperatura 

média anual da região é de aproximadamente 26ºC (Vieira & Santos, 1987) 

A condição climática da bacia do Rio Urucu, tais como, temperatura, 

precipitação, umidade e balanço hídrico, associada a diferentes formas de relevo e de 

solo locais, tornam o ambiente favorável para o desenvolvimento e o crescimento de 

uma vegetação de floresta tropical com grande diversificação e abundância de espécies. 
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As características do meio físico são importantes pela sua interação com os elementos 

bióticos, nos ciclos de nutrientes e da água que influenciam na sustentabilidade dos 

sistemas naturais. (PETROBRAS, 2013). 

A busca por petróleo na Amazônia remonta ao ano de 1917, porém os primeiros 

indícios de óleo e gás foram encontrados apenas em 1925, o que levou à intensificação 

das pesquisas. A criação da Petrobras, em 1953, inaugurou uma nova era da pesquisa, 

porém todas as descobertas revelavam-se subcomerciais. Contudo, somente em 1978 

ocorreu a primeira descoberta significativa de gás natural, no município de Carauari, às 

margens do Rio Juruá, no estado do Amazonas, e, em julho de 1986, foram descobertos 

indícios de petróleo associados a outra grande reserva de gás natural, desta vez nas 

proximidades das cabeceiras do Rio Urucu, um pequeno rio de águas avermelhadas, 

próximo ao divisor de águas das bacias do Juruá e do Purus, contrariando as previsões 

teóricas, graças à capacitação e ao desempenho de técnicos da Petrobras. A 

possibilidade de escoar o petróleo, ao contrário do que acontecia com o gás natural, deu 

impulso ao processo de produção, iniciando o planejamento para o desenvolvimento da 

atividade e para a construção da Base de Operação Geólogo Pedro de Moura (BOGPM). 

(PETROBRAS, 2013). 

A BOGPM constitui o único Ativo de Produção de petróleo e gás da Petrobras 

na Região Amazônica e pertence à Unidade de Exploração e Produção da Amazônia 

(UN-AM). A produção média de petróleo em Urucu é de 56,5 mil barris por dia, 

enquanto a de gás natural é de 9,7 milhões de metros cúbicos por dia. Esse volume faz 

do Amazonas o segundo produtor terrestre de petróleo e o terceiro produtor nacional de 

gás natural, e do município de Coari, o maior produtor terrestre. O petróleo de Urucu é 

de alta qualidade, resultando em seu aproveitamento especialmente para a produção de 

gasolina, nafta petroquímica, óleo diesel e GLP (gás de cozinha). (PETROBRAS, 

2013). 

Os principais impactos ambientais potenciais da instalação e operação da 

BOGPM e das atividades de exploração e produção são: a infra-estrutura física, como a 

construção de instalações, de estradas de circulação interna, acessos aos poços de óleo e 

gás, áreas de poços e às jazidas - que fornecem matéria-prima para a construção das 

estradas e acessos -, e a poluição como os riscos de acidente, de contaminação com 

resíduos, efluentes e emissões atmosféricas. No entanto, os programas sociais e 

ambientais, planejados antes do início das atividades, em conjunto com os estudos 

ambientais e o procedimento de licenciamento ambiental, vêm garantindo o adequado 
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gerenciamento ambiental da área. Pelo desempenho ambiental na BOGPM, a Petrobras 

foi a primeira empresa de petróleo do mundo a receber simultaneamente os certificados 

ISO 14.001 e BS 8800. (PETROBRAS, 2013). 

Em relação à gestão de impactos sobre a biodiversidade na BOGPM, as 

principais preocupações relacionam-se aos efeitos diretos sobre os habitats, decorrentes 

da abertura de clareiras para a construção de poços e obtenção de material de 

empréstimo para construção e manutenção de estradas, dutos e instalações. Todas estas 

precauções são tomadas para prevenir contaminações químicas, por meio de uma gestão 

eficiente de efluentes líquidos, resíduos sólidos e emissões atmosféricas. Assim, a 

recuperação das áreas degradadas é extremamente importante para a redução destes 

impactos e para garantir a proteção da biodiversidade. O processo de recuperação de 

áreas degradadas em Urucu envolve uma relação permanente entre a Petrobras e os 

diversos grupos de pesquisa que atuam no local ao longo destes 20 anos. As pesquisas 

desenvolvidas na unidade subsidiam a definição das bases ecológicas do processo de 

recuperação, a seleção das espécies que serão produzidas no viveiro e utilizadas nos 

plantios, as técnicas de controle de erosão e manejo do solo, as metodologias para o 

plantio, o número de mudas, os grupos ecológicos e proporção das espécies, bem como 

o aprimoramento das práticas de coleta e beneficiamento de sementes e produção de 

mudas no viveiro. (PETROBRAS, 2013). 

