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EFEITO INIBIDOR DE MICRORGANISMOS DO SOLO NO

DESENVOLVIMENTO

DE ECTOMICORRIZAS EM MUDAS DE Eucalyptus urophylla INOCULADAS

IN VITRO COM Pisolithus tinctorius
Autor: JOÃO TAVARES BUENO
Orientador: Prof. Dr. TASSO LEO KRÜGNER
RESUMO

·

A população de fungos e bactérias foi estimada em

3 substratos usados em viveiros florestais: turfa, terra de sub
solo e casca de eucalipto decomposta, esta fumigada ou não com
brometo de metila. Dentre os isolados fdngicos e bacterianos ob
ti.dos foram selecionados 3 isolados do gênero Tr ichoderma ( deno
minados TR�l, TR-4 e TR-7), 1 isolado de Peniq.i,llium (PN-10),
da família Mucoraceae

(MU-25)

1

e 4 isolados b9,c_,t,erianos (B-40, B-

41, B-43 e B-44) para verificação de antibios� f P. tinct6rius em
meio de cu).tura contendo ágar. Os 3 isolados Q.:Q,, gênero Trichoder
ma e 1 is,alado bacteriano ( B-44) inibiram o. qesenvolvimento de
P. tinctoi:-ius. Os isolados de Trichoderma não, parasitaram hifas
de P.tinctorius em meio com ágar. Os isolados TR-1, TR-4, TR-7,
PN-10, PN,.,,16,

B-40,

B-44 e os complexos

JJ.l-i,crobianos dos

3

substratos de viveiro foram avaliados quanto a �abilidade de ini�
birern o desenvolvimento de ectomicorrizas po.r P.

tinctori_us em

mudas de E. urophylla cultivadas em tubos de e-r:i.;@aio contende> ver
miculita-es�agno e soloução de Melin-Norkrans modificada. O� iso
lados de Trichoderma (TR-1, TR-4 e TR-7) e os ç_omplexos microbia-

ix
nos dos substratos inibiram fortemente o desenvolvimento ectomi
corrizico. Os isolados de Penicillium (PN�lO e PN-16) também ini
biram o desenvolvimento ectomicorrízico mas em menor intensidade.
Os isolados TR-1,

PN-10,

B-44 e os complexos microbianos dos

substratos foram avaliados quanto a habilidade de induzirem as
raizes de E. urophylla formar inclusões no cortex indicando acú
mulo de compostos fenólicos indutores de resistência ao desenvol
vimento ectomicorrizico. Dentre estes, somente o isolado B-44 não
induziu formação de inclusões nas raízes.

Concluiu-se que os

substratos de viveiro podem ser colonizados por espécies de Tri
choderma e de Penicillium, potencialmente inibidoras do desenvol
vimento de ectomicorrizas em E. urophylla por P. tinctorius.

X

THE INHIBITORY EFFECT OF SOIL MICRO-ORGANISMS ON ECTOMYCORRHIZAL
DEVELOPMENT OF Eucalyptus urophylla SEEDLINGS INOCULATED
IN VITRO WITH Pisolithus tinctorius

Author: JOÃO TAVARES BUENO
Adviser: Prof. Dr. TASSO LEO KRÜGNER
SUMMARY

It was estimated the fungal and bacterial popula
tion of 3 forest nurseries substrates: peat, subsoil and decompo
sed bark of eucalypt fumigated or not with methyl bromide. Three
isolates of Trichoderma (designated TR-1, TR-4 and TR-7), 1 isa
late of Penicillium (PN-10), 1 Mucoraceae (MU-25), and 4 bacteri
al isolates (B-40, B-41, B-43 and B-44) were selected for verifi
cation of antibiosis against P.

tinctorius in agar culture. All

isolates of Trichoderma and 1 bacterial isolate (B-44) inhibited

P. tinctorius growth. Isolates of Trichoderma did not parasitize
the hyphae of P. tinctorius in agar culture. The isolates TR-1,
TR-4, TR-7, PN-10, PN-16, B-40, B-44, and the microbial cOmplex
of nursery substrates were tested for the ability to inhibit de
velopment of ectomycorrhiza by P. tinctorius on E. urophylla see
dligs cultivated in tubes with a vermiculite-peat moss mixture
moistened with modified Melin-Norkrans solution. The isolates

of

Trichoderma ( TR-1, TR-4 and TR-7) and the microbial complex of
nursery substrates were strongly inhibitory towards ectomydorrhi-

xi
zal development. The Penicillium isolates (PN-10 and PN-16) also
had inhibitory effects on the development of ectomycorrhiza but
with a fewer intensity. The isolates TR-1, PN-10, B-44, and the
microbial complex of substrates were evaluated for their ability
to induce roots of E.

urophylla to form phenolic inclusions in

cortical cells which would be involved in a resistance mechanism.
Except the isolate B-44, the isolates induced formation of inclu
sions on roots. It is concluded that nursery substrates might be
colonizated by Trichoderma and Peniciliium species with potential
to inhibit ectomycorrhizal development by P.
urophylla.

tinctorius on E.

1. INTRODUÇÃO
O eucalipto (Eucalyptus spp.), apesar de ser clas
sificado como micorrízico facultativo (MEYER, 1973; MALAJCZUK et
alii,

1982),

pode se associar simbioticamente com fungos ecto .e

endomicorrízicos

(BOUDARGA

et

alii,

1990;

BELLEI

&

CARVALHO,

1992). Para a planta, a simbiose incrementa a absorção e acúmulo

de. nutrientes, a tolerância ao déficit hídricQ e reduz, muitas
vezes, a oç.orrência e severidade das doenças tj;ç1s raízes, resul
tando em fator de aumento da produtividade. Qs benefícios são
especialmente marcantes quando as plantas são CJ.J;ltivadas sob con
dições amb,i_entes adversas (BARROS et alii, 1978.,; SIQUEIRA & FRAN
CO, 1988).
Mudas de eucalipto com ectomi0.0\rrizas podem ser
obtidas através da inoculação em viveiro (TRABl?'�, 1977; KRÜGNER,
1986), incprporando-se o inóculo ao substrato q,µ através da ino

culação in vitro, sob condições controladas. P�r este último mé
todo, mais recentemente desenvolvido, as mudas obtidas a partir
de semente,s ou de tecido vegetativo são inoculaqas em laboratório
com linhagJ?ns específicas do fungo ectomicorr.í ,;;1ico (CHILVERS et
alii, 1986:; VIDA, 1989). Após o desenvolviment.o. das ectomicorri-
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zas, as mudas são transplantadas para recipientes contendo subs
trato previamente preparado e cultivadas em viveiro. A possibili
dade da utilização de combinação específica fungo-planta,

com

consequente otimização da associação simbiótica, constitui-se na
grande vantagem desta técnica (KRÜGNER, 1986).
Pelo processo de inoculação in vitro geralmente
são produzidàs mudas com altas quantidades de ectomicorrizas.
Porém, após o transplante para viveiro pode não ocorrer o desen
volvimento de novas ectomicorrizas ou mesmo a manutenção da quan
tidade previamente desenvolvida. VIDA (1989) obteve plântulas e
"plantlets" de eucalipto altamente colonizadas por isolados do
fungo ectomicorrízico Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch
em condições axênicas. Entretanto, quando as mudas foram trans
plantadas para substrato solo-areia previamente autoclavado e
mantidas em condições de viveiro, não houve a qonstante manuten
ção da quantidade de ectomicorrizas formadas. Em várias combina
ções verificou-se o completo desaparecimento. An,tagonismo exerci
do por fungos saprófitas do solo foi citado como um dos possíveis
fatores envolvidos na redução da porcentagem tj� raízes
corrízicas.

Por outro lado,

ectomi

num trabalho realizado por BACCHI

( 1988), em condições de viveiro, onde mudas d� eucalipto foram
cultivadas em tubetes contendo mistura de turf� com vermiculita e
inoculadas com P. tinctorius, verificou-se que não houve a forma
ção de ectomicorrizas típicas. Embora não tenha sido considerada,
a possível presença de microrganismos inibidora� pode ter contri
buido para o insucesso na formação de ectomicorrizas. Estes exem
plos ilust�am a existência de dificuldades na formação e desen
volvimento

de ectomicorrizas em eucalipto, sob condições de vi-
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veiro.
Além dos fatores abióticos ou de outros fatores
bióticos inerentes ao hospedeiro ou ao fungo ectomicorrizico, a
interação com

microrganismos do solo pode influenciar a formação

e o desenvolvimento de ectomicorrizas (SIQUEIRA & FRANCO, _1988;
BELLEI & CARVALHO, 1992).

Alguns microrganismos são benéficos e

outros prejudiciais, anulando ou reduzindo o seu desenvolvimento.
Antibiose, competição e parasitismo, atuando separadamente ou em
conjunto, são comunente citados como possiveis mecanismos inibi
dores da formação e desenvolvimento de ectomicorrizas (BOWEN &
THEODOROU, 1979; SUMMERBELL, 1987; GARBAYE & BOWEN, 1989; DUPONNOIS & GARBAYE, 1991).

Porém, há necessidade de ser considerado

que microrganismos podem induzir as plantas hospedeiras a produ
zirem e acumularem compostos fenólicos, substâncias que conferem
resistência aos agentes causadores de doenças ($,YLVIA & SINCLAIR;
1983).

Quando o acGrnulo é induzido pela ação de fungos ectomi-

corrizicos J

os compostos produzidos atuariam çontra a infecção

por fitopatógenos ou corno fator de especificiq�de entre o fungo
ectomicorrizico e a planta hospedeira. Porém, se houver indução
pela ação 4e microrganismos saprófitas presentes e predominantes
no substrato, os compostos fenólicos poderiam .i,i:i_ibir a form!':'l.ção e
desenvolvi�ento de ectomicorrizas.
Em viveiros florestais as rnudq,s são geralmente
produzidas em substratos compostos e desinfestados. Entret.anto,
tais substratos,

com a população microbiana desequilibraqa ou

eliminada, podem ser recolonizados por espécies pioneiras. Isola
dos de Trichoderma e de Penicillium foram selecipnados por MAROIS
et alii (1981), visando verificar suas capacidades antagonisti-
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cas, pela habilidade de desenvolverem-se rapidamente em solo fu
migado e ocuparem o rizoplano. Em adição, SUMMERBELL (1987) cita
que solos fumigados podem ser muitas vezes vigorosamente recolo�
nizados por espécies de Trichoderma que tornam-se prevalentes �
Microrganismos predominantes poderiam exercer antibiose, parasi
tismo, competição ou induzir as raízes a acumular compostos fenó
licos oferecendo resistência a colonização ectomicorrízica.
VIDA ( 1989) observou ainda que o desenvolvimento
de ectomicorrizas em mudas de eucalipto, inoculadas com P. tinc
torius, em solo autoclavado foi mais afetado quando as mudas fo

ram previamente cultivadas em meio com carbono orgânico disponí
vel, em relação ao cultivo em meio inorgânico. O resíduo do meio
com carbono orgânico que permaneceu aderido às raízes teria esti
mulado o desenvolvimento de microrganismos sé;l,prófitas do -solo,
afetando o desenvolvimento ectomicorrízico.
As evidências levantadas perll).item supor que mi
crorganismos do solo, especialmente os recolonizadores de subs
tratos com população microbiana desequilibraq;a,
desenvolvimento

interferem no

de ectomicorrizas, inibindo a i;;,imbiose.

. Os objetivos deste trabalho for&-m:
- verificar·· a influência inibid�ra

de represen

tantes da ,P9pulação fúngica e bacteriana e de c_qmplexos microbia
nos originários de substratos de viveiro na fo-]f�ação e desEl.nvol
vimento de ectomicorrizas em mudas de Eucalypt1.1,$ urophylla S. T.
Blake por Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker & Couch; e
- obter evidências dos possíveis mecanismos envol
vidos na i�ibição.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Micorrizas em eucalipto
As plantas que formam rnicorrizas e mantém estreita
relação de dependência com os fungos simbiontes, ocorrendo berie
fícios marcantes aos membros da associação simbiótica, são clas
sificadas como micorrízicas obrigatórias. Outras possuem sistemas
radiculares m�is desenvolvidos e mais eficientes na absorção de
água e nutrientes do solo, ·exibem

taxas de colonização geralmen

te mais baixas que as do grupo anterior, respondem com menor in
tensidade à inoculação e só se beneficiam da as�ociação micorrí
zica em condições muito estressantes de cresqimento. Estas são
classificadas como micorrízicas facultativas (S,IQUEIRA & FRANCO,
1988) � situando-se neste grupo o eucalipto (ME.Y:FJR, 1973; MALAJC
ZUK et alii, 1982).
A maioria das plantas vasculares forma, em associ
ação com f,µ,ngos simbiontes,

ou ectomicorriza qtu endomicorriza.

