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RESUMO 

"Plantlets" de Euc.al..yptM UJLophyil,a, de E. gJW.nfu 

e de um híbrido ( E. gfl.a.nfu x E. WLophyil,a) e plântulas de E. 

WLophyil_a_ e de E. gfl.a.nfu foram inoculadas in vitro com micélio 

de seis isolados de PÁ./2oü:thl.L6 .:ti.,nc;touM, em substrato de tur 

fa-vermiculita umidecido com solução nutritiva, com e sem car 

bono orgânico disponível. 

Em "plantlets II do híbrido e de E. WLophyil_a_, a 

colonização ectomicorrízica foi no mínimo de 82,6% e 66,1% 

do sistema radicular, respectivamente, com pouca variação en 

tre os isolados fúngicos, após 45 dias de incubação no subs

trato com carbono orgânico disponível. Em "plantlets" de E.

gfl.a.nfu, a colonização foi no máximo de 56,2%, com grande va

riação entre os isolados fúngicos. Em plântulas, ela foi de 

pelo menos 91,1% com pequena variação entre os isolados fún

gicos e entre espécies hospedeiras. 



Na ausência de carbono orgânico, observou-seco 

lonização ectomicorrízica de pelo menos 92, 3% e 60, 0% para um 

isolado de P •. tí.,v1.c;tof[Á_l.L6 em plântulas de E. u./wphyUa e E. gft._a�

fu, respectivamente e no máximo 15, 0% e 8, 0% em E. wwphyUa 

e E. gMnd.-i/2, respectivamente, para outros dois isolados fún

gicos. Os demais isolados permaneceram num nível intermediá

rio. 

Em "plantlets" com elevada colonização ectomi

corrízica formada em meio orgânico e transferidas para solo 

previamente esterelizado, somente para três isolados fúngi

cos ocorreu perpetuação das ectomicorrizas, com no máximo 10% 

do sistema radicular colonizado, 90 dias após o transplante. 

Em plântulas com elevada colonização ectomicor 

rízica e transferidas para solo previamente esterilizado, a 

perpetuação das ectomicorrizas foi constatada em grande quari 

tidade somente para aquelas formadas na ausência de nutrien

tes orgânicos, com grandes diferenças entre a agressividade 

dos isolados fúngicos em cada espécie hospedeira. Eaea1-yptl.L6 

wwphyUa apresentou colonização rnicorrízica bem maior, do que 

E. g1u1nd-L6, 90 dias após o transplante.
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FORMATION OF ECTOMYCORRHIZAE IN PLANTLETS AND SEEDLINGS 

OF Eu.eatqphut INOCULATED IN VITRO WITH 

Author: JOÃO BATISTA VIDA 

Adviser: Prof. Dr. TASSO LEO KRUGNER 

SUMMARY 

Plantlets of Euc.af.yptw., u.fl.ophyUa., E. gMnclú.i and 

an E. gMnclú.i x E. u.fl.ophyUa. hybrid and seedlings of E. u.fl.ophq1_1_.a. 

and E. gMnclú.i were inoculated in vitro with mycelium of six 

isolates of P,ú.,oWhM linc;tofvi_Uvó in a peat-vermiculi te substrate 

moistened with a nutrient solution, with and without available 

organic carbon. 

Ectomycorrhizal colonization was at least 82,6

and 66, 1% of the root system in the hybrid and E. u.fl.oph.ylla. 

plantlets, respectively, after an incubation period 

days in the presence of organic carbon. There was 

of 45 

little 

variation among fungal isolates. For E. gMnclú.i, the maxirnum 

colonization rate was 56,2%, with great variation arnong 

isolates. Root colonization in seedlings was a least 91,1%,

with little variation among host materials and isolates of 

P. ünc;to/U_l.L6.



xiv 

In the absence of organic carbon in the substrate, 

the ectomy�orrhizal colonization for.one of the isolates was 

at least 92;3 and 60,0% in seedlings of E. uJLophytf.a and E.

gMnCÜ-6, respectively. For two other isolates maximum 

colonizations were 15, O and 80% in E. wwphy.lla. and E. 911.a.nfu, 

respectively. The other three isolates gave 

colonization rates. 

intermediary, 

Perpetuation of ectomycorrhizal development 90 

days after transplant to sterilized soil of plantlets with 

high ectomycorrhizal colonization in the organic substrate 

was obtained only for three isolates of the fungus at a 

maximurn rate of 10% of the root system. In seedlings, 

perpetuation of ectomycorrhizal developrnent after transplant 

was successfully abtained only for those that were formed in 

the absence of organic carbon. In this case, there were great 

differences among isolates in each host material. Eueal_yp:tw., 

r.uwphyU.a. showed greater ectomycorrhizal developrnent than E. 