Para a recomposição das clareiras abertas para exploração e produção, há um 

viveiro com aproximadamente 86 mil mudas de espécies nativas da Região Amazônica 

e constitui a base do programa de replantio intensivo que pode chegar a mais de mil 

mudas plantadas por dia. São 60 espécies diferentes, sendo que, para algumas delas, a 

multiplicação em viveiro é obtida em larga escala. Essas espécies foram selecionadas 

pelos pesquisadores contemplando os diferentes grupos ecológicos, considerando as 

características de velocidade de crescimento, tolerância à insolação e às condições de 

solo. Na BOGPM, além do plantio inicial, é feita a manutenção e, sempre que 

necessário, o adensamento do plantio, com a introdução de espécies secundárias, na 

medida em que aumenta o sombreamento e as características do solo ficam mais 

favoráveis. A eficácia das técnicas que potencializam os processos naturais depende das 

condições de conservação do entorno. Neste particular, as áreas degradadas da bacia do 

Rio Urucu estão em vantagem, por estarem inseridas em uma matriz florestal 

consideravelmente bem preservada. (PETROBRAS, 2013). 



9 
 

Atualmente, existe um convênio entre a Petrobras e a Rede CTPetro Amazônia, 

que congrega sete instituições científicas com pesquisas sobre a dinâmica de clareiras, 

impactos das clareiras sobre o solo e corpos hídricos, desenvolvimento de técnicas de 

restauração das áreas abertas pela exploração e produção e transporte de óleo e gás 

natural, com uma caracterização da biodiversidade. Os resultados contribuem para a 

avaliação das ações de redução de impactos, permitindo a revisão das técnicas e o 

aprimoramento dos processos. Estes estudos são de extrema importância para o 

conhecimento da biodiversidade e do estado de conservação desta região após vários 

anos de operação. Os levantamentos de fauna e flora realizados na bacia do Rio Urucu 

trouxeram contribuições e avanços no estudo da biodiversidade em vários aspectos, no 

Brasil e na região neotropical, diminuindo lacunas de conhecimento dos respectivos 

grupos para a região da Amazônia oriental, como aranhas, insetos, peixes, répteis, aves 

e plantas (mono e dicotiledôneas). (PETROBRAS, 2013). 

O grau de conservação da área, considerando a biodiversidade local e na escala 

de paisagem, indica que a região mantém-se bem preservada. Isto significa que as ações 

planejadas para minimizar os impactos indiretos, ou seja, as atividades de extração do 

petróleo e gás em si, obtiveram sucesso até o momento em relação à redução de 

impactos sobre a biodiversidade, pois a região ainda retém a diversidade original de 

suas plantas e animais, com poucos elementos exógenos registrados. Os resultados dos 

estudos desenvolvidos na BOGPM revelam que esta área ainda é bastante íntegra e de 

grande importância para a conservação da biodiversidade amazônica. (PETROBRAS, 

2013). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Localização e descrição da área de estudo  

 

Localizada as margens do rio Urucu no município de Coari, Amazonas a 

BOGPM representa um pólo industrial de exploração de petróleo e gás natural 

pertencente à Petrobras. O clima é tropical úmido, tipo Af pela classificação de Köppen, 

apresentando chuvas relativamente abundantes durante todo o ano (média de 2250 mm), 

sendo que a precipitação no mês em que menos chove é sempre superior a 60 mm. A 

temperatura média anual da região é de aproximadamente 26ºC (Vieira & Santos, 

1987). 

 

Figura 1: Base de operações da Petrolífera de Urucu, Amazonas. 

Fonte: Petrobras, 2013. 
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3.2 Coleta das Amostras 

 

Os tratamentos foram coletados em seis diferentes tipos de cobertura vegetal: 

mata em topo de relevo (M), mata em 1/3 de encosta (1/3 M), mata em baixada (B) 

demonstrados como Perfil (Figura 2), gramínea (G), área de empréstimo (J) ou clareira 

(C) e reflorestamento (R). Vinte amostras simples foram coletadas, na profundidade 0-

20 cm, para dar origem a uma composta. A coleta do material foi realizada na época 

seca, em Julho/2009. As áreas de empréstimo são caracterizadas pelo desmatamento 

para prospecção de gás natural e de petróleo, ocorrendo retirada de grandes quantidades 

de terra para construção de estradas, que propiciam manutenção aos gasodutos e infra-

estrutura na realização dos trabalhos. Nestes locais, após a retirada da terra, a empresa 

realiza o reflorestamento com espécies nativas da região. A área de reflorestamento 

estudada foi implantada em 2001 (8 anos de idade) utilizando-se as seguintes espécies 

nativas da região: ingá (Inga sp.), goiaba-de-anta (Bellucia dichotoma), lacre (Vismia 

guianensis), samaúma (Ceiba pentandra), buriti (Mauritia vinifera), açaizeiro (Euterpe 

oleracea) e andiroba (Carapa guianensis). 
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Figura 2: Base de Operações Geólogo Pedro de Moura, Urucu, Amazonas.  