Contrastando, o gênero Eucalyptus, entre outroft poucos gêneros,
pode formar os dois tipos de micorrizas (BOUDAR�A et alii, 1990;
BELLEI & CARVALHO, 1992). Técnica para a inoculqção dupla de fun
gos ecto e endomicorrízicos em Eucalyptus foi desenvolvida por
BOUDARGA et .alii ( 1990). Existem evidências da ocorrência d� uma
sucessão natural endo-ectomicorrízica em florest;;_as de Eucalyptus,
predominando a colonização endomicorrizica em pl�ntas jovens e a
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colonização ectomicorrízica em plantas adultas, no seu habitat
natural (BELLEI et alii, 1989; BELLEI & CARVALHO, 1992).
A associação eucalipto-fungo ectomicorrízico exibe
ampla diversidade. CHILVERS & PRIOR (1965) avaliaram 154 espécies
do gênero Eucalyptus e todas formaram micorrizas. Segundo BARROS
et alii (1978), levantamentos realizados permitem concluir que
todas as espécies de Eucalyptus são capazes de formar micorrizas,
com pelo menos 14 espécies de fungos ectomicorrízicos. Oito tipos
de ectomicorrizas,

distinguidos pela organização do tecido do

manto e estruturas das rizomorfas, encontrados em florestas aus
tralianas nativas de Eucalyptus spp., foram descritos por CHIL
VERS (1968). No Brasil já foram constatadas 3 espécies de fungos
formando ectomicorrizas em Eucalyptus spp.: Pi$olithus tinctorius
(YOKOMIZO & KRÜGNER, 1985a; CARVALHO et alii� 1987; ZAMBOLIN et
alii, 1989); Scleroderma sp. (CARVALHO et alii,. 1987; ZAMBOLIN et
alii, 1989) e Ramaria flavo-brunescens (CARVAL.HQ et alii, 1987).
2. 2. BeJi�iícios aos simbiontes

A formação da ectomicorriza, cqmp simbiose rnutua
lística,

:rp.iLomove benefícios para ambos os s.t,�biontes.

O fungo

ectomicorri�ico recebe os produtos do processo fotossintético da
planta ho�p,edeira, particularmente a sacaras�, <que é hidrolisada
em glicose e frutose. Destes açGcares simpl�� originam-�e as
substâncias de reserva do ·-fungo. Nos extratos. radiculares estão
também prE:!1;,entes vitaminas e promotores do c:r;:�scimento que são
essenciais ao

desenvolvimento

desses

fungos

(BARROS et

alii,

1978; BELL,�I & CARVALHO, 1992). A planta, a silllRiose pode propor-
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cionar, basicamente, aumento na absorção de nutrientes, especial
mente de fósforo, na tolerância às condições abióticas adversas e
redução na atuação dos agentes causadores de podridões das raízes
(BARROS et alii, 1978; SIQUEIRA & FRANCO, 1988; AUER & KRÜGNER,
1991; BELLEI & CARVALHO, 1992), sendo os benefícios particular
mente marcantes quando a planta desenvolve-se sob condições cli
máticas e edáficas adversas. Revisão detalhada sobre o papel de
fungos micorrízicos na absorção de fósforo pelas plantas foi ela
borada por BOLAN (1991).
Em eucalipto, foi constatado que a simbiose ecto
micorrízica proporcionou aumento na absorção e consequente acúmu
lo de nutrientes

(SOARES et alii,

1987; VIEIRA & PERES, 1988;

1986;

CARVALHO

&

MUCHOVEJ,

GARBAYE et alii, 1988; HEINRICH et

alii, 1988), no peso da matéria seca (VIEIRA

& PERES, 1988; HEI

NRICH et alii, 1988) na altura (SOARES et alii, 1986; CARVALHO &
MUCHOVEJ, 1987; VIEIRA & PERES, 1988) e na produtividade, em ter
mos de vol�me de madeira (GARBAYE et alii, 1988).
2.3. Métodos de inoculação de mudas com fungqs

ectomicorrízi

cos
Segundo TRAPPE (1977), o estabelecimento e manu
tenção de populações apropriadas de fungos ectomicorrízicos devem
ser partes integrantes do manejo de viveiros florestais.
Mudas produ�idas em viveiros podem ser espontânea
ou artificialmente inoculadas. A inoculação espontânea provavel
mente ocorre na maioria das vezes por esporos disseminados pelo
ar. Caracterizam negativamente a inoculação espontânea o fato de
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ser errática e de não permitir a seleção do fungo ectomicorrízico
(TRAPPE, 1977; BELLEI & CARVALHO, 1992).
A inoculação artificial, além de permitir a intro
dução dos fungos simbiontes em áreas deficitárias, possibilita o
plantio, no campo, de mudas com quantidade inicial adequada de
ectomicorrizas, não dependendci do inóculo eventualmente presente
no local. Pode permitir ainda, a escolha de espécies ou linhagens
de fungos mais eficientes, especialmente para o reflorestamento
de áreas marginais,
1986).

com condições

adversas de solo

(KRÜGNER,

Para inoculação de mudas em viveiros florestais,

quatro

tipos de inóculo de fungos ectomicorrízicos podem ser utilizados:
a) solo e acículas (terriço), retirados de florestas estabeleci
das; b) esporocarpos, esporos e escleródios; c) micélio vegetati
vo, obtido em meio de cultura (TRAPPE, 1977; KRÜGNER,
LLEI

&

1986; BE

CARVALHO, 1992) e çl) raízes colonizada9. destacadas (TRAP

PE, 1977; BELLEI & CARVALHO, 1992).
O uso de terriço não permite a 9eleção dos fungos
ectomicorrJzicos,

possibilita a

disseminaçã9 de fitopatógenos,

pragas e ervas daninhas e pode tornar-se oner<.\SO, dependendo da
distância da fonte do inóculo.

Inóculo puro �ode ser obtido a

partir de �sporos, esporocarpos e escleródios�_ Porém, é difícil
obtê-lo em grande quantidade, exibe grande vari._9-bilidade genética
e sua dispoI.1ibilidade está condicionada à protju,,ção natural que é
errática. O uso de inóculo micelial vegetati V:Q,l é considerado o
melhor método para boa micorrização. Entretan��, devido às difi
culdades �� produção, manutenção e aplicação, sua utilização em
larga escala é bastante restringida (TRAPPE, 1977; KRÜGNER, 1986;
BELLEI & CARVALHO,

1992). O uso de raízes des�acadas facilita a
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disseminação de fitopatógenos, não permite a seleção dos fungos
ectornicorrízicos e só é viável para pequenas áreas (TRAPPE, 1977;
BELLEI & CARVALHO, 1992).
Característica comum

dos métodos

de

inoculação

acima citados é a de não permitirem total controle da população
microbiana presente no substrato. Reconhecidamente os microrga
nismos do solo podem desempenhar importante papel na introdução e
persistência de fungos ectomicorrízicos

(PAULITZ

&

LINDERMAN,

1991).
Estudos referentes à formação e desenvolvimento de
ectomicorriza� podem ser efetuados sob condições controladas, em
laboratório. Basicamente a-técnica consiste na obtenção de plân
tulas ou "plantlets" livres de microrganismos, cultivadas em meio
com ágar em placas de Petri (CHILVERS et alii, 1986) ou em outros
substratos esterilizados e subsequente inocula�ao com espécies ou
linhagens definidas do fungo ectomicorrízico (S;YLVIA

&

SINCLAIR,

1983; SUMMERBELL, 1987; McAFEE & FORTIN, 1988;, GARBAYE & BOWEN,
1989; THOEN et alii, 1990; THEODOROU & REDDELL� 1991).
Em eucalipto, o método de produ�1º de ectornicorri
zas em condições axênicas foi utilizado para qiversas finalida
des, corno: exame da distribuição de fenóis em �aízes colonizadas
e não colonizadas (LING-LEE et alii, 1977), c:0i;nparação entre as
taxas de crescimento de raízes colonizadas e; não colonizadas
(CHILVERS & GUST, 1982), avaliação da especifiqidade entre fungo
e hospedeiro

(BACCHI,

1988;

VIDA,

1989;

TONK+N et alii,

1989;

MALAJCZUK et alii, 1990; VIDA et alii, 1991), e�ame de alterações
estruturais e bioquímicas das raízes nos priml?iros estágios de
formação da ectomicorriza (LEI et alii, 1990) e obtenção de plan-
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tas duplamente colonizadas por fungos endo e ectomicorrízicos
(BOUDARGA et alii, 1990). ·sistemas axênicos podem ainda ser uti
lizados para estudos da interação entre fungos ectomicorrizicos e
outros microrganismos do solo. Microrganismos interferidores de
tectados, porém, devem ser novamente testados em sistemas aber
tos, para verificar se os efeitos são persistentes

(PAULITZ &

LINDERMAN, 1991).
Eventualmente, plantas com ectomicorrizas formadas
em sistemas axênicos podem ser transplantadas para sistemas aber
tos e mantidas em condições de viveiro (VIDA, 1989) com a vanta
gem de apresentarem interação já estabelacida, com fungo especí
fico e selecionado (KRÜGNER, 1986).
2. 4. Fa.tores que afetam a formação de ectomiçorrizas
Além da própria habilidade do fungo colonizar o
hospedeiro, envolvendo as capacidades genotípic�s dos dois simbi
ontes (CHIµVERS, 1968; YOKOMIZO & KRÜGNER, 1985Q; VIEIRA & PERES,
1988; VIDA, 1989; THOEN et alii, 1990; LEI et é;!.Jii, 1990; MALAJC
ZUK et alii, 1990, THEODOROU & REDDELL, 1991), qutros fatores po
dem influenciar o estabelecimento e desenvolvi.menta ectomicorrí
zico. Pod�m ser relacionados fatores como: o t,eor de nutrientes
do substrato, sua acidez, teor de umidade, teq� de matéria orgâ
nica,

temperatura,

intensidade luminosa,

presença de elementos

tóxicos e ,a interação com outros microrganismos

do solo (TRAPPE,

1977; BETTIOL & KRtiGNER, 1986; BERINGER et alii, 1987; PAULITZ &
LINDERMAN, 1991; BELLEI & CARVALHO, 1992).
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2.5. Influência dos microrganismos do solo
Dentro da diversidade das interações entre fungos
ectomicorrízicos e outros microrganismos do solo são conhecidas
aquelas envolvendo patógenos de plantas, outros fungos ectomicor
rízicos e outros microrganismos benéficos, como por exemplo bac
térias fixadoras de nitrogênio (MARX, 1972; TRAPPE, 1977; PAULITZ
& LINDERMAN, 1991).
Interações entre oito fungos ectomicorrízicos e
oito isolados bacterianos foram testadas em meio de cultura e na
rizosfera de Pinus radiata por BOWEN & THEODOROU (1979). A redu
ção do cre�cimento dos fungos causada pelas bactérias variou cdm
o meio utilizado e mostrou pequena relação com os resultados ob
tidos no rizoplano. No rizoplano, diferentes isolados bacterianos
inibiram, estimularam ou não mostraram efeito no crescimento do
fungo ecto�icorrízico. Pelos resultados obtidos, os autores consideraram que a interação �ntre fungos ectomico�rízicos e microrganismos do solo pode determinar o sucesso ou o fracasso da mi
corrização, quanto à formação e desenvolvimento� quando os fungos
micorrízicos são artificialmente inoculados. OLIVEIRA & GARBAYE
(1989) det,ectaram diferenças

na

receptividade, entre solos da

França à .colonização de Fagus silvatica pelos. fungos Hebeloma
crestuliniforme e Paxillus involutus.

