
Micorrizas



 Definição:  Associações simbióticas mutualísticas 
entre raízes de plantas e fungos do solo

 Simbiose muito antiga evolutivamente - possibilitou a 
adaptação das plantas ao ambiente terrestre.

 São as simbioses mais abundantes na natureza

 Ocorrem em mais de 95% das plantas vasculares examinadas

 Importância na manutenção de ecossistemas naturais e na 
agricultura

1. Micorrizas
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Aglaeophyton (Devoniano) Antarcticycas (Triássico)

 Evidência da existência da interação quando as plantas
“conquistaram” o ambiente terrestre.
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1. Micorrizas

Micorrizas

 Aumentam a estabilidade dos agregados do solo

 Aumentam a absorção de nutrientes de baixa mobilidade (P, Cu e Zn)

 Aumentam a tolerância a elementos tóxicos (Mn, Cd)

 Aumentam a tolerância a estresses hídricos

 Em alguns casos, podem aumentar a tolerância a fitopatógenos

 Podem estar envolvidas na transferência de nutrientes entre 

diferentes plantas colonizadas simultaneamente pelo mesmo fungo 

 importância em ecossistemas naturais



• 1. Ectomicorrizas

• 2. Micorrizas Arbusculares

• Micorrizas de orquídeas

• Micorrizas arbutóides e monotropóides

• Micorrizas ericóides

2. Tipos de Micorrizas
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• Ecto: do grego “fora de” ; exterior. 

• Nas ectomicorrizas as hifas dos fungos não penetram a
célula vegetal.

• Espécies florestais de clima temperado e fungos,
principalmente Basidiomycetos (alguns Ascomycetos)

• Muito importante para a silvicultura brasileira: Eucalypto e
Pinus. 

2.1 Ectomicorrizas
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Características: 

• Formação do Manto Fúngico

• Micélio intercelular: Rede de Hartig

• Raízes morfologicamente modificadas 
permitem observação da associação no campo

• Corpos de frutificação (basídiocarpos e 
ascocarpos)
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2.1 Ectomicorrizas - Anatomia
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2.1 Ectomicorrizas - Anatomia
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Pisolithus tinctorius

Suillus granulatus

“Puff Ball” – Ganoderma sp. 

Boletus edulis

2.1 Ectomicorrizas - fungos
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Produção de Inoculante de fungo 
ectomicorrízico  Pisolithus sp. Em 
laboratório

2.1 Ectomicorrizas - fungos
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•Associação micorrízica mais abundante; maioria das plantas

• É um tipo de endomicorriza ou seja; estruturas do fungo 
formadas dentro da célula vegetal. 

• Formação de arbúsculos       superfífice de troca de nutrientes
vesículas          armazenamento
esporos            propagação
hifas externas absorção de nutrientes e água.

2.2 Micorrizas Arbusculares
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2.3 Taxonomia de Fungos Micorrízicos Arbusculares
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Níveis de Fósforo disponíveis influenciam na colonização por FMA (Fungo 
Micorrízico Arbuscular)

Em condições de alto P  planta não “investe” na associação pois gasta 
fotoassimilados para sua manutenção

2.5 Micorrização na prática
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2.5 Micorrização na prática (inoculação)
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Micorrizas

Ectomicorrizas vs Micorrizas arbusculares
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