gMn.CÜ-6 • 



1. INTRODUÇÃO

As ectomicorrizas nao sao de ocorrência gener� 

lizada, restringindo-se a poucas famílias de plantas, princi 

palmente P,Lnac.eae, Be.:tu.i11c.eae, Etúc.aeeae, e M,Lrdaeeae, (DIXON et alii, 

1984; GRAND, 1976; MARX, 1989). Alguns gêneros dessas fa

mílias são micotróficos dependentes como Pú1.u.1i, QueJLc.c.v.., Abieh e 

P,Leea. (MARX, 1980; MEYER, 19 7 3} • O gênero Euc.al_yp,tu.1i é apont� 

do como ectomicorrízico facultativo (MALAJCZUK et alii, 1982} 

e a importância dos eventuais benefícios da simbiose para a 

cultura precisa ser melhor estudada, em razão da escassez de 

trabalhos já desenvolvidos e com resultados contraditórios. 

Urna das dificuldades encontradas em 

Euc.aí_yp,tu.1i e a adequação de metodologia, para o sucesso da i

noculação, principalmente em estudos fora do laboratório 

(BACCHI, 1988; YOKOMIZO & KRUGNER, 1983/85a). Urna alternativa 

poderia ser a inoculação in vitro e após o estabelecimento 

da colonização ectomicorrízica fazer o transplante para o vi 

veiro. Desta forma poderia ser superada as várias limitações 

da técnica convencional de produção de inóculo micelial e 

sua aplicação (KRUGNER, 1985; MALAJCZUK & HARTNEY, 1986). Com 
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o emprego dessa técnica, a seleção de isolados fúngicos mais

adequados para cada espécie, procedência, progênie ou clo

ne poderia também ser facilitada. 

Com o domínio da técnica de cultura de tecidos 

para produção de clones de EuealyptUJ.i (GONÇALVES, 1975; GON

ÇALVES, 1982), nova tecnologia estará à disposição. dos refl� 

restadores. Essa técnica permite a manutenção de caracterís

ticas superiores, com material geneticamente uniforme e apr� 

senta altas taxas de multiplicação, não apresenta incompati

bilidade, não se restringe ao uso de material juvenil, exige 

pouco espaço e apresenta economia de tempo {GONÇALVES, 1982). 

Essa inovação tecnológica poderá trazer grandes benefícios 

para o estudo das associações ectomicorrízicas, uma vez que 

é viável a inoculação do material micropropagado com um fun

go ectomicorrízico, durante ou logo após a formação das raí-

zes (MALAJCZUK & HARTNEY, 1986; POISSONNIER; 1986; 

& STRULLU, 1986; STRULLU et alii, 1986. 

REYNOIRD 

Tanto "plantlets" (planta clonal produzida por 

cultura de tecido), quanto plãntulas quando fossem transfe

ridas para casa-de-vegetação ou viveiro, já estariam micorri 

zadas e com o desenvolvimento do sistema radicular, ocorre-

ria a perpertuação das ectomicorrizas formadas in vitro. No 

entanto, a presença de carboidratos nos meios de enraizamen

tos empregados nesta técnica poderia interferir nos proces

sos de infecção e perpetuação das ectomicorrizas. 
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P,Ú;,afühM tinc;tolU..Ul, (Pers.) Coker & Couch, enco.!!_ 

trado frequentemente em associação com espécies de EuQa.lyp:tu./.J 

apresenta grande adaptabilidade fisiológica a nível de espe

cie de hospedeiro e uma infinidade de ecotipos{MARX et alii. 

1984; MITCHELL, 1984; TRAPPE, 1977), que são características 

importantes no processo de seleção de isolados. 

Esse trabalho teve como principais objetivos: 

-avaliar a formação de ectomicorrizas por diferentes isolados

de P. tinc.,taflÁ,UJ.i em "plantlets" de E. wwphy.lta. S.T. Blake, de E. 

g.tuu1.fu W. Hill: Maiden, de um híbrido ( E. g.turnfu x E. UJLophyUa.) e 

em plântulas de E. UJLophyUa. e de E. gtw..nfu, em meio de síntese 

com e sem carbono orgânico disponível. 