Em dois. desses solos,

resistente e outro receptivo à micorrização,

um

foram observados

diferenças na colonização e na manutenção das ectornicorrizas. Em
teste de confrontação in vitro, entre trinta e sete isolados bac
terianos e os dois fungos ectornicorrízicos, foram observados e-

12

feitos estimulantes ou inibidores sobre o crescimento dos fungos.
Em solo desinfestado, a inoculação dos isolados bacterianos reve
lou efeito favorável de uma bactéria isolada do solo receptivo

e

efeito desfavorável de outra bactéria isolada do solo resistente
à micorrização. GARBAYE

&

BOWEN (1989) observaram, em experimen

tos conduzidos em condições axênicas e não axênicas, usando solo
como substrato, que uma significativa população microbiana �stava
presente no manto ectomicorrízico formado por Rhizopogon luteolus
em Pinus radiata, incluindo bactérias, leveduras e fungos miceli
ais, com predomínio de bactérias Gram negativas. Entre onze iso
lados testados, incluindo bactérias e uma levedura, nove estimu
laram a formação de ectomicorrizas,

enquanto dois a inibiram.

Similarmente, RICHTER et alii (1989) testaram em meio de cultura
a influência de doze isolados de actinomicetos, isolados do mi
corrizoplano de Pinus resinosa,

no crescimento de três fungos

ectomicorrízicos: Lacearia ··1accata, L. bicolor e Thelephora ter
restris. Tanto efeitos estimulantes como inibidores foram obser
vados. Nos três trabalhos acima citados são encontradas sugestões
para o uso de microrganismos benéficos visando aumentar a efici
ência de fungos ectomicorrízicos em viveiros florestais. Com este
objetivo, DUPONNOIS

&

GARBAYE (1991) verificanun o efeito da ino

culação simultânia de Lacearia laccata

e cinco isolados de bac

térias estimulantes (MHB - Mycorrhization Helper Bacteria), pre
viamente selecionadas, na formação de ectomicorrizas em

Pseudot

suga menziesii, em dois viveiros florestais. Com o isolado mais
eficiente da MHB, quando comparada com a testemunha sem bactéria,
a porcentagem de raízes ectomicorrízicas aumentou de 60 para 90
ou de 80 para 100, dependendo do viveiro.
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McAFEE
Pinus banksiana

&

FORTIN

(1988) cultivaram plântulas de

e de Larix larcina em substrato (vermiculita +

turfa) autoclavado e as inocularam com Lacearia bicolor, Pisoli
thus tinctorius e Hebeloma cylindrosporium e com fina suspensão
de solo, contendo propágulos menores que 45 µm. A fina suspensão
de solo aumentou significativamente a formação de ectomicorrizas
por L. bicolor

e por P. tinctorius em P. banksiana e aumentou a

altura das plântulas. Em

L. larcina, a suspensão de solo não in

fluenciou a formação das ectomicorrizas. Estes resultados mostram
que a influência de microrganismos do solo na formação
micorrizas pode

ser variável

dependendo

de ecto

da combinação fungo

planta considerada.
O efeito de dez espécies de fungos de; solo, obti
dos através de lavagem em série de ectomicorrizas formadas por·L.
bicolor

em Picea mariana, no desenvolvimento de ectomicorrizas

por esses mesmos simbiontes, em condições axênicas, foi avaliado
por SUMMERBELL (1987). Dentre as dez espécies, seis aparentemente
não interferiram no desenvolvimento de ectomicorrizas. Duas espé
cies de Trichoderma (T. viride e T. polysporum) foram fortemente
antagônicas à colonização ectomicorrizica.
de fungos (Tolypocladium inflatum

Outras duas esp�cies

e Trichosporap bergelii) tam

bém inibiram a colonização mas não tanto quanto as espécies de
Trichoderma.
Em viveiros florestais,

as mudas são geralmente

produzidas em substratos desinfestados. Nesses substratos, a for
mação e desenvolvimento das �ctomicorrizas podem ser afetados por
microrganismos do solo que rapidamente os recolonizam.

Segundo
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Mughogho 1

( 1 968), citado por SUMMERBELL ( 1 987), solos fumigados

são muitas vezes vigorosamente recolonizados por espécies de Tri
choderma, as quais tornam-se mais prevalentes que em circunstân
cias naturais. VIDA ( 1989) considerou, entre outros fatores,

a

possibilidade de microrganismos do solo, como Trichoderma sp. e
Penicillium sp., terem influenciado negativamente a manutenção de
ectomicorrizas por P. tinctorius em plântulas e "plantlets" de
eucalipto, produzidas em condições axênicas, transplantadas para
solo autoclavado e mantidas em condições de viveiro. Em contras
te, a formação de ectomicorrizas foi mais efetiva em solo fumiga
do que em não fumigado (MARX et alii, 1978) ou que em solo desin
festado por microondas, comparado com solo não desinfestado (GIB
SON et alii, 1988).
2. 6. Mec.�nismos microbianos inibidores da fo.m:\lação e desenvolvimento ectomicorrízico

A interação entre microrganismos do solo e fungos
ectomicorrizicos pode tomar aparentemente uma g�Qnde variedade de
formas - dE?$cle simples competição por nutriente,s: até letal anti
biose (TRAPWE, 1977). BOWEN & THEODOROU (1979), �valiando a inte
ração entre oito fungos ectomicorrízicos e oito, .t,solados bacteri
anos oriunqpp do solo, sugeriram que a competiç&q e a

antibiose

foram responsáveis pela inibição dos fungos ecto�icorrizicos.
SUMMERBELL (1987), não conseguiu qomprovar a Qcor1 . MUGHOGHO,

L. K. The fungus flora of fumigated. soils. Tran.sac
tions of the British Myc. Society. London, 5�:441-449, 1968.
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rência de parasitismo de

Trichoderma viride

em

Lacearia

bico

lor. Considerou que os resultados negativos obtidos em meio de
cultura, rico em nutrientes, não eliminaram a possibilidade da
existência de parasitismo. Porém, observou que duas espécies de
Trichoderma, T. viride

e T. polysporum, foram fortemente antagô

nicas à colonização ectomicorrízica. Parasitismo é citado por SI
QUEIRA & FRANCO (1988) como um dos possíveis mecanismos de inte
ração entre microrganismos e fungos ectomicorrízicos. É conhecido
que fungos do solo, agentes de controle biológico de fitopatóge
nos, exercem sobre eles hiperparasitismo (RADAR et alii,

1979;

PUNJA, 1985). Estes estudos reforçam a possibilidade de existên
cia de parasitismo em fungos ectomicorrízicos por microrganismos
do solo.
Existe ainda a possibilidade de microrganismos do
solo influenciarem indiretamente

a formação e desenvolvimento

ectomicorrízico. Fungos ectomicorrízicos podem induzir as plantas
hospedeiras a produzirem e acumularem compostoa fenólicos quando
com eles interagem (LING-LEE et alii, 1977; PIÇHÉ et alii, 1981;
SYLVIA & STNCLAIR,

1983;

TONKIN et alii,

198,9,;

THOEN et alii,

1990). O aç(í.mulo de compostos fenólicos nas rai,:zes inibiu a ação
de fungos f:itopatogênicos (SYLVIA & SINCLAIR, i983) ou a própria
colonização pelo fungo ectomicorrízico

(TONKIW: et alii,

1989).

SYLVIA & S.INCLAIR (1983) observaram também que, outros micr:orga
nismos não micorrízicos (Pseudomonas cepacia, T17ichoderma harzia
num e Epiccocum purpurascens)

induziram raíze,s de Pseudotsuga

menziesii é;l. produzirem e acumularem compostos fenólicos, os dois
primeiros em quantidades comparáveis à induzitja, pelo fungo ecto
micirrízico

Lacearia

laceata,

possibili tandQ

resistência

à
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infecção por fitopatógenos. Desse modo, é possível que microrga
nismos do solo, especialmente aqueles que rapidamente recolonizam
substratos biológicamente desequilibrados, induzam as plantas a
produzirem e acumularem compostos fenólicos, podendo, estes com
postos, inibirem a formação e desenvolvimento das ectomicorrízas.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Isolamento de microrganismos dos substratos de viveiro

Três substratos, normalmente utilizados em compos
tos destinados à produção de mudas em viveiros florestais, foram
amostrados para o isolamento de fungos e de bactérias: turfa moí
da, terra de subsolo e casca de eucalipto decomrosta, sendo, este
último, fumigado ou não com brometo de metila. Os substratos fo
ram coletados em

viveiro florestal, pertencente à Companhia Flo

rin, situacto no município de Jacareí, estado d,e São Paulo. Mi
crorganismos desses substratos foram isolados através da técnica
da diluição em série. Transferiu-se 1 g de catja substrato para
tubos de eµsaio contendo 9 ml de água esterilizada por autoclava
gem e destas foram obtidas suspensões até a d;iluição 10-5,

em

água esterilizada. Alíquotas de O, 1 ml das susp,ensões microbianas
foram transferidas, em 4 repetições, para placa� de Petri cont�n
do Meio de Martin, para isolamento de fungos o� Meio de Extrato
de Solo ( T,UITE, 19 69), para isolamento de bact�rias. As suspen -:
sões foram distribuídas na superfície dos meio.f:;l..r, nas placas, com
auxílio de espátula de Drigalsky. Após incubaçã� sob condições do
ambiente p9r 2 a 4 dias, as colônias foram col).t,adas com auxílio
de contador de colônias. Foram utilizadas para contagem, as pla�
cas onde a çoncentração de propágulos permitiu � formação da mai
or quantida<:ie de colônias distintas. Exemplares, com formas ou
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cores distintas, das colônias fúngicas foram repicadas para BDA
(batata-dextrose-ágar)

e

das

bacterianas

para

NA

(nutriente

ágar), em placas de Petri e tubos de ensaio para identificação e
preservação.
3.2. Triagem dos microrganismos isolados dos substratos
Um ensaio foi desenvolvido, in vitro, para seleci
onar isolados de fungos e bactérias para os testes posteriores.
Todos os isolados microbianos obtidos a partir dos substratos a
mostrados foram pareados com P. tinctorius (isolado CH-1, perter
ncente à coleção do Departamento de Fitopatologia da ESALQ, obti
do a partir de basidiocarpo coletado em talhâq de eucalipto) ern·
placas de Petri contendo meio de cultura (BDA). Um disco de meio,
com 5 mm d� diâmetro, retirado dos bordos de colônias de P. tinç
torius cultivado em placas com BDA,
cada placa usada no pareamento.

foi col.0cado no centro de

As placas fo�am mantidas por 2

semanas em câmara de crescimento para promoção do desenvolvimento
prévio do P. tinctorius, alcançando, as colôni�i, aproximadamente
20 mm de d.i�rrtetro. Para as laterais da placa, �m alinhamento com
a colônia central, foram repicados os microrganismos isolados dos
substratos de viveiro.

Dois discos com 5 mm de diâmetro foram

retirados dos bordos de colônias fúngicas com la 7 dias de idade
e colocadas a 10 mm do bordo da colônia central. de P. tinctorius,
1 disco de cada lado.