Fonte: Loureiro, 2011. 

 

3.3 Extração e Quantificação da Glomalina 

 

A extração da glomalina foi realizada segundo a metodologia de Wright e 

Upadhyaya, 1998. Foram estimadas duas frações, a glomalina facilmente extraível 

(GFE) e a glomalina total (GT). 

Para cada fração pesou-se 1g de terra fina seca ao ar (TFSA). A GFE foi obtida 

utilizando-se 8mL de solução de citrato de sódio 20mM, pH 7,0 a temperatura de 121° 

C por 30 minutos. A GT foi obtida utilizando-se 8mL de solução de citrato de sódio 

50mM, pH 8,0 a temperatura de 121°C por 60 minutos. Foram necessários 3 ciclos para 

a extração completa da fração GT até que as amostras apresentassem a coloração 
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amarelo-claro. A fração GFE foi centrifugada por 15 minutos a 5000 rpm e a fração GT 

por 10 minutos a 5000 rpm. Os sobrenadantes de cada tratamento foram coletados e foi 

quantificado o teor de glomalina usando o soro-albumina bovina para a curva padrão e 

posterior leitura no espectrofotômetro. 

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de Tukey 

à 5% de probabilidade. SEAG (UFV, 1999). 

 

 

3.4 Extração de Glomerosporos 

 

Para a determinação da concentração de glomerosporos, pesou-se 50 gramas de 

cada amostra de solo. O número de glomerosporos foi determinado segundo o método 

do peneiramento úmido (Gerdemann & Nicolson, 1963) e da centrifugação em solução 

de sacarose (Daniels & Skipper, 1982) a 50%. A contagem dos glomerosporos foi 

realizada em Placa de Petri com o auxílio do microscópio estereoscópio. Em cada 

tratamento foram realizadas três extrações e contagens. 

 
 

3.5 Identificação das Espécies 

 

Após a contagem, os glomerosporos foram separados por cor e tamanho e 

montados em lâmina com resina PVLG e PVLG + Reagente de Melzer para posterior 

identificação. Estas lâminas, após estarem completamente secas foram identificadas em 

microscópio óptico com base nos caracteres morfológicos. Utilizou-se o manual de 

Schenck & Peres (1990) e websites especializados (INVAM). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 Teores de Glomalina 

 

Em ambas as frações, glomalina total (GT) e glomalina facilmente extraível 

(GFE) apresentaram comportamento semelhante (Figura 3). A área de mata (M) e a 

gramínea (G) apresentaram os maiores valores tanto de GT como de GFE em relação 

aos demais tratamentos avaliados. Para a mata a GT foi de 5,8µg.g
-1

 e GFE de 2,5 µg.g
-1 

e gramínea de GT 6,1 µg.g
-1 

 e GFE de 2,4 µg.g
-1

. A área de empréstimo (J) apresentou 

os menores valores para GT (0,9 µg.g
-1

) e GFE (0, 04 µg.g
-1 

), sendo de todos os 

tratamentos a área mais impactada com intensa retirada de solo (Figura 3). 

A quantidade de glomalina, medida pelo método de Bradford, pode variar de 2 a 

15 mg de BRSP. g de solo
-1

, valores estes medidos em vários tipos de solos (Wright & 

Upadhyaya, 1998; Wright et al., 1999; Rillig et al., 2001). Normalmente, em solos sob 

vegetação natural, a preservação e aporte da matéria orgânica tendem a ser máximo. 

Ambientes perturbados, como ocorrem em áreas de empréstimo podem ocasionar o 

decréscimo do conteúdo da proteína. Wright et al, (1999) observaram que a produção de 

glomalina foi menor em área com certo grau de distúrbio do que em área cultivada, 

sugerindo que a concentração de glomalina pode ser uma medida específica da 

qualidade do solo quando comparada com áreas impactadas.  

Portanto, neste estudo a glomalina mostrou ser extremamente sensível a 

mudanças no uso e cobertura do solo, podendo ser utilizada como indicador de 

qualidade do solo. 