-avaliar a perpetuação de ectomicorrizas apos transplante p�

ra solo previamente esterilizado, em "plantlets" de E. UJLo

phyll,a, de E. gMnfu e de um híbrido (E. 911.anfu x E. wwphy,Ua.) 

e em plântulas de E. UJLophy.R.1.a_ e de E. gtw..nfu formadas por 

diferentes isolados de P. tinc.,toJzÁ,LL6 em meio de síntese com e 

sem carbono orgânico disponível. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Considerações Gerais 

Melin* citado por MOLINA & PALMER {1982) desen 

volveu a técnica de síntese de micorriza em cultura axênica, 

para demonstrar, experimentalmente, a habilidade de fungos for 

mar ectomicorrizas em hospedeiros específicos. Inoculando 

plântulas da familia Pinaceae, como Pic..ea a.bie1:,, Púill..6 1.:,ylvv.,:tJL,ú.;, 

e LaJÚx e.wwpa.e.a. , Melin * reconheceu claramente, que diferentes 

fungos ectomicorrizicos podiam afetar os seus respectivos ho� 

pedeiros em diferentes níveis. 

Desde então, grande progresso tem sido alcanç� 

do, envolvendo as ectomicorrizas, utilizando cultura axêni

ca, principalmente em hospedeiros das familias Pinaceae, Be

tulaceae e Fagaceae. Muitas informações foram obtidas sobre 

os aspectos estruturais, morfológicos e fisiológicos dessa 

simbiose (DALPÉ, 1986; DUDRIDGE, 1986; HACSKAYLO, 1953; KOPE 

& WARCUP, 1986; MEYER, 1974; TRAPPE, 1967). 

* MELIN; E. Uber die mykorrhizenpilse von Pinll..6 1.:,ylvv.,:tJc.Á,,6 L. und Pic..ea

a.biv., (L.) Karst svensk Bot. Tidskr., 15: 192-203, 1921. 
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No entanto, trabalhos tratando de ectomicorri

zas em hospedeiros subtropicais e tropicais, como 

spp. , sao em pequeno número. Em consequência existem poucas in 

formações da sua fisiologia no hospedeiro e muitas pesquisas 

precisam ser feitas para esclarecer vários aspectos dessa as 

sociação simbiótica. 

Isso se deve em grande parte, ao fato de que 

muitas técnicas de sintese para o estabelecimento de ectomi

corrizas em coníferas in vitro e principalmente em casa-de

vegetação e em viveiro, quando utilizadas para Euc..al..yp;t,M, le

varam a resultados erráticos (BACCHI, 1988; MALACJZUK et 

alii, 1975; YOKOMIZO e KRUGNER, 1983/85a). É provável que os 

insucessos foram devidos à inadequabilidade das metodologias 

empregadas (YOKOMIZO & KRUGNER, 1983/85a; VIEIRA & PERES, 

1988b}, como tipo de inóculo e inoculação, substrato, ferti-

lização e ambiente inadequados. Outro fator que certamente 

está relacionado ao êxito dessa simbiose é a dependência ao 

micotrofismo do hospedeiro. A alta dependência de PinM spp. , 

QueAc..lL6 spp., Fa.gM spp., La.Jt,[x spp., Abiv., spp., Pic..e.ae. spp. , Be.;tula 

sp�, já foi largamente demonstrada (DIXON et alii, 1984; HAB 

LEY & SMITH, 1982; MARX 1980; MEYER, 1973; MITCHELL etalii, 

1984). 

No entanto, no que se refere ao micotrofismo 

de Euc..al..yp;t,M spp., poucos estudos foram realizados e a dúvida 

ainda persiste, quanto aos efeitos benéficos das ectomicorri 
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zas, uma vez que os resultados dos trabalhos foram contradi

tórios. 

Somente mais recentemente, com o desenvolvimen 

to das técnicas modernas em culturas axênicas, maior atenção 

tem sido dado às ectomicorrizas em EuQa.lyptM spp., (CHILVERS 

et alii, 1986; GRENVILLE et alii, 1986; HORAN et alii, 1988; 

MALAJCZUK & HARTNEY, 1986). 

PÃJ.:,o,l.,i;thM tinc;tof1.Á.1L6 é um gasteromiceto largame� 

te distribuído no mundo e foi relatado ocorrer em mais de 30 

países nos continentes Europeu, Asiático, Africano, Oceânia, 

América do Norte, Central e do Sul (GRAND, 1976; LAMPKY & 

LAMPKY, 1973; MARX, 1977; SMITH, 1982). 

Embora P. tinc;tof1.Á.1L6 tem sido relatado em vários 

"sites" e solos, existe consenso geral, que o fungo e mais 

comum em "habitats" de solos pobres arenosos e argilosos (BO 

WEN & THEODOROU, 1973; GRAND, 1976; HILE & HENNEN, 1969; LAM 

PKY & LAMPKY, 1973; MARX, 1977). 