As bactérias foram transferidas para as

placas com auxílio de alça de repicagem e depo�itadas nas placas
corno acima descrito. Foram feitas 2 repetições Rara cada isolado.
As placas foram mantidas sob condições do arnbie�te por 2 semanas.
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Foi avaliado o desenvolvimento diametral de P. tinctorius, medin
do-se os diâmetros perpendicularmente cruzados das colônias, um
deles na direção das colônias dos microrganismos isolados dos
substratos.
3.3. Desenvolvimento de P. tinctorius em meios com extratos de
culturas de fungos do solo

Fungos do solo isolados dos substratos de viveiro
que proporcionaram alguns indicias de antibiose no ensaio descri
to no item 3.2., foram selecionados para outros testes. Como pa
drões foram selecionados isolados que apresentaram crescimento
vigoroso mas que não evidenciaram antibiose.
3.3.1. Desenvolvimento de P. tinctoriq� em extratos

au- ·

toe lavados

Três isolados de

Trichoderma,

denominados TR-1,

TR-4 e TR-7, 1 isolado de Penicillium (PN-10) e 1 isolado de Mu
coraceae (MU-25), estes 2 últimos usados como pgdrões, foram cul
tivados, em meio liquido BD (batata-dextrose) qontido em frascos
de Erlenmeyer de 500 ml até a metade do volu,m.�, por 2 seII_lanas,
nas condiões do ambiente. Os extratos produzid,0.s foram separados
das colônias por filtração em gaze e misturados com BD recente
mente preparado, nas proporções de 25 % e 50 %. v/v. Adicionou-se
ágar, 20 g/litro e os meios assim obtidos foram autoclavados por
20 minutos a 120

°c

e 1 atm de pressão e vertidos para placas de

Petri de 90 mm de diâmetro, aproximadamente 20 rol por placa. Como
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testemunha foram preparadas placas com BDA, sem extrato füngico.
Para o centro de cada placa repicou-se 1 disco de meio retirado
de colônias de P. tinctorius com 3 semanas de idade. As placas
foram mantidas em câmara de crescimento, sob temperatura de 26-28
0

c e escuro oontínuo, por 4 semanas. Diâmetros cruzados das colô

nias de P. tinctorius foram medidos após 1, 2, 3 e 4 semanas de
incubação. Para cada tratamento foram preparadas 4 repetições,
dispostas em delineamento inteiramente casualizado.
3.3.2. Desenvolvimento de P. tinctorius em extratos fil
trados
Extratos dos isolados TR-1, TR-4, TR-7 e PN-10 fo
ram obtidos conforme descrito do ítem 3.3.1 .. �pós primeira fil
tração em gaze, os extratos foram filtrados, para separação dos
propágulos fúngicos dos produtos do metabolismo, em membranas
"Milipore", número 17, tipo HCWG, com poros de 0,7 pm, sob vácuo
fornecido por bomba Basil-Primor 141. Os objetos e recipientes
utilizados no processo de filtração foram previamente esteriliza
dos por autoclavagem. Os extratos filtrados foram diluídos em
BDA, resfriado para 60

°c

após autoclavagem, nas proporções de 25

% e 50 % v/v e transferidos para placas de Petri, aproximadamente
20 ml por placa. Para o centro das placas foram repicados discos
de meio, retirados dos bordos de colônias de P. tinctorius com 3
semanas de idade. Após 1, 2, 3 e 4 semanas de incubação a 26-28
0

c em escuro contínuo, foram medidos os diâmetros cruzados das

colônias de P. tinctorius. Para cada tratamento foram preparadas
4 repetições, dispostas em delineamento inteiramente casualizado.
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3.4. Desenvolvimento de P. tinctorius pareado com bactérias do
solo
Discos de meio com micélio de P. tinctorius, reti
rados dos bordos de colônias com 3 semanas de idade, foram repi�
cados para o centro de placas de Petri com 90 mm de diâmetro,
contendo BDA. Após 2 semanas de incubação em câmara de crescimen
to, sob temperatura de 26-28

°c

e escuro contínuo as colônias do

fungo mediam aproximadamente 30 mm de diâmetro. Nesse momento fo
ram repicados para as placas os isolados bacterianos, colocados
em 2 pontos, 1 de cada lado da colônia fúngica, a 10 mm dela, de
modo a ficarem alinhadas. As placas foram mantidas em câmara de
crescimento por mais 2 semanas, nas mesmas condições acima cita
das. Na avaliação, mediu-se o diâmetro das colônias de P. tincto
rius no sentido das colônias das bactérias pareadas e f'ô--s-entidQ
perpendicularmente oposto a elas. Foram testados 4 isolados bac
terianos, B-40, B-41, B-43 e B-44, em 6 repetições, dispostas em
delineamento inteiramente casualizado.
3.5. Parasitismo de fungos do solo em P. tinctorius
3.5.1. Método do micro-cultivo
Blocos de meio BDA, com 10 mm de lado e 2-3

mm

de

espessura, foram retirados de placas de Petri e transferidos para
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outras placas também contendo BDA, distribuindo-se 5 blocos por
placa. Sobre os blocos foram colocadas lamínulas, de 20 x 20 mm,
esterilizadas em autoclave. Discos de meio retirados dos bordos
de colônias de P. tinctorius com 3 semanas de idade, foram repi
cados para as placas, colocados próximos a um dos lados de cada
bloco recoberto com lamínula, 1 disco por bloco. As placas foram
mantidas em câmara de crescimento por 1 semana para promoção do
crescimento inicial do micélio de P. tinctorius sob as lamínulas.
Discos de meio retirados dos bordos de colônias dos isolados TR1, TR-4, TR-7 e PN-10, foram repicados para as placas, colocados
próximos aos blocos de meio, no lado oposto ao ocupado pelo fungo
micorrízico.

Foram preparadas 20 placas para cada isolado.

As

placas foram mantidas sob condições do ambiei:it;.e por 2 semanas.
Após 1 e 2 semanas de pareamento, 50 lamínulas qe cada tratamento
foram examinadas, sobre lâminas, ao microscópio ótico para veri
ficação de possíveis sinais de parasitismo, co�o entrelaçamento

.

ou perfuraç·ão de hifas. O método acima descrito foi adaptado a
partir do �étodo utilizado·por PESSOA (1986).
3.�.2. Método do micro-cultivo modificél.cl;,o

Para placas de Petri contendo B.QA, foram transferi
dos 5 disq.o.s de meio com P. tinctorius, dispo.�:t-os circularmente
nas placas. As placas foram mantidas por 1 S8)TJ,ana em câmara de
crescimento para desenvolvimento inicial das colônias. Cobriu-se
as colônia� pré-formadas com laminulas esterilizadas e as placas
foram novamente mantidas em câmara de crescimento por mais 1 se
mana.

Repicou-se para o centro de cada placa o.s isolados TR-1,
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TR-4, TR-7 e PN-10, procedendo-se nova incubação por 2 semanas.
Após 1 e 2 semanas de incubação foram retiradas 50 lamínulas de
cada tratamento e examinadas, sobre lâminas, ao microscópio óti
co, para verificação de sinais de parasitismo.
3.6. Acúmulo de compostos fenólicos nas raízes
Raízes de eucalipto, retiradas de plantas cultiva
das nos tubos de ensaio, na ausência e na presença de microrga
nismos do solo, foram examinadas para verificar o acúmulo de com
postos fenólios. O método_ empregado para o cultivo das plantas
encontra-se descrito no ítem 3.7.. Foram examinadas raízes de
eucalipto crescidas nas seguintes condições:

1) ausência de mi

crorganismos; 2) presença de P. tinctorius; 3) presença de Tri

choderma, isolado TR-1; 4) presença de Penici-llium, isolado PN10; 5) presença de bactéria, isolado B-44; 6) presença de comple
xo de microrganismos, oriundo da turfa; 7) pi;�s
, ença de complexo
de microrganismos, oriundo do subsolo e 8) presença de complexo
de micror9"anismos, oriundo

da casca decompostç não fumigada. As

raízes foram coletadas 1 semana após a transf�rência dos micror-.
ganismos isolados dos substratos para os tubos de ensaio. O méto
do de inoculação encontra-se descrito do ítem 3..7.7.. Para avali
ar o acúmulo de compostos fenólicos nas raízes empregou-se o mé
todo descrito a seguir. As raízes de eucalipto foram lavadas em
água destilada, cortadas em pequenos pedaços e imersas em sulfato
ferroso por 48 horas. Após, foi retirado o ar dos recipie.ntes,
permanecendo as raízes sob vácuo por 10 minutos. Foram novamente
lavadas em água destilada por várias vezes e imersas em álcool
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etílico 30 % por 12 horas e em álcool butílico terciário 50 %, 70
%, 85 %,

100 % e puro, por 12 horas em cada concentração. Para

inclusão, os pedaços das raízes foram colocados em recipientes
com parafina sólida a qual foi liquefeita em estufa a 60-63

°c.

Os recipientes foram retirados da estufa, abertos, permanecendo
assim por 3 dias para evaporação do álcool. A parafina foi nova
mente liquefeita, colocada em caixinhas, resfriada e recortada,
formando blocos que foram fixados na mesa do micrótomo. Com mi
crótomo rotatório foram retiradas fitas com 9 pm de espessura.
Lâminas recobertas com adesivo de Haupt, aquecidas sobre chapa a
48

°c,

receberam água destilada e a seguir as fitas de parafina

contendo as raízes cortadas. As lâminas foram retiradas da chapa�
secas com papel toalha e colocadas em estufa a 35

°c

por 24 ho

ras. Para retirar a parafina, as lâminas foram colocadas em cube
tas de vidro contendo xilol puro, por 30 minutos. Após secagem
com papel toalha as lâminas receberam gotas de bálsamo do Canadá,
foram cobertas com lamínulas e levadas novamente para estufa, a
35

ºe,

por 15 dias, para secagem. Os finos p,edaços das raízes

foram observados ao microscópio ótico e a presença de inclusões
escuras re.gistrada (JOHANSEN,

1940;

SASS,

19-�l).

O acúmulo de

compostos ·fenólicos nas raízes, avaliado pela çoloração de inclÚ
sões presentes no cortex, foi registrado corno presença de intensa
coloração marrom ( ++),

presença de fraca coloração marrom(+),

presença de coloração marrom em alguns cortes mas não em outros
( + - ) e ausência de coloração marrom ( -) indicando ausência de

acúmulo de compostos fenólicos.
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3.7. Influência de microrganismos do solo na formação e desen
volvimento das ectomicorrizas

3.7.1. Características gerais dos experimentos
Três isolados de Trichoderma, 2 de Penicillium, 2
isolados bacterianos, os complexos dos microrganismos e os extra
tos autoclavados dos 3 substratos amostrados foram comparados, em
condições controladas,

quanto suas capacidades de interferência

na formação e desenvolvimento de ectomicorrizas em plantas de E.
urophylla inoculadas com P. tinctorius. Para cada tratamento fo
ram feitas 5 repetições, dispostas em delineamento inteiramente
casualizad,o.
3. 7 .• .2. Tratamento das sementes e pré-g�o1;minação
Sementes de E. urophylla foram �ratadas com solu
ção de hipoclorito de sódio a 2 % durante 2 minutos e lavadas em
água destilada esterilizada, para assepsia sup,,erficial e incuba
das em placas de Petri sobre papel de filtro umedecido, Bºr 24
horas. Repetiu-se a assepsia superficial e as qementes foram dis
tribuidas em placas de Petri, 50 sementes por placa, sobre meio
de cultura BDA. As Placas foram mantidas em estufa por 3 dias,
sob

temper9tura

germinação.

de

26-28

°c

e

escuro

contínuo,

para

pré
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3.7.3. Produção do inóculo ectomicorrízico

O isolado de P. tinctorius foi cultivado durante a
condução dos experimentos em meio BDA. Para cada placa de Petri
contendo BDA repicou-se 3 discos de colônias do fungo e as placas
foram mantidas em câmara de crescimento a 26-28

°c,

em escuro

contínuo, por 3 semanas. Dos bordos das colônias formadas foram
retirados,

com furador de rolha,

transferidos para placas com BDA,

discos com 5

mm diâmetro e

por 3 dias, para estimular a

regeneração das pontas das hifas do fungo ectomicorrizico. Discos
contaminados foram descartados.
3.7.4. Produção do inóculo

dos

micro��anismos

isolados

dos substratos de viveiro

Os isolados de

Trichoderma

e fenicillium foram

cultivados em BDA, sob condições do ambiente. A partir de colô
nias com 1 semana de idade foram preparadas as suspensões de co
nidios utilizadas corno inóculo.
Colônias bacterianas dos isoladoij B-40 e B-44 fo
ram mantidas em NA, por 1 �emana sob condiçõe� do ambiente. Des
tas, foram preparadas as suspensões bacterianaa ..
3.7.5. Preparo do substrato para cultivo de E. urophylla

Tubos de ensaio medindo 18 x 360 mm receberam 1 rnl
de esfagno moído,

30 rnl de vermiculita com grânulos de tamanho
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médio e 20 ml de solução mineral de Melin-Norkrans modificada. A
composição desta solução encontra-se especificada no Apêndice 1.
Os tubos foram vedados e autoclavados por 30 minutos, a 120

°c

e

1 atmosfera de pressão.
3.7.6. Transferência das sementes pré-germinadas para

os

tubos de ensaio e inoculação com P. tinctorius

Os tubos de ensaio contendo substrato receberam,
após o resfriamento ao ambiente, 4-5 sementes pré-germinadas de
E. urophylla, retiradas das placas de Petri juntamente com discos
de meio de cultura. As sementes foram colocadaê na superfície do
substrato. Ao mesmo tempo, transferiu-se para os tubos componen
tes dos tq:1.tainentos com P. tinctorius, 2 discos de colônias pré
incubadas por 3 dias. Os discos foram colocados. em lados opostos
nos tubos,

.ç1.