15 
 

A
A

A

B

A

AB

A A
AB

C

A

BC

0

1

2

3

4

5

6

7

M 1/3 M B J G R

µ
g
.g

-1

GFE

GT

 

Figura 3: Teores de proteína relacionada à glomalina total (GT) e a glomalina                   

facilmente extraível (GFE) em µg.g
-1 

de solo em diferentes coberturas 

vegetais na Amazônia. (mata em topo de relevo (M), mata em 1/3 de 

encosta (1/3 M), mata em baixada (B), área de empréstimo (J), gramínea 

(G) e reflorestamento (R). Barras encimadas de mesma letra não diferem 

significativamente entre si segundo o teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

4.2 Diversidade de Glomerosporos 

 

Vinte e oito espécies foram identificadas na área estudada. Dentre as quais 11 do 

gênero Glomus, 12 no gênero Acaulospora, o gênero Funneliformis com 2 espécies e 

Ambispora, Scutellospora e Gigaspora com apenas uma espécie (Figura 4). 

Segundo Lira et al. (dados não publicados) os ecossistemas brasileiros 

apresentam um total de 133 espécies de FMA que já foram identificadas, o que 

representa 53% do número total de 251 espécies. Em Urucu essa representatividade é de 

11, 1%. Esta observação mostra que o Brasil tem importante fonte de diversidade de 

FMA e reforça a necessidade de mais estudos. 
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Figura 4: Distribuição das espécies por gêneros de fungos micorrízicos arbusculares. 

 

Peña-Venegas (2001) em trabalho na Amazônia colombiana encontrou 

diferenças na composição das espécies de micorriza sob diferentes coberturas, 

concluindo que o principal motivo dessa diferença estava relacionado com a vegetação. 

Em outro estudo, na Amazônia colombiana, Peña-Venegas et al. (2007) identificaram 

18 espécies diferentes de FMA, sendo 11 do gênero Glomus, quatro de Acaulospora, e 

Archaeospora, Scutellospora e Gigaspora com apenas uma espécie de cada. Vários 

autores têm demonstrado que os gêneros mais representativos de solos tropicais com 

textura, argilosa a média, são Glomus e Acaulospora, enquanto que os gêneros 

Gigaspora e Scutellospora são menos frequentes (Bhatia et al., 1996, citado por 

Klironomos et al., 2000). De modo geral, sob condições de campo, as diferentes 

espécies de FMA têm diferentes tolerâncias e se comportam de maneira distinta quando 

varia a condição ambiental (Klironomos et al., 2000). 

Na revisão do Sturmer & Siqueira (2008), observa-se que a espécie Acaulospora 

scrobiculata, em dados de 15 estudos em diferentes ecossistemas, foi o fungo mais 

freqüentemente identificado em ecossistemas brasileiros em áreas degradadas (Caproni 
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et al., 2003). Corroborando o estudo de Sturmer & Siqueira (2008), as espécies mais 

freqüentes encontradas nas áreas mais impactadas foram Acaulospora morrowiae e A. 

scrobiculata (Tabela 1 e Figura 5) e também do gênero Glomus, principalmente Glomus 

sp2. Glomus macrocarpum foi a única encontrada em todas as diferentes coberturas 

vegetais, sendo essa espécie considerada a mais generalista quanto aos diferentes tipos 

de solo. De acordo com Carrenho (1998), estes gêneros apresentam maior capacidade de 

adaptação a solos submetidos a diferentes variações nos teores de matéria orgânica, 

calagem, textura, e demonstram ter espécies resistentes a perturbações ambientais. 

 

 

 
 

Figura 5: Aspecto geral dos distintos tipos de glomerosporos de FMA. A) Acaulospora 

morrowiae. B) Funneliformis halonatum. C) Acaulospora scrobiculata. D) 

Acaulospora foveata. E) Glomus sp2. F) Acaulospora excavata. 

 

Fonte: Goto, 2009 e Nobre, 2010 (dados não publicados). 
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Tabela1. Ocorrência e densidade de espécies de fungos micorrízicos arbusculares em 

diferentes formações vegetais na Amazônia. (mata em topo de relevo (M), 

mata em 1/3 de encosta (1/3 M), mata em baixada (B), área de empréstimo (J), 

gramínea (G) e reflorestamento (R) 