Basidiocarpos de P. tinc;totiM foram relatados 

estar associados às espécies AJz.bMtM me.nziv.ili, Ca..1.ita.ne.a. denta.ta., 

CdM spp., EuQa.lyptLU spp., Junipe.Jz.M spp., La.nta.na. spp., NyMa J.iytva.,üQa, 

Ro yJ.ito ne.a. o t e.Jz.aQ e.a. 

(GRAND, 1976; MARX, 1977; MARX & BRYAN, 1974). Embora in vi

tro, um número maior de espécies hospedeiras foram encontra

das se associar a P. tinc;totil.Ló e formar ectomocorrizas (MARX, 

1980a; MARX & BRYAN, 1970; MEYER, 1973). No entanto, síntese 
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de micorriza in vitro nao significa a sua ocorrência em con

dições naturais (MOLINA, 1979a; ZAK, 1976). 

No Brasil, a ocorrência de ectomicorrizas nos 

ecosistemas indígenas parece não ser generalizada (KRUGNER, 

1985) . Entretanto P. tin.c;toJÚU/2 juntamente com SúViodvana. spp. 

sao os fungos ectomicorrízicos mais frequentemente encontra

dos em talhões de Euc.alyp.tll6spp., (BARROS et alii, 1978; YOKO

MIZO & KRUGNER, 1983/85b). YOKOMYZO & KRUGNER (1983/85b) ob

servaram a presença de basidiocarpo de P. tin.c;toUM ocorrendo 

em povoamento de E. c..J..;tt,._j_odoJW., E. g.tw.n.fu, E • .õiligna e E. v.únina

w. 

Em cultura axênica, CHILVERS (1973) inoculando 

culturas puras de P. tinctoJÚlLb observou a formação de ectomi

corrizas em E. mac.u1.a:ta, E. 6Mtiga.ta, E. .õiebeJu.,, E. Jz.acü.a.:ta, E. 

budge.õ,Lan.a, E. .6:t. johrúÁ.., E. d(Ú_Jz_ymplean.a, E. polyan..themo.6 e E. leu

c.ox.ylon.. 

Apesar de ser um basidiomiceto relativamente 

promíscuo, formando ectomicorrizas em várias espécies, tanto 

de ginospermas, quanto de angiospermas, P. tinctoUM apresen 

ta alto grau de especialização fisiológica a nível de gênero 

hospedeiro (CHILVERS, 1973; HARLEY & SMITH, 1982; MARX & 

KENNEY, 1982; VIEIRA, 1984; YOKOMIZO & KRUGNER, 

Entretanto, recentemente POISSONNIER, 1986), sob 

axênicas, em substrato contendo carbono orgânico 

observou que um isolado de P. tinc..toUM, obtido 

1983/85b). 

condições 

disponível 

de Pin.M 
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pin.M:tetL formou micorrizas em "plantlets" de E. gun.n.,,u_. 

Resultado semelhante foi encontrado por ASHTON 

( 1976), usando um isolado de P. tin.c;tolrÁ,U-6 originado de Pin.U-6 

spp,e inoculado num híbrido de Euea.lyp:tU-6 em condições de vi 

veiro. Todavia, dentro das espécies do gênero Euea.lyp:tU-6 exi� 

te pouca especificidade entre o fungo simbionte e o hospedei 

ro. Apenas alguns isolados parecem ser mais adaptados para 

determinadas espécies (CHILVERS, 1973). Condição análoga o

corre em Pin.U-6 (MARX & BRYAN, 1970}. 

Quando se considera os milhões de hectares com 

potencial para florestas exóticas, que poderão ser estabele

cidas nas nações do terceiro mundo, corno também os milhões 

de hectares aguardando regeneraçao artificial, a importância 

de seleção, propagaçao e manejo de inóculos superiores de 

fungos ectomicorrízicos no manejo florestal se torna mui to im 

portante (MARX & KENNEY, 1982). 

Inoculação com cultura micelial de fungos ec

tomicorrízicos passou a ser estudada, mais intensamente, a 

partir de 1950. Muitos esforços foram dispendidos para de

senvolver metodologias, que tinham como objetivo final, o 

uso de inóculo micelial em escala comercial (TRAPPE, 1977) 

Isso se justifica, porque o uso de cultura pura de fungo ec

tomicorrízico tem sido, repetidamente recomendado, como a me 

lhor forma de inóculo sob o ponto de vista científico (KRUG

NER, 1985; MIKOLA, 1973; TRAPPE, 1977). Vários pesquisadore� 
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também se preocuparam em mostrar as várias desvantagens do 

uso de inóculo constituído de basidiosporos e terriço retira 

dos de povoamentos adultos (ALVAREZ & TRAPPE, 1983; 

KENNEY, 1982; KRUGNER, 1985}. 

MARX & 

O uso de inóculo micelial, em larga escala, em 

viveiros ainda é severamente dificultado, principalmente de

vido a dois fatores: dificuldade de produção em quantidades 

suficientes, em razão da baixa taxa de�crescimento dos fun

gos ectomicorrízicos em cultura pura e desconhecimento da es 

pécie ou isolado fúngico que deve ser usado sob diferentes 

condições (MARX & KENNEY, 1982; MIKOLA, 1973). A maior meta 

nos programas de pesquisa nessa área tem como objetivo prin

cipal desenvolver técnicas eficientes para produção de inócu 

lo e inoculação com fungos ectomicorrízicos (RIFFLE & MARO

NEK, 1982) . 

Em razao dessas dificuldades, cultura pura tem 

sido usada em escala comercial somente para P. tine:to�, par 

ticularmente em Pin.lló spp. (MARX et alii, 1984).

MARX (1980b) escolheu P. line:toUlló para produ

çao de inóculo micelial, porque é um fungo considerado de 

grande valor, pela sua ocorrência natural e aparente adapta-

ção ecológica ·em locais adversos depalperados pelamineração, 

onde a adaptação de Pin.lló spp. era impossível. 

Para outras espécies florestais, particularme� 
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te as de Eu.c..a1yptw.i, os métodos correntes disponíveis para i

noculação de plântulas, em viveiro envolvem a adição de inó

culo vegetativo, que tem provado serem de custos proibitivo� 

fisicamente imanejáveis e de resultados não previsíveis (MA

LAJCZUK & HARTNEY, 1986). 

O uso de plântulas ou clones, já rnicorrízicos, 

inoculados in vitro e transferidos para viveiro possui uma 

série de vantagens. Nessas condições, caracterísitcas neces

sárias, quando se faz o uso de inóculo rnicelial em viveiro PQ 

dem ser dispensadas, corno sobrevivência ao rigor de várias ma 

nipulações (trituração, lavagem, secamento), ao armazenamen

to, à incorporação ao solo, à competição com microflora do so 

lo e à adversidade de temperatura e umidade do solo (MALAJC

ZUK & HARTNEY, 1986; MARX & KENNEY, 1982). 

O desenvolvimento de técnicas para produção de 

mudas de Eu.c..a1yp-t1L6 e E.inlL6, através de cultura de tecidos em 

condições axênicas, que poderão tornar viáveis em escala co

mercial em pouco tempo, poderá superar boa parte das dificul 

dades, até então encontradas, devido ao uso de inóculo comer 

cial (KRUGNER, 1985). 

2. 2. Associaçes ectomocorrizicas em Eu.c..a1yptl:t6 spp.

Segundo CHILVERS & PRYOR ( 19 6 5) e KOPE & WAR-~ 

CUP (1986), o primeiro relato da ocorrência de ectomicorri-
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zas em Euc..alyp.tu.J.i foi feito por Samuel* em 1926. 

A grande maioria dos trabalhos, em que se obte 

ve êxito na formação de ectomicorrizas em Euc..alyp.tu.J.i sp., u

sando P. tinc..toftiUJ.> foram conduz idos em cultura axênica. 

CHILVERS & GUST (1982a) usaram a 11 técnica de 

garrafas de crescimento" para estudar aspectos morfológicos 

e estruturais das micorrizas formadas entre P. tinc..toftiUJ.> e E.

-0t.john,Ü,. Em perlita umidecida com solução nutritiva, eles 

observaram um gradiente decrescente na taxa média de cresci

mento nas raízes micorrízicas de segunda a quinta ordem. As 

micorrizas cresceram muito mais lentamente, do que as raízes 

não infectadas de equivalente ordem, cuja magnitude foi esti 

rnada ser de um fator cinco. Maior número de ápices terceá-

rios e quaternários foram convertidos a micorrizas, do que 

ápices secundários. Os ápices das raízes primárias e secundá 

rias cresceram muito mais rapidamente, do que o fungo, com 

os dois se distanciando cada vez mais, quando cresciam na 

mesma direção. No mesmo trabalho, mas usando como inóculo, 

solo de uma floresta da mesma espécie, os autores observaram 

comportamento semelhante nas micorrizas e raízes. 

MASSICOTTE et al.ii (1987) recorreram à "técni

ca de saco de crescimento", descrita por FORTIN et al.ii (1980) 

* SAMUEL, G. Note on the distribuition of micorrhiza. Transactions of the

Royal Society of South Australia, 50: 245-246, 1926. 
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para estudar o processo de formação de ectomicorriza entre P.

tine:talu.J.J.,6 e plântulas de E. p�. Usando inóculo mice

lial e avaliações diárias, até 10 semanas após a inoculação, 

os autores verificaram que, muitas raízes laterais foram co

lonizadas em toda a sua extensão formando manto bem visível, 

com exceção das raízes primárias. Tanto as raízes laterais 

jovens, quanto as raízes longas produziram estímulo, que a

traiu o fungo simbionte. A penetração da rede-de-Hartig foi 

impedida pela hipoderme, se restrindo as células epidérmicas 

e na região da coifa só ocorreu formação de manto espesso. 

Os autores suspeitaram que lamelas de suberin� 

que sao conhecidas ocorrer na hipoderme sejam responsáveis 

por esse fenômeno. Outro aspecto observado foi o alargamento 

das células epidérmicas após formação da rede-de--Hartig. � 

vidências surgeriram que P • .:tü1c.:t.aJzÁ.1.L6 melhorou o início de 

desenvolvimento das raízes laterais, que foram colonizadas 

por hifas mais internas do manto da raiz-mãe, as quais esta

vam próximas do primórdio da raiz lateral. Colonização e con 

sequentemente, formação da rede-de-Hartig nao ocorreram a 

partir de rede-de-Hartig pré-existente da raiz-mãe. Os pelos 

radiculares presentes, durante a colonização da raiz 

encobertos pelo manto e aparentemente se degeneraram. 

foram 

CHILVERS et alii (1986} desenvolveram com gra� 

de sucesso a técnica do papel sanduíche para estudar o desen 

volvimento de ectomicorrizas formadas em E. glabu.íu.6 subsp. 

bic.01.:..w.:ta. por P. ünc.:t.aJzÁ.1.L6 e Pa.uill.L6 invalu..tl.L6. Através de cor 
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tes de raízes observados ao microscópio foi verificado, que 

apos cinco dias à inoculação, houve formação de micorrizas 

completas, pelos fungos simbiontes, com manto e rede de Har

tig. Duas semanas após a inoculação, 40 a 80% dos ápices das 

raízes secundárias foram transformados em micorrizas e as 

raízes primárias, em todas as repetições, não foram infecta

das. Em sala de crescimento, usando vaso de argila contendo 

turfa especial, os autores empregaram uma variante da técni

ca do papel sanduíche. Eles constataram, que três semanas a

pos a inoculação havia a presença de alguma micorriza forma

da por P. ::ti.nc.:toJÚ1L6 . 

A técnica do papel sanduíche modificada foi a

dotada pro GRENVILLE et alii (1986) para observar a afinida-

de de cinco isolados de P. ;t,i_nc;to/Ú1L6 em plântulas de E. pil!!: 

[a!U..,6. Passados seis dias a inoculação, três isolados ha-

viam formado micorrizas; enquanto que o 4Q e o SQ isolados 

as formaram somente após 8 e 9 dias, respectivamente. Atra

vés de cortes micorrízicos observados ao microscópio, os au

tores confirmaram as constatações de MASSICOTTE et alii (1987). 

Também foi notado que o isolado, que mais formou micorrizas, 

correspondeu aquele que apresentou maior taxa de crescimento 

em cultura pura. 

Para estudar os eventos sequenciais, que ocor

reram durante a formação de ectomicorrizas entre E. globlLllL6 

subsp. bic.o;.,.:ta;ta, P. linc;tof1Á_/L6 e P. invollL6, HORAN et alii ( 19 8 8) 

recorreram à técnica do papel sanduíche de CHILVERS et alii
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(1986). A sequência de eventos, no processo inicial de infec 

ção foi a mesma para ambos os fungos simbiontes, os quais for 

maram micorrizas, que se alastraram a mesma taxa. Após o pri 

meiro dia à inoculação, os fungos tinham induzido mudanças 

nos ápices radiculares, com aparecimento de 1
1 flecks 11marrons, 

só visíveis ao estereomicroscópio, mostrando que já houve in 

teração química entre fungos e raízes, sem ligamento físico. 

Dois dias após a inoculação, uma fina trama de hifas ocorreu 

ao redor de muitas raízes, com particular acúmulo nos ápice& 

Em cortes longitudinais poderiam ser visto as hifas invadin

do as camadas de células externas, ao redor da região ante

rior da ponta da raiz e pode ser detectado pela primeira vez 

um aumento no diâmetro dos tecidos das raízes. Quatro dias 

apos a inoculação, os ápices das raízes já possuíam aparen

cia de micorriza característica. Nesse intervalo, o manto fún 

gico era bem desenvolvido ao redor da ponta da raiz e o fun

go iniciava a penetração nas células epidérmicas. Poucas mu

danças ocorreram após o quarto dia da inoculação, exceto pa

ra o crescimento em extensão dos ápices micorrízicos, para o 

aumento da densidade do manto e para o crescimento radial das 

células epidérmicas. 

Antes do desenvolvimento dessas técnicas moder 

nas de cultura axênica, esse tipo de estudo era bastante co� 

plexo para ser conduzido, urna vez que as dificuldades em a

companhar a sequência de eventos durante a formação de ecto

micorrizas eram grandes. 
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Vários resultados de trabalhos têm mostrado 

que, ainda não existe consenso geral, quanto aos efeitos be

néficos das ectomicorrizas em Euc.al.ypt:U-6 sp.. Enquanto se o� 

teve sucesso em algumas inoculações, em outras, o fracasso 

foi constante. VIEIRA (1984) estudou a formação de ectomicor 

rizas entre plântulas de E. gJLanclLé e isolados de P. tinc.to

.tr..ÁJJ.J.J. Dos três isolados fúngicos testados em cultura axêni

ca, RVE82 e RVE571 originados de foc.al.ypt:U-6 sp. e 185 origin� 

do de P,én.U-6 spp., somente o primeiro apresentou alto grau de 

infecção micorrízica, embora o segundo isolado tenha aprese� 

tado desenvolvimento micelial no substrato. Quando as plânt� 

las foram transferidas para vasos, em casa-de-vegetação, as 

micorrizas formadas in vitro pelo isolado RVE82 se perpetua

ram e houve colonização de 95% da amostra de raízes analisa

da. Em nenhum tratamento se verificou ganho de altura de plâ� 

tula e de peso de matéria seca, mesmo onde ocorreu alta por

centagem de colonização. 

VIEIRA & PERES (1988a) testaram a compatibili

dade de seis isolados de P. tinc.totu.111.J em plântulas de E. gJLan

clLé, em condições de casa-de-vegetação, usando solo esterili 

zado e como inóculo suspensão micelial produzida em meio de 

cultura MNM. A 23 ppm de fósforo, eles verificaram coloniza

ção micorrízica superior a 59% para todos os isolados e ben� 

fícios altamente significativos para o hospedeiro, quanto ao 

peso da matéria seca, a altura de plântulas e ganhos de P, 

K, N, Ca e Mg. Sob essas condições, cinco isolados não dife-
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riram estatisticamente. A 90 ppm de fósforo, embora tenha o-

corrido razoável colonização micorrízica, nenhum 

foi -verificado para o hospedeiro. 

benefício 

YOKOMIZO & KRUGNER {1983/85a) nao obtiveram su 

cesso na inoculação de plântulas de E • .&a.fÁ.gn.a. e E. c.JJ.Júodo11.a., 

com isolados de P. linc.:toJr..ill-6 originados de basidiocarpos pr_Q 

cedentes de E. M.Li,gna. e de Pin.M .t.a.e.,da.. Quando eles usaram inó 

culo micelial veiculado em turfa-vermiculita em condições de 

casa-de-vegetação, nenhuma micorriza foi formada nas plântu

las hospedeiras, 130 dias após à inoculação. Quando usaram 

como inóculo basidiocarpos de mesma origem e sob as mesmas condi_ 

ções, também nenhuma micorriza foi detectada, após seis meses a 

inoculação. Em ambas as inoculações não houve nenhum ganho na al

tura de copa e peso seco total das plantas. No entanto, sob as mes

mas condições, quando os autores inocularam plântulas de Pinll-6 e.,,t

lio:t:ti.. com micélio e basidiosporos de P. linc.:toJr..iM originados de PJ: 

nll-6 spp ., constataram alta porcentagem de micorrizas no hospediro. 

Recorrendo à técnica do papel sanduíche descri 

ta por CHILVERS (1986), BACCHI (1988) mostrou que 

formou ectomicorrizas com dois isolados de P. linc.:toJr..ill-6 ori

ginados de Eu.c.a..typ.tl.l..-6 spp .. No entanto, inoculações de plântu

las de E. 911..a.n.c:lu e E. u.o11.ophylla.., em condições de viveiro, com 

os dois isolados fúngicos produziram resultados negativos, 

quanto à colonização micorrízica. Vários tipos de inóculo e 

vários métodos de inoculação foram utilizados em plântulas 

das duas espécies hospedeiras, de várias idades, mas sob ne-
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nhuma condição foi detectado formação de ectomicorriza típi

ca. Também não foi observado diferenças significativas entre 

altura, diâmetro do caule e peso da parte aérea entre mudas 

inoculadas e não inoculadas. 