10 mm de profundidade.
Os tubos foram mantidos por 2 SeJ1\anas em câmara de

crescimento, sob temperatura de 2 6 -28

°c

e lu� fluorescente for

necida por 4 lâmpadas de 40 watts alternada com. escuro, 14 por 10
horas.
3. 'J. 7 . Inoculação com microrganismos iso,,lados

dos

subs

tratos de viveiro

O inóculo dos isolados de Trichod;erma e Penicilli
um consistiu de suspensão de conídios em água e,sterilizada, cali
brada, atré;l.v.és de hemocitômetro de Neubauer, pa:ça concentração de
6 x 10 6 conidios/rnl.
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Como inóculo bacteriano dos isolados B-40 e B-44
utilizou-se suspensão de células em água esterilizada, calibrada
pra 1,5 x 10 8 células/rol pelo método de McFarland (KIRÂLY et ali
i, 1974).
As suspensões de inóculo dos complexos microbianos
dos substratos turfa, subsolo e casca decomposta foram obtida.s
pela mistura de 1 g destes a 9 ml de água destilada esterilizada,
em tubos de ensaio e os extratos foram obtidos autoclavando-se
urna réplica destas suspensões.
Com pipeta esterilizada transferiu-se O,5 ml das
suspensões dos inóculos e dos extratos para os tubos de ensaio
componentes dos tratamentos.
A transferência dos microrganismos do solo foi
realizada 2 semanas após a semeadura nos tratamentos onde perma
neceram ativos e 1 semana antes da semeadura �o� tratamentos onde
foram inativados. Para este�, procedeu-se a autoclavagem do subs
trato nos tubos por 30 minutos, a tansferência çlo inóculo, a in
cubação po:r 1 semana em câmara de crescimento, n,ova autoclavagem,
resfriament.o ao ambiente e semeadura.
3. 7 ..8. Incubação
Os tubos permaneceram em câmara. de crescim.ento,
nas mesmas condições descritas no ítem 3.7.6., por mais 6 sema
nas, para desenvolvimento das plantas e das ectomicorrizas. Antes
da incubação procedeu-se o desbaste, com tesoura f lambada, dei
xando-se 3 plantas por tubo.
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3.7.9. Avaliação do desenvolvimento ectomicorrízico

Para

avaliação

da

quantidade de

ectomicorrizas

formadas, as plantas foram retiradas dos tubos de ensaio e a ver
miculita removida das raízes por lavagem. Os sistemas radiculares
foram imersos em azul algodão a 1 % em lactofenol, lavadas suave
mente em água destilada e a quantidade de raízes colonizadas pelo
fungo ectomicorrízico foi medida, sob microscópio estereoscópico
(BOWEN & THEODOROU, 1979; GARBAYE et alii, 1988; GARBAYE & BOWEN,
1989). A intensidade de colonização foi expressa em porcentagem
de raízes laterais recobertas pelo manto fúngico

(THEODOROU &

REDDELL, 1991). Para facilitar a estimativa da quantidade de ec
tomicorrizas formadas, as raízes foram avaliadas sobre uma escala
numérica confeccionada em papel rnilimétrico.
3.·7 . 10. Peso da matéria seca das plan��:s

A parte aérea das 3 plantas co.nl:ltituintes de cada
parcela,

�.eparadas dos sistemas radiculares 9-0 nível do colo,

foram secç.,s em estufa a 80

ºe

por 48 horas e �,eus pesos determi

nados em palança de precisão milesimal.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.
4.1. Microrganismos isolados dos substratos de viveiro

A população fúngica variou nos diferentes substra
tos. O número de propágulos presentes na turfa foi maior que nos
demais substratos.

Tratando-se de um substrato complexo e com

alto teor de matéria orgânica, é provável que a turfa naturalmen
te seja habitada por numerosa população microbiana. Apesar de não
terem diferido estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a
população fúngica foi pelo menos 4 vêzes maior na casca decompos
ta fumigada com brometo de metila que em não fumigada, indicando
que houve recolonização após a fumigação (Tabela 1). A frequência
de Trichod.erma foi maior na casca decomposta , fumigada ou não,
comparada com turfa ou subsolo, contrastando com a presença de
Penicilli9m, maior nestes últimos substratos. Na casca decomposta
fumigada c;lestacou-se a população de fungos da família Mucoraceae
(Tabela 2).
A presença e freqüência de espécies de Trichoderma
nos substr.atos avaliados merece ser destacada pois o gênero é
bastante conHecido pelo seu antagonismo a fitopatógenos tendo uso
potencial no controle biológico de doenças de plantas (HADAR et
alii, 1979; PUNJA, 1985).
Casca de eucalipto decomposta e

fumigada com bro

meto de metila foi o substrato onde se detectou a maior população
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Tabela 1 - População fúngica e bacteriana em três

substratos

de

viveiro: casca de eucalipto decomposta (CED), fumiga
da(F) ou não(NF) com brometo

de

metila, subsolo

e

turfa.
Número de propágulos por g de substrato
Fungos
Bactérias

Substratos

9,00

X

103 b*

CED(F)

39,75

X

103 b

115,25

X

106 a

Subsolo

7,7 5

X

103 b

1,33

X

106 b

1_9,55

X

105 a

0,95

X

106 b

CED(NF)

Turfa

6,15 X

106 b

* Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre
si, em nível de 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey.
DMS Fungos(5 %) = 313 .810,97
CV Fungos = 29,71;
CV Bactérias = 22,36
DMS Bactérias( 5 %) = 14. 519. 319,30
Tabela 2 - Frequência(%) de fungos isolados de

três

substratos

de viveiro: casca de eucalipto decomposta(CED), fumi
gada(F) ou não(NF) com brometo de metila, subsolo

e

turfa.
Fungos isolados
Substratos

Trichoderma

Penicillium

Cladosporium
5,6

CED(NF)

63,8

5,6

CED(F)

29,4

o,o

2,9

o,o

71,0

9, 6

13,3

83,7

1,0

Subsolo
Turfa

Mucoraceae

o,o
6 7,7

o,o
o,o

Outros
25,0

o,o

19,4
2,0
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bacteriana (Tabela 1). Ou a fumigação estimulou o aumento da po
pulação remanescente de bactérias ou propiciou a recolonização
por espécies pioneiras, como foi constatado para fungos.
BOWEN

& THEODOROU

(1979) isolaram bactérias de

solo de viveiro, da rizosfera e da micorrizosfera de Pinus radia
ta e verificaram a interação entre elas (8 isolados) e 5 espécies
de fungos ectomicorrízicos.

Alguns isolados não influenciaram,

outros estimularam e outros inibiram o crescimento dos fungos
ectomicorrízicos. Diferentes espécies de Penicillium e de Tricho
derma,

entre outros fungos,

foram isolados de ectomicorrizas,

através de lavagem seriada, formadas por Lacearia bicolor em Pi
cea mariana (SUMMERBELL, 1989). Fungos e bactérias foram isolados
do manto de ectomicorrizas formadas por Rhizopogon luteolus em
Pinus radiata,

por GARBAYE &

BOWEN

(1989).

Entre as bactérias

predominarc:im, tipos Grarn negativos e entre os fungos Fusarium
oxysporum, Penicillium spp. e Trichoderma viri-de.
Espécies de fungos e bactérias presentes nos subs
tratos avaliados podem, eventualmente, interagir com fungos ecto
micorrízi�os neles introduzidos, com a vantagem de estarem esta
belecidos.
A princípio, a população microbiana dos substratos
foi levantada para que representantes dela fo�sern utilizados nos
testes subsequentes visando evidenciar antagonismo ao fungo ecto
micorrízico. A população foi determinada somente uma vez, a_apro
ximadamente 1 mês após a coleta dos substratos. Para demonstrar a
hipótese da recolonização microbiana seria necessário que a popu
lação fosse levantada periodicamente, após a aut�clavagem ou fu
migação dQs substratos.
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4.2. Triagem dos isolados
Os fungos e bactérias que aparareceram com maior
frequência nos 3 substratos amostrados, separados pela cor e for
ma das colônias no Meio de Martin ou no Meio de Extrato de solo,
constam da Tabela 3. Foram obtidos 10 isolados do gênero Tricho
derma, 7 de Penicillium, 2 de Cladosporium, 2 da família Mucora
ceae e 9 isolados bacterianos. Considerando as diferenças entre
os diâmetros cruzados das colônias de P. tinctorius (Tabela 3),
pareadas em BDA com estes microrganismos, 5 isolados de Tricho
derma (TR- 1, TR-4, TR-7, TR-8 e TR-9) e 1 isolado bacteriano (B44) apres�ntaram evidências de antibiose, deformando as colônias
de P. tinctorius ou apresentando halo de inibição. Todos os iso
lados de Trichoderma, porém,

paralizaram o desenvolvimento das

colônias ,de P. tinctorius após o contato entre eles. Os demais
isolados de fungos e bactérias não apresentaram quaisquer evidên
cias de {antibiose (Tabela 3) .

Para os testes. posteriores foram

selecionados alguns isolados de microrganismos que apresentaram e
outros que não apresentaram evidências de antibiose no teste pre
liminar. Os que não apresentaram evidências de antibiose foram
usados com padrões.
4.3. Desenvolvimento de P. tinctorius nos meios

com

extratos

de culturas de fungos do solo
Através da autoclavagem, método relativamente sim-
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ples de esterilização, foi possível a obtenção de meios com a
maioria dos extratos de culturas dos isolados testados. Somente o
meio preparado com o extrato de cultura do isolado TR-7 de Tri
choderma na proporção de 50 % v/v não solidificou. O extrato de
cultura desse isolado atingiu, antes da autoclavagem pH 3,12. A
acidez do meio foi atribuida a liquefação do ágar.
O gênero Trichoderma é reconhecido pelo seu anta
gonismo a outros fungos (MAROIS & MITCHELL, 1981;

PUNJA, 1985;

SUMMERBELL, 1987; MELO, 1991). Por apresentarem essa caracterís
tica, evidenciada no teste preliminar, foram selecionados princi
palmente isolados de Trichoderma, entre os isolados fúngicos ob
tidos dos substratos, para o pareamento com P. tinctorius. Como
padrões foram selecionados os isolados MU-25 e PN-10, que apre
sentaram crescimento vigo�oso em BDA e aparentemente não inibiram
P. tinctorius.

35
Tabela 3 - Diâmetro das colônias de P. tinctorius pareado em
com microrganismos isolados de substratos de

BDA

viveiro,

to�ados na direção das colônias dos isolados (DI) e na
direção perpendicular (DP) a eles (médias de 2 repeti
ções).

Microrganismos
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Trichoderma
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicillium
Penicilli1,1m
Penicillium
Penicilli,um
Cladospo_rj_um
Cladosporium
Mucoraceae
Mucorace_ae
Bactéria
Bactéria
Bactéria
Bactéria
Bactéria
Bactéria
Bactéria
Bactéria
Bactéria
Testemunha

Denominação
do isolado
TR-1
TR-2
TR-3
TR-4
TR-5
TR-6
TR-7
TR-8
TR-9
TR-9.1
PN-10
PN-11
PN-12
PN-14
PN-16
PN-17
PN-19
CL-21
CL-22
MU-25
MU-26
B-40
B-41
B-42
B-43
B-44
B-45
B-46
B-47
B-48

Diâmetro das colônias (mm)
DI

DP

25,0
28,0
28,5
27,5
25,5
25,5
26,5
28,0
21,5
27,0
37,5
35,0
35,0
35,0
37,5
36,0
29,5
39,0
36,0
33,0
34,0
39,0
33,5
34,0
34,0
30,5
38,0
38,5
32,5
38,5

30,0
28,0
29,0
30,0
24,5
25,5
29,5
35,5
23,5
27,0
37,0
35,5
36,0
34,0
37,0
35,0
30,5
39,0
36,5
33,0
34,0
39,0
34,0
34,0
34,0
33,5
37,0
38,0
33,5
38,5

38,0

38,0

Os extratos de culturas de Trichoderma proporcio-
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naram redução no crescimento radial de P. tinctorius, com exceção
do extrato do isolado TR-1 na proporção de 25% (Tabela 4).
Tabela 4 - Diâmetros médios de colônias

(mm)

de

P. tinctorius

cultivado em BDA contendo extrato autoclavado de

cul

turas de isolados fúngicos oriundos de substratos

de

viveiro.
Extratos
dos
isolados

Concen
trações
(% v/v)

Tempo de incubação (dias)
7

14

21

28

Médias das
avaliações

TR-1

50

11,6

20,5

34,1

45,9

28,0 cd*

TR-1

25

13,5

24,5

41,0

45,0

33,2 abc

TR-4

50

9,8

18,5

29,9

37,6

23,9 d

TR-4

25

12,4

24,8

37,8

51,4

31,6 bc

TR-7

25

10,2

17,9

29,0

41,0

24,5 d

MU-25

50

15,9

31,9

44,1

53,1

36,2 ab

PN-10

50

14,8

28,8

43,5

55,5

35,6 ab

15,6

31,5

48,8

58,4

38,6 a

Testemunha

TR =

Trichoderma; PN = Penicillium; MU = Mucoraceae
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, em nível de
5 % de probabilidade, pelo teste de tukey.
DMS (5 %) = 5,347;
CV = 7,258 %
Os isolados MU-25 e PN-10 não reduziram o cresci
mento de P. tinctorius. Possivelmente a redução proporcionada por
Trichoderma deveu-se à produção de substâncias inibidoras e não à
exaustão .de nutrientes do meio de cultura.
O extrato de cultura do isolacio MU-25 não fluiu
pelo filtro "Milipore", impedindo a filtração e consequente in-
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clusão no teste com extratos filtrados.
Os resultados obtidos com os extratos filtrados
(Tabela 5) foram semelhantes àqueles obtidos com os extratos au
toclavados.
Tabela 5 - Diâmetros médios de colônias

(mm)

de

P. tinctorius

cultivado em BDA contendo extratos filtrados de cultu
ras de isolados fúngicos oriundos de substratos de vi
veiro.
Concentrações
(% v/v)

Extratos
dos
isolados

Tempo de incubação (dias)
7

14

21

28

Médias das
avaliações

TR-1

50

10,4

17,5

32,8

42,8

25,8 b*.

TR-1

25

10,9

22,5

39,1

55,8

32,1 b

TR-4

50

7,8

8,8

11,1

14,0

10,4 c

TR-4

25

11,9

18,6

34,4

50,0

28,7 b

TR-7

50

9,0

9,2

10,5

10,6

9,8 c

TR-7

25

9,9

19,8

35,2

52,9

29,4 b

PN-10

50

18,6

33,2

49,6

62,6

41,0 a

16,0

27,0

47,0

65,0

38,8 a

Testemunha
,e

fR = Tric�oderma; PN = Penicillium
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si,
de 5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey.
CV = 10,575 %
DMS (5 %) = 6,688

ao

nível

Os extratos de culturas de Trichoderma, filtrados,
também requziram o crescimento radial de P. tinctorius. Do

mesmo
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modo, o crescimento de P. tinctorius no meio com extrato de PN-10
foi similar ao crescimento no meio testemunha,
aumento

da

concentração

do

extrato

de

sem extrato.

TR-1

no

meio

o

não

proporcionou redução significativa no crescimento de P. tinctori
us. Porém, com os extratos dos isolados TR-4 e TR-7, inibidores
mais efetivos, maior concentração significou maior redução (Tabe
la 5).
Verificou-se, em todos os tratamentos, crescimento
praticamente constante de P. tinctorius entre os intervalos de
tempo considerados nas avaliações,

indicando a persistência do

efeito inibidor durante a condução dos experimentos (Figura 1 e
Figura 2).
Alguns trabalhos tem relatado o efeito inibidor de
espécies cte Trichoderma a fungos ectomicorrízicos ( SINCLAIR et
alii, 1982;

SUMMERBELL, 1987).

Porém,

o mecanismo envolvido na

inibição não foi concretamente esclarecido. SUMMERBELL (1987), em
um experimento desenvolvido em meio de cultura para verificar a
ocorrência de parasitismo de T. viride em Lacearia laccata, cons
tatou que as colônias do fungo micorrízico pararam de crescer
após o coptato com T. viride e levantou a possibilidade da exis
tência de �ntibiose. Os
balho com -0s extratos

resultados
autoclavados

de Tricho,derma, inibindo
meio de cultura,

o

obtidos
e

no

filtr�dos

crescimento

presente
de

tra

culturas

de P. tinctorius

em

indicaram a possibilidade da antibiose estar

envolvida na inibição da formação e desenvolvimento de ectomicor
rizas.
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4.4. Desenvolvimento de P. éinctorius pareado com bactérias do
solo

Devido ao crescimento relativamente lento no meio
de cultura, P. tinctorius foi transferido para as placas de Petri
duas semanas antes da repicagem dos isolados bacterianos. Embora
seja conhecido que P. tinctorius secrete metabólitos inibidores
no meio (KOPE & FORTIN,

1990),

aparentemente o crescimento das

colônias bacterianas não foi afetado pelo fungo ectomicorrízico.
Dos quatro isolados bacterianos testados, somente
o isolado B-44 interferiu no crescimento radial de P. tinctorius.
Observou-se a existência de halo de inibição entre as colônias
quando o isolado B-44 foi pareado com P. tinctorius . Os demais
isolados (B�40, B-41 e B-43) não mostraram quaisquer evidências
de antagonismo (Figura 3). As colônias de P. tinctorius cresceram
sobre as c9lônias destes isolados.
Relações entre os diâmetros da� colônias de P.
tinctorius tomados na direção das colônias dos isolados bacteria
nos (A) e os diâmetros perpendiculares aos primeiros (B), foram
calculadas para fins de análise estatística.
Redução no crescimento de colôn;ias de fungos ec
tomicorríztcos pareados com bactérias do solo foi verificada por
BOWEN & Tli;I!)ODOROU (1979). Oito isolados bacter.i;anos foram parea
dos com ci�co espécies de fungos ectomicorrízicos em diferentes
meios de cultura. A redução no crescimento dos fungos provocada
pelas bactérias foi influenciada pelo tipo de meio. Em BDA,

a

maioria dos isolados bacterianos reduziu o crescimento da maioria
dos fungos testados.
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Figura 1 - Crescimento radial de colônias de P. tinctorius em BDA contendo extrato autoclavado de
culturas de fungos isolados de substratos de viveiro, nas concentrações de 25 %
�/Qu 50 % v/v e coeficientes de determinação linear (r 2).
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Resultados de interações entre microrganismos, ob
tidos em meio de cultura, muitas vezes tem pequena relação com os
obtidos na rizosfera (BOWEN & TEODOROU,

1979; GARBAYE & BOWEN,

1989), por isso devem ser considerados com certas reservas. Tais
resultados, entretanto, podem ser valiosos nos estudos dos meca
nismos envolvidos nas interações (GARBAYE & BOWEN, 1989).
4.5. Para�itismo de fungos do solo em P. tínctorius

Em nenhuma das lâminas preparadas, contendo sobre
elas lamínulas com os isolados fúngicos pareados pelo método do
micro-cultivo, foram observados sinais de parasitismo, como per
furações nas hifas de P. tinctorius ou enrola�ento de hifas dos
isolados �obre as hifas do fungo

ectomicorrizico. As

hifas de

P. tinctorius foram facilmente distinguidas das hifas dos isola
dos fúngicos (TR-1, TR-4, TR-7 e PN-10) pela sua coloração mais
escura e pela presença de grampos de conecção.
As hifas do fungo ectomicorrizico cresceram somen
te nos bo�dos das lamínulas e não entre elas e os blocos de meio
de cultur:? como era esperado. Decidiu-se ent:ã;p pela modificação
do método e as laminulas foram colocadas diretamente �obre colô�
nias

de P. tinctorius. Desta forma, tanto P. tinctorius como os

isolados fú,ngicos pareados cresceram sob toda a lamínula. Também
neste exp,erimento não foram verificados sina.i,s de parasitismo,
confirman�o os resultados obtidos pelo método do micro-cultivo.
ELAD et alii ( 19 83),

observaram a ocorrência de

parasitismo de Trichoderma spp. sobre os fungos fitopatogênicos

o

5

10

15

20

25

30

co

<l'
CC

....<l'

<(

o

co
CC

....<l'

co

co

<l'

co
,n

Bactérias e direção de medida

<l'
CC

,n

<(

co

<(
<l'
<l'

co

<l'

CC

oi
�

co

Letras minúsculas distintas indicam diferença significativa entre os isolados, pelo teste de Tukey,
em nível de 5 % de probabilidade.

* = foi previamente incubado por 2 semanas.
A = diâmetro medido na direção das colônias bacterianas
B = diâmetro medido na direção perpendiculamente oposta

co

<(

,p

diâmetro (mm)

Figura 3. Crescimento de colônias de P. tinctorius* em BDA, após duas semanas de pareamento com
bactérias isoladas de substratos de viveiro.
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Sclerotium rolfSii e RhizoctOnia solani.

Hifas de Trichoderma

perfuraram as hifas dos fungos hospedeiros, em detrimento destes..
TrichoDerma viride foi pareado em meio de cultura com o fungo
ectomicorrízico Lacearia bicolor por SUMMERBELL (1987), para de
tectar quaisquer dos sinais clássicos de parasitismo como enrola
mento de hifas, perfuração ou coagulação do citoplasma do hospe
deiro. Sinais de parasitismo não foram observados apesar das co
lônias de L. bicolor terem sido recobertas por T. viride, parali
zando o crescimento. Resultados similares foram obtidos no pre
sente trabalho, porém, como ressaltou SUMMERBELL (1987), os resu_.
tados negativos obtidos em meio de cultura, rico em nutrientes�
não eliminam a possibilidade de espécies de Trichoderma parasita
rem P. tinctorius em outras condições.
4.6. Formação de inclusões escuras nas raízes de E. urophylla·
Os resultados

obtidos referentes

ao

cic6mulo de

compostos fenólicos nas raízes de plantas de E. urophylla cresci
das na presença de microrganismos do solo constam da Tabela 6.
Presença co�stante de inclusões escuras nas célu
las do cortex das raízes foram observadas somente na interação
com Penicillium (isolado PN-10). P. tinctorius e o isolado bacte
riano B-44 não induziram ac6mulo de fenóis nas raízes. Com rela
ção ao isolado TR-1 de Trichoderma e com os complexos presentes
na turfa, subsolo ou na casca de eucalipto decomposta, observa
ram-se resultados variáveis. Coloração marrom escura foi observa
da em alguns dos cortes. Na maioria deles a coloração não diferiu
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da coloração dos cortes das raízes das plantas testemunhas cres
cidas na ausência de microrganismos.
As raízes foram coletadas uma semana após a inocu
lação com os microrganismos. Após uma semana as plantas inocula
das com os isolados de Trichoderma ou com os complexos microbia
nos mostraram sintomas de murcha que rapidamente evoluiram para
seca, impossibilitando a interação por maior tempo. Para possibi�
litar comparação, as raízes das plantas dos outros tratamentos
foram coletadas também uma semana após a inoculação. A inconsis
tência nos resultados com os isolados de Trichoderma ou com os
complexos microbianos pode ter sido decorrente da curta duração
da interação, não proporcionando tempo suficiente para o acúmulo
de fenóis em todas as raízes ou decorrente do bloqueio no metabo
lismo das plantas imposto pela forte antibiose.
Os resultados obtidos, apesar de não serem conclu�
sivos, indicaram a possibilidade de microrganismos do solo indu
zirem as raízes a produzir compostos fenólicos e, conseqüentemen
te, inibirem a formação e manutenção de ectomicorrizas.
Fenóis são compostos que possuem anel benzênico
ligado a grupos como hidroxila, carboxila ou metoxila e, muitás
vezes, com outras estruturas anelares não arom�ticas. Com certas
importantes exceções, a função da maioria dessas substâncias são
obscuras.

Porém,

são conhecidos alguns compostos fenólicos que

atuam na resistência de certas plantas às doenças

(SALISBURY &

ROSS, 1978).
Além da conhecida função exercida nas interações
entre plantas e patógenos, o acúmulo de compostos fenólicos tem
sido

relatado

em

alguns

sistemas

micorrízicos.