Espécies M 1/3 M B G J R 

Ambispora sp - - - - - X 

Gigaspora sp - - X - X - 

Glomus clarum - - - - X - 

Funneliformis halonatum - - - X X - 

F. geosporum - - - - X - 

G. macrocarpum X X X X X X 

G. microcarpum  - - - X - - 

Glomus sp1 X X X - - - 

Glomus sp2 - - X X X X 

Glomus sp3 - - - X - - 

Glomus sp4 - - - X - - 

Glomus sp5 - X - - - - 

Glomus sp6 - X - - - - 

Glomus sp7 - - - - - X 

Glomus sp8 - - - - X - 

Acaulospora delicata - - - X X - 

A. excavata  - - - x - - 

A. foveata - - - X - - 

A. mellea - - - X - X 

A. morrowiae X - X X X X 

A. scrobiculata - - - X X X 

A. undulata - - - - - X 

Acaulospora sp1 - - - - X - 

Acaulospora sp2 - - - X - - 

Acaulospora sp3 - - - X - - 

Acaulospora sp4 - - - X - - 

Acaulospora sp5 - - - X - - 

Scutellospora sp1 - - X - - - 

Densidade 49 135 28 93 72 83 

 

Segundo Turco et al. (1994), os índices de diversidade microbiana têm sido 

usados para descrever o estado das comunidades microbianas e o efeito das 

perturbações naturais ou antropogênicas. Estes atributos podem atuar como indicadores 

microbiológicos por mostrarem a estabilidade da comunidade e descrever a dinâmica 

ecológica de uma comunidade e os seus impactos. 

A utilização do índice de diversidade de Shannon (H`) é considerada ideal 

quando se deseja estudar os efeitos das perturbações sofridas pelos ecossistemas, pois é 
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um índice que atribui maior peso às espécies não dominantes, consideradas como 

espécies raras, que são as primeiras a sofrerem os efeitos dos impactos ambientais 

(Caproni, 2001). O índice de Simpson (C), que representa a dominância das espécies, 

apresentou uma tendência inversa ao do índice H’. Sturmer & Siqueira (2008) afirmam 

que depois da riqueza o índice de equitabilidade (I) é o mais importante, pois mede a 

abundância relativa de cada espécie e, ao mesmo tempo, considera a raridade ou não, e a 

sua abundância dentro da comunidade. O índice I tenta resumir em um único índice a 

riqueza e a uniformidade (Caproni, 2001). 

Nas coberturas vegetais mais impactadas foram encontradas uma diversidade 

maior do que as de floresta clímax (Tabela 2) mostrando que as espécies de menor 

importância para a manutenção de um ecossistema primário sofreram uma seleção 

natural. A dominância de espécies (C) foi menor nas áreas mais impactadas, 

aumentando à medida que o ambiente é mais estável. A área de Mata em topo de relevo 

foi a que apresentou melhores índices de dominância de espécies e equitabilidade sendo 

a área mais estável dentre as demais coberturas estudadas. 

 

Tabela 2. Índices de diversidade de fungos micorrízicos arbusculares. (índice de 

diversidade de Shannon (H’), índice de Simpson (C), índice de 

Equitabilidade (I) e número de espécies (S) encontrados em diferentes 

formações vegetais na Amazônia. (mata em topo de relevo (M), mata em 1/3 

de encosta (1/3 M), mata em baixada (B), área de empréstimo (J), gramínea 

(G) e reflorestamento (R).  

 M 1/3 M B J G R 

H' 0,20 0,43 0,58 0,63 1,00 0,59 

C 0,75 0,41 0,34 0,41 0,13 0,36 

I 0,43 0,71 0,74 0,63 0,83 0,70 

S 3 4 6 11 16 8 

 

Clapp et al. (1995) apontam a variação da cobertura vegetal como fator que afeta 

diretamente a multiplicação dos fungos como foram encontrados nos resultados deste 

trabalho (Tabela 1). 

Munyanziz et al. (1997) observaram que em florestas não perturbadas a 

densidade de glomerosporos de FMAs foi muito baixa e aumentou com a ocorrência de 

baixo ou moderado grau de perturbação. A produção de glomerosporos por uma 

determinada espécie pode variar com o estágio de desenvolvimento da planta 
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hospedeira (Smith & Read, 1997). O número de glomerosporos de uma determinada 

espécie de FMA pode não refletir sua importância funcional ou sua proporção relativa 

dentro da comunidade (Morton et al., 1995; Douds & Millner, 1999). 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os atributos ligados aos fungos micorrízicos arbusculares, principalmente a 

glomalina, demonstraram ser bons indicadores de qualidade do solo, pois são 

extremamente afetadas pela mudança no uso do solo. 

Áreas com menor cobertura vegetal e mais impactadas foram as que 

apresentaram maior diversidade de espécies, mostrando que a alteração de 

manejo/cobertura interfere diretamente na composição da comunidade de FMA. 
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