MULLETTE (1986) usando como inóculo basidiocar 

po maduro e moído de P. tinc:toJÚUJ.:, induziu a formação de ecto

micorrizas, em grande quantidade em E. gumm�6eJta, sob condi

ções de casa-de-vegetação, em dois tipos de substrato e con

centrações variadas de ortofosfato. Na concentração de fósfo 
_3 

ro de 1 a 5 ppm e inóculo de 4.10 g esporos/planta, em a-

reia quartzosa, 70% do sistema radicular estava micorrízico, 

seis meses apos à inoculação. Essa porcentagem subiu para 

92%, quando o inóculo foi solo arenoso não esterilizado ori

ginado de floresta do mesmo hospedeiro. 

Benefícios para plântulas de E. pilf.1.Í.a.fl.,{,6 resul

tantes da inoculação com P. tinc:toJÚUJ.:, foram encontrados por 

HEIRINCH et alii {1988}. Eles inocularam, com corpos de fru

tificação esfarelados, plântulas cultivadas em cascalho-areia 

quartzosa, nutridas com várias formas e concentrações de fó� 

foro. Aos 300 dias, após a inoculação, as plântulas supridas 

com Na1½P0
4 

(1,5 a 15 ppm), Fe/Al fitato (1,5 a 150 ppm) e 

Fe/AlP0 4 (1,5 ppm), 50 a 90% dos ápices radiculares estavam 

micorrizicos. Além disso, tanto a aquisição de fósforo, corno 

o peso das plântulas foram melhorados.

Com o objetivo de determinar o nível de fósfo-
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ro no solo favorável à atividade da associação micorrízica 

entre P. ünáolu.1L6e E. gM.n.<Ü.I.>, SOARES et alii {1985) conduz_!. 

ram um ensaio em latossolo vermelho-escuro esterilizado. A 

perpetuação das ectomicorrizas, nesse substrato, foi inibida 

a 160,5 ppm de fósforo. Os efeitos das micorrizas no cresci

mento e absorção de nutrientes pelas plântulas foram positi

vos e significativos, entre níveis de fósforo de 0,8 a 8,6 

ppm, até aos 77 dias após a inoculação, quando se fez a ava

liação. 

GARBAYE et alii (1988) estudaram o efeito de 

seis espécies de fungos ectomicorrízicos sob a forma de inó 

culo micelial veiculado em turfa-vermiculita, emplântulas de 

um híbrido de eucalipto I E. wwphyUa x E. �on,,w_n.a), no Congo. 

Em solo furnigado, um isolado de P. tináoJz.,ÜUinduziu significativas 

maior colonização e altura de plântulas. Os demais fungos si� 

bientes foram inferiores e muitos não diferiram da testemu

nha, não inoculada, mas contaminada por simbiontes nativos. 

Eles mostram que essas vantagens foram mantidas até 25 meses 

apos o transplante para solo natural de viveiro. Após esse 

período, todos os tratamentos foram dominados por ScleJtodVUna 

sp., um competidor nativo. 

YOKOMIZO & KRUGNER (1983/85a) estudando ectomi 

corrizas de P. ünáolu.1L6 em Eu.ea.lyp:tt.Ló spp. observaram que a assQ 

ciação não apresentou efeitos no desenvolvimento do hospede_!. 

ro, pelo menos na fase de viveiro. 
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Neumann* citado por MALAJCZUK et alii {1975)r� 

latou melhor crescimento em plântulas de E. c..ama..ldu.1..e.nJ.:.,W na 

presença de P. tinc;taf/Á.J.L6, embora nenhuma micorriza tenha si

do formada. O autor atribuiu essa resposta, à atividade do 

fungo simbionte na rizosfera, mais do que a um efeito simbió 

tico mais intríseco. 

Uhlig** citado por IMONA & PRA.DO JR. (1978) ve 

rificaram o crescimento vigoroso de E. tta1.:,tJta.:ta., E. umbe.í.1..a;ta, e 

E. ttu.CÜJ.i em presença de micorriza, em solos básicos, no Sudão.

MALAJCZUK & HARTNEY (1986) citam que trabalhos 

desenvolvidos por eles (não publicados) mostraram que deter

minados isolados de P. tinc..:tatiUJ.:, estimularam, significativ� 

mente o crescimento de Eu.c..alyp;tUJ.:,, em áreas de mineração de 

bauxita na Austrália. 

O aumento na aquisição de fósforo por plântu

la de E. pil�, devido à associação ectomicorrízica, em 

solo deficiente em fósforo e em área fertilizada foi consta-

tado por MULLIGAN & PATRICK (1985). Usando elemento marcado, 

os autores verificaram que, plântulas infectadas naturalmen

te, aumentaram a absorção de fósforo. Além disso, as plântulas 

* NEUMANN, R. Relationships between P,Wo.u.:tu.J., tinc;tofl.Á_UJ.:, (