Segundo

MARX
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(1969), fungos ectomicorrízicos podem induzir resistência à in
fecção por fitopatógenos estimulando as células a elaborar com
postos fenólicos. Neste sentido, SYLVIA & SINCLAIR (1983) obser
varam que o fungo ectomicorrízico Lacearia laccata e seus metabó�
litos induziram acúmulo de compostos fenólicos nas células corti�
cais das raízes primárias de Pseudotsuga menziesii .. As raízes,
incubadas com L. laccata, seus metabólitos ou com inóculo inati
vado,

foram inoculadas com os

fungos fitopatogênicos Fusarium

oxysporum e Pythium irregulare. A infecção cortical pelos fitopa
tógenos foi significativamente menor em plântulas pareadas com L.
laccata ou seus metabólitos que na testemunha. O acúmulo de fe
nóis induzido por L. laccata foi relacionado com a resistência à
infecção. O acúmulo de compostos fenólicos nas raízes pode ainda
ser RelacionAdo com a especificidade entre fungo micorrízico e
plantA hospeDeira. Diferenças foraM observadas quando variou: o
tipo de raiz, sendo maior nas raízes longas de pinos que nas cur
tas (PICHÉ et alii, 1981); o genótipo do hospedeiro (TONKIN et
alii, 1989; THOEN et alii, 1990); o genótipo do fungo micorrízico
(MALAJCZUK et alii, 1987; TONKIN et alii, 1989; THOEN et alii,
1990) ou a maturidade do hospedeiro (TONKIN et alii, 1989). LING
LEE et alii (�977) e TONKIN et alii (1989), em combinações simbi
óticas constantes, verificaram maior quantidade de fenóis em raí
zes de eucalipto colonizadas que em raízes não colonizadas, ocor
rendo correlação positiva entre a falta de desenvolvimento ecto
micorrízico e a abundância de fenóis. Como frisaram LING-LEE et
alii (1977),

fenóis produzidos pelo hospedeiro podem funcionar

como selecionadores biológicos,

de tal modo que somente fungos

tolerantes a esses compostos podem estabelecer relação simbiótica
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com a planta hospedeira. Em adição, segundo THOEN (1991), o acú
mulo de fenóis possibilita, presumivelmente, o controle da agres
sividade do fungo ectomicorrízico.
A indução ao acúmulo de fenóis não é exclusividade
das associações simbióticas. SYLVIA & SINCLAIR (1983) verificaram
acúmulo de fenóis em raízes de Pseudotsuga menziesii induzido por
microrganismos considerados saprófitas.

Plântulas pareadas com

PseudomoNas cepaCia ou Trichoderma harzianum, em Condições axêni
cas, acumularam fenóis em densidade comparável à induzida pelo
fungo Ectomicorrízico L. laccata . Epicoccum purpurascens, um sa
prófita comum do solo, induziu somente um fraco e difuso acúmulo�
A esses microrganismos foi atribuida a possibilidade de induzirem
resistência à infecção por fitopatógenos.
Observou-se, no presente trabalho, que Penicillium
sp.

e Trichoderma induziram a formação de inclusões escuras in

dicando acúmulo de compostos fenólicos em raízes de E. urophylla.
Não foram obtidas evidências diretas do papel exercido pelos fe
nóis acumu+ados nas raízes de E. urophylla. Porém, sabendo-se que
o acúmulo de fenóis induzido por fitopatógenos pode se constituir
em mecanismo de resistência às doenças por eles causadas, que o
acúmulo de fenóis induzido por fungos ectomicorrízicos interfere
na ação de fitopatógenos ou dos próprios fungos ectomicorrízicos
e que o acúmulo de fenóis induzido por microrganismos saprófitas
do solo podem induzir resistência aos fitopatógenos é provável
que o acúmulo de fenóis induzido por microrganismos saprófitas do
solo possam também inibir a formação e desenvolvimento de ectomi
corrizas.
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4.7. Influência de microrganismos do solo

no

desenvolvimento

das ectomicorrizas

Nas plantas inoculadas com P. tinctorius em média
93,6 % do sistema radicular foi colonizado. Houve, portanto, um
incremento na colonização do sistema radicular de aproximadamente
74 %, a partir dos 19,5 % inicialmente considerados (Tabela 6).
Nos tratamentos que receberam os isolados de Tri
choderma ou os complexos microbianos da turfa ou da casca decom
posta verificou-se a paralização do desenvolvimento do fungo ec
tomicorrízico, a alteração da cor do seu micélio e a porcentagem
do sistema radicular colonizado regrediu, a partir da quantidade
inicial verificada no momento da inoculação.

Somente resquícios

do manto fúngico foram observados após as seis semanas de incuba
ção. Nestes tratamentos ocorreu a morte das plantas, com os sin
tomas de murcha sendo observados a partir de uma semana da inocu
lação. No tratamento que recebeu o complexo microbiano do subsolo
verificou-se a morte das plantas em uma das cinco repetições.
Pela presença constante nos tubos com plantas mortas, Trichoderma
foi considerado causador do efeito deletério.
P. tinctorius não colonizou as raízes das plantas
nos tratamentos onde Trichoderma foi previamente cultivado por
uma semana e inativado por autoclavagem (Tabela 7). Estes resul
tados indicam que Trichoderma inibiu P. tinctorius por antibiose
e que o efeito inibidor foi termoestável. A inativação do Tricho
derma possibilitou, porém, o desenvolvimento da planta hospedei
ra, havendo crescimento comparável com o das plantas testemunhas,
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em termos de peso do matéria seca da parte aérea (Tabela 7).

Tabela 6 - Efeito de microrganismos do solo na formação de inclu
sões indicadoras do a cúmulo de compostos fenólicos
cortex das raízes, no desenvolvimento de

no

ectomicorri

zas e no peso da matéria seca da parte aérea de E.uro

phylla inoculado com P. tinctorius in vitro.
%
Tratamentos

Colonização

inicial

1

final

Inclu
sões

Peso (mg)1

1 6,69 a
Testemunha
( -)
(-)
12,18 ab
93,6 a
19,5
P. tinctorius (Pt)
plantas mortas
TR-1
(+ -)
plantas mortas
6,2 d
20,0
Pt + TR-1
plantas mortas
TR-4
plantas mortas
7,0 d
20, 1
Pt + TR-4
plantas mortas
TR-7
plantas mortas
4,4
d
20,5
Pt = TR-7
13,88 ab
PN-10
(+)
1 2,32 ab
78,0 bc
20,0
Pt + PN-10
8,67 b
PN-16
1 9,9
10,64 ab
66,4 c
Pt + PN-16
11,23 ab
B-40
17,95 a
88,4 ab
20,4
Pt + B-40
13,64 ab
B-44
( -)
18,52 a
94,0 a
20,6
Pt + B-44
plantas mortas
Complexo da turfa (CT)
(+ -)
1 ,2 d
plantas mortas
20,5
Pt + CT
14,00 ab
91,6 a
20,1
Pt + extrato de turfa
plantas
mortas
Complexo do subsolo (CSS)
(+ -)
12,69 ab
85,4 ab
19,8
Pt + CSS
14,45 ab
90,6 a
20,2
Pt + extrato de subsolo
plantas
mortas
Complexo da casca (CC)
(+ -)
plantas mortas
1,4 d
20,6
Pt + CC
13,02 ab
89,6 ab
20,4
Pt + extrato de casca
1 % inicial = após 2 semanas de incubação. % final = após mais 6
semanas de incubação.
(-) ausência de inclusões;
- não avaliado; (+) presença de in
clusões;
(+ -) presença de inclusões em alguns cortes e ausên
cia em outros.
TR = Trichoderma; PN = Penicillium; B = Bactéiria
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, ao nível de
5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey.
CV do peso = 26,7 %
CV da % de colonização = 14,6 %;
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Não foram observadas diferenças significativas en
tre os isolados de Trichoderma quanto aos efeitos no desenvolvi
mento ectomicorrízico ou na planta hospedeira (Tabelas 6 e 7).
Tabela 7

Efeito de microrganismos do solo, inativados por au
toclavagem após incubação por 7 dias, no desenvolvi
mento de ectomicorrizas e no peso da matéria seca da
parte aérea de E. urophylla inoculado com P. tincto
rius in vitro.

Tratamentos

% de colonização1

01. Testemunha
02. P. tinctorius (Pt)

93,4 a

Peso (mg)
16,33

abc

13,47

bc

03. Pt

+

TR-1

1,6 d

14,89 abc

04. Pt

+

TR-4

2,4 d

14,64

05. Pt

+

TR-7

1,4

14,81 abc

06. Pt

+

PN-10

70,6 abc

9,84 c

07. Pt

+

PN- 16

58,0 bc

9,93 c

08. Pt

+

B-40

79,0 ab

21,65 a

93,0 a

14,01

09. Pt + B-44
10.

Pt

+

complexo da turfa

11.

Pt

+

complexo do subsolo

12. Pt + complexo da casca

d

2,0 d

abc

bc

14,69 abc

50,0 c

13,55 bc

7,0 d

17,57 ab

CV(%)

30,67

22,89

OMS (5 %)

27,41

7,26

1 Médias de 5 repetições.
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, ao nível
5 % de probabilidade, pelo teste de Tukey.
TR = Trichoderma; PN = Penicillium; B = Bactéria.
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Os isolados de Penicillium reduziram a porcentagem
de raízes colonizadas por P. tinctorius, mas com menor intensida
de que os isolados de Tricboderma (Tabela 6). Redução semelhante
foi verificada quando P. tinctorius desenvolveu-se nos substratos
onde os isolados de Penicillium cresceram e foram

inativados

(Tabela 7), indicando ausência de competição. Competição poderia
ser sugerida se a porcentagem de raízes colonizadas fosse maior
nos tratamentos com os isolados de Penicillium inativados. Não
foram observadas diferenças entre os isolados de Penicillium em
afetar

o

desenvolvimento

ectomicorrízico.

Penicillium,

porém,

reduziu o peso da matéria seca da parte aérea das plantas, prin
cipalmente o isolado PN-16 (Tabelas 6 e 7).
A porcentagem de raízes coloniza.das nos tratamen
tos que receberam O, 5 ml de extrato autoclavado dos substratos
turfa, sub.solo ou casca decomposta foi semelhante à porcentagem
v1;rificada no tratamento padrão (contendo someJJ.te P. tinctorius),
mostrando que o conteúdo extra-inóculo presente no inoculante não
interferiu no desenvolvimento ectornicorrízico (Tabela 6).
Os isolados bacterianos testados, B-40 e B-44, não
inibiram o desenvolvimento ectomicorrízico e a porcentagem de
raízes colo,nizadas foi semelhante entre os is.0,lados e entre os
tratamentos onde cresceram continuamente e aqueles autoclavados
(Tabelas 6 e 7).
Nos tratamentos onde foram inoculados os isolados
de Trichod�rma, os complexos de microrganismos da turfa e dá cas
ca de eucalipto decomposta, furnigada ou não, verificou-se a morte
das plantas em todas as repetições. No tratamento com complexo
oriundo do subsolo, somente as plantas de urna parcela morreram.
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Os isolados de Penicillium e os bacterianos aparentemente não
causaram efeito deletério às plantas (Tabela 6).
Segundo citação de

LINDERMAN (1988), alguns mi

crorganismos, tais como Azotobacter, certas bactérias fluorescen
tes e Trichoderma, aumentaram o desenvolvimento de ectomicorrizas
quando presentes no momento da inoculação. Outros, porém mostra
ram efeito inibidor. SINCLAIR et alii (1982) observaram que Tri
choderma sp. retardou o desenvolvimento de ectomicorrizas forma
das por L. laccata em P. menziesii. Do mesmo modo, segundo SUM
MERBELL

(1987),

duas espécies de Trichoderma,

T.

viride e T.

polysporum foram fortemente antagônicas à formação de ectomicor
rizas em P. mariana por L. bicolor. Porém, outros microrganismos
do solo, entre os quais Penicillium spinulosu.m,

não inibiram o

desenvolvimento ectomicorrízico.
Similarmente aos resultados encontrados relatando
efeitos de fungos, trabalhos têm mostrado que bactérias do solo
exercem variados efeitos sobre a formação de ectomicorrizas. Di
ferentes i�olados bacterianos exerceram efeito inibidor ou esti
mulante

na

formação

de

ectomicorrizas

por

diferentes

fungos

(BOWEN & THEODOROU, 1979; OLIVEIRA & GARBAYE, l989). Alguns iso
lados foram aparentemente neutros (BOWEN & THEQDOROU, 1979). Os
isolados bacterianos testados no presente trabalho não inibiram a
formação e

-0

desenvolvimento ectomicorrízico em E. urophylla por

P. tinctorius, apesar do isolado B-44 ter inibido o seu desenvol�
vimento em meio de cultura.
De modo geral, pelos resultados obtidos, consta
tou-se que alguns dos isolados microbianos testados inibiram a
formação e o desenvolvimento ectomicorrízico e que outros não.
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Nesse sentido,

os resultados

BOWEN & THEODOROU

(1979);

assemelharam-se aos

obtidos

SINCLAIR et alii (1982);

(1987); LINDERMAN (1988); OLIVEIRA & GARBAYE (1989);

por

SUMMERBELL
GARBAYE &

BOWEN (1989) e RICHTER (1989). Dos 5 isolados f6ngicos avaliados
3 deles, os isolados TR-1, TR-4 e TR-7, inibiram significàtiva
mente a colonização das raízes de E. urophylla por P. tinctoriu9.
Um isolado de Penicillium

(PN-16) também inibiu a colonização

ectomicorrízica mas em intensidade menor que as dos isolados de
Trichoderma. Os complexos microbianos oriundos dos substratos de
viveiro,

especialmente daqueles com maior população microbiana

(turfa e casca de eucalipto decomposta), também inibiram a colo
nização ectomicorrízica.

Trichoderma,

origin�rio dos complexos,

predominou nos tubos, sendo, provavelmente, o principal causador
da inibição. O gênero Trichoderma é bastante çonhecido pelo seu
antagonismo a outros fungos (HADAR et alii, 19.79; MAROIS & MIT
CHELL, 1981; SINCLAIR et alii,

1982; ELAD et é'llii, 1983; PUNJA,

1985; SUMMERBELL, 1987), podendo, eventualmente, inibir o desen
volvimento de P. tinctorius. Em alguns sistema&, porém, causaram
efeito estimulante (LINDERMAN, 1988; CALVET et alii, 1993). Espé
cies de Penicillium tem sido frequentemente isQlados a partir de
manto ectomicorrízico (SUMMERBELL, 1989; GARBAYE & BOWEN, 1989).
Resultados indicando o potencial antagonista deste gênero são
variáveis. Segundo VAARTAJA & SALISBURY (1965), espé.cies de Peni
cillium inibiram o desenvolvimento de fungos ectomicorrízicos em
meio de cultura agarizado, porém,

SUMMERBELL

(1987) demonstrou

que P. spinulosum não inibiu a formação de ectomicorrizas em Pi
cea mariana por Lacearia bicolor.
Antibiose dos isolados de Trichoderma a P. tincto-
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rius foi verificada quando pareados em BDA, com ênfase para os
isolados TR-4 e TR-7 e também nos tubos com vermiculita. Nestes,
não houve desenvolvimento de ectomicorrizas nas plantas de E.
urophylla quando P. tinctorius interagiu com Trichoderma inativa
do por autoclavagem ou houve redução da quantidade de ectomicor
rizas previamente desenvolvidas quando juntos conviveram. Parasi
tismo dos isolados TR-1, TR-4 e TR-7 de Triclwderma e do isolado
PN-10 de Penicillium sobre P.

tinctorius não foi observado ·em

teste específico em BDA, avaliado como perfuração ou enrolamento
de hifas. Competição poderia ser sugerida se tivesse sido obser
vada inibição no desenvolvimento de ectomicorrizas nos tratamen
tos com isolados ativos e não nos tratamentos onde foram autocla
vados. Competição não foi. constatada mas não tj.escartou-se a pos
sibilidade dela ter sido mascarada por outros mecanismos inibido
res.
Estes resultados foram similares aos obtidos por
SUMMERBELL (1987). Trabalhando com P. mariana e L. bicolor, ob
servou que a simbiose foi fortemente inibida p.q:ç espécies de Tri
choderma, inibida em menor intensidade por ToJypocladium inflatum
e por Trichosporon beigelii e não inibida por alguns outros mi
crorganismos. A inibição foi atribuida principglmente à antibiose.
Presença de inclusões escuras indicadoras do acü
mulo de compostos fenólicos foi verificada em alguns dos 50 cor
tes de raízes crescidas em contato com o isolaqo TR-1 de Tricho
derma e em todos os 50 cortes de raízes crescidas em contato com
o isolado PN-10 de Penicillium,

sugerindo que microrganismos do

solo podem induzir resistência à colonização ectomicorrízica. A
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morte das plantas nos tubos com vermiculita provocada pelos iso
lados de Trichoderma não possibilitou a correlação da presença de
compostos fenólicos nas raízes com a inibição na formação e de
senvolvimento ectomicorrízico. Segundo SYLVIA & SINCLAIR (1983),
Trichoderma harzianum, Epicoccum purpurascens e Pseudomonas cepa
eia induziram raízes de P. menziesii a acumularem fenóis, propor
cionando resistência à colonização das raízes pelo fungo fitopa
togênico Fusarium oxysporum. Nenhum trabalho foi encontrado cor
relacionando o acúmulo de compostos fenólicos em raízes induzido
por microrganismos do solo e resistência à formação ectomicorrí�
zica.
Dos 4 isolados bacterianos testados (B-40, B-41,
B-43 e B-44) somente 1, o isolado B-44, inibiu o crescimento de
P. tinctorius em BDA. A inibição verificada em BDA não foi con
firmada no rizoplano. O isolado B-40 não inibiu o desenvolvimento
de P. tinctorius em BDA ou no rizoplano. Relação inconstante en
tre a inibição em meio de cultura e no rizoplano foi observada
por BOWEN

ij

THEODOROU (1979), estudando interações entre isolados

bacterianos e•fungos ectomicorrízicos. Resultados obtidos em meio
de cultura devem ser considerados com reservas (GARBAYE & BOWEN,
1989). Mic�organismos que inibem o desenvolvimento de outros em
meio de cultura poderiam não produzir os mesmos. compostos antibi
óticos ou produzí-los em quantidade insuficien,t
_ e no rizoplano.
Existe por.ém a possibilidade do substrato utilizado nos tubos,
originalmente preparados para o desenvolvimento de fungos, não
ter proporcionado condições ótimas para o desenvolvimento bacte
riano. Os tsolados bacterianos aparentemente nijo competiram com
P. tinctorius nos tubos com vermiculita.

Inclusões escuras não
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foram observados nos cortes de raízes de E. urophylla crescidas
na presença dos isolados bacterianos.
Não é esperado que a intensidade de inibição veri
ficada

in vitro manifeste-se em condições naturais. A intensa

atividade inibidora exercida em testes de laboratório é,
vezes,

atenuada na presença da

muitas

comunidade microbiana natural

(SUMMERBELL, 1987). O papel da comunidade microbiana nas intera
ções ectomicorrízicas foi ressaltado por McAFEE & FORTIN (1988), ·
quando considerou que o sucesso de P. tinctorius em formar ecto
micorrizas em ambientes desfavoráveis pode ser devido à exclusão
de competidores.
Em viveiros florestais frequentemente são usados
substratos autoclavados ou fumigados (MARX et aJ,._ii, 1978; SUMMER
BELL, 1987; VIDA, 1989). A simples mistura de substratos possi
velmente também propicie situação de desequilíl:;>rio da população
microbiana. Entretanto, substratos com população microbiana dese
quilibrada possivelmente não permaneçam como tal por muito tempo,
sendo prontamente recolonizados por espécies pi9neiras. Isolados
. de Trichoderma e de Penicillium foram selecio.na.dos por MAROIS et
alii (1981), visando verificar suas capacidade� como antagonis
tas, pela habilidade em crescerem rapidamente em solo fumigado e
ocuparem o rizoplano. Então, microrganismos intbidores podem e
xercer importante papel na formação de ectomicorrizas em eucalip
to por P. tinctorius em condições de viveiro ou no seu desenvol
vimento, quan�o mudas com ectomicorrizas já estabelecidas in vi

tro são transplantadas.
O meio MMN tem sido regularmente utilizado para o
cultivo

de fungos ectomicorrízicos (SINCLAIR et alii, 1982; SYL-
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VIA & SINCLAIR, 1983; McAFEE & FORTIN, 1988; BACCHI, 1988; RI
CHTER et alii, 1989; VIDA, 1989; CAIRNEY & ASHFORD, 1991). Entre
tanto, o crescimento de P. tinctorius foi similar quando cultiva
do em MMN ou em BDA (MARX, 1969). Considerando também a relativa
facilidade no preparo, optou-se pelo BDA para a manutenção e para
os testes envolvendo o cultivo de P. tinctorius em meio agariza
do.
Foi observado maior desenvolvimento inicial de P.
tinctorius nas placas com BDA ou nos tubos com vermiculita quando
para eles foram repicados discos de micélio pré-incubados por 3
dias possibilitando a formação de novas pontas de hifas.
A assepsia das sementes de eucalipto com hipoclo
rito de sódio, para cultivo em condições axênicas, pareceu melho
rada quando feita por duas vêzes, com intervalo de 24 horas, com
parada com uma única vez, como preconizada por VIDA (1989) e MA
LAJCZUK et alii (1990) e a transferências das plântulas para os
tubos de ensaio com vermiculita tornou-se mais fácil quando as
sementes foram incubadas para germinação por 3 dias em relação a
7 dias, periodo este utilizado por VIDA (1989)�
O cultivo das
irrigado c9m solução MMN

plantas

no substrato vermiculita

proporcionou bom d��envolvimento,

fa

cilidade na retirada das impurezas e na mensuração das ectomicor
rizas formadas. Porém, nestas condições os isolados de Trichoder

ma causaram a morte das plantas, prejudicando a,. obtenção dos da
dos. Este foi o maior entrave metodológico encontrado.
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5. CONCLUSÕES

Substratos de viveiro,
casca de eucalipto
de rnetila,

decomposta, furnigada

corno turfa,
ou

não

subsolo e

com

brometo

podem ser habitados por fungos e bactérias dO solo

potencialmente inibidores da formação e desenvolvimento de ecto
rnicorrizas em eucalipto por Pisolithus tinctorius.
- Os três isolados de Trichoderma testados inibi'
ram o crescimento de P. tinctorius em meio de cultura, a formação
e o desenvolvimento de ectornicorrizas em Eucalyptus urophylla, in
vitro, destacando-se os isolados TR-4 e TR-7. Um isolado de Peni
cillium inibiu o desenvolvirnento de ectornicorrizas em E.

uro

phylla mas em menor intensidade que os isoladas de Trichoderma.
- A antibiose foi o mecanismo i�ibidor constatado
com maior evidência. Houve indícios de acúmulo �e compostos fenó
licos no córtex das raízes de E. urophylla, indu.zido pelos isola
dos de Tric:hoderma e Penicillium, podendo constituir-se em outro
mecanismo .de inibição. Parasitismo e competição entre os fungos
do solo e P. tinctorius não foram constatados.
- Os isolados de Trichoderma produziram substân
cias inibidoras terrnoestáveis e o efeito inibidor ao fungo ecto
rnicorrízico, P. tinctorius, em meio de cultura persistiu durante

59

todo o período de pareamento.
- Bactérias isoladas dos substratos de viveiro não
inibiram a formação e o desenvolvimento de ectomicorrizas em E.
urophylla por P. tinctorius, in vitro, apesar de um isolado ter
inibido o crescimento do fungo ectomicorrízico em meio de cultu
ra.
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APtNDICE 1 - Composição da solução nutritiva

Melin-Norkrans

dificada, do meio de extrato de solo e

do

Martin.

SOLUÇÃO MELIN-NORKRANS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Glucose.........5,0 g/1
(NH4)2HPO4......0,25 g/1
KH2 Po4..........0,5 g/1
MgSO47H2o.......0,15 g/1
CaC12...........0,05 g/1
FeC13 (1%) ......1,2 ml/1
NaCl............0,025 g/1
Água............1, O 1

EXTRATO DE SOLO:

1.
2.
3.
4.
5.

Solo............1,0 kg
Água............1, O 1
Autoclavar por ..30 minutos
Caco3 ...........0,5 g
Filtrar

EXTRATO DE SOLO-ÁGAR:

1.
2.
3.
4.
5.

Glucose .........1,0 g
Extrato de solo.100,0 ml
K2HPO4..........0,5 g
Ágar............15, O g
Água............ 900,0 ml

MEIO DE MARTIN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KH2PO4··•· ......1,0 g
MgSO47H2o.......0,5 g
Peptona.........5,0 g
Dextrose ........10,0 g
Rose Bengal .....0,033 g
Ágar............20,0 g
Água............1, O 1
Estreptomicina ..0,03 g
(após autoclavagem)

8•

meio

mo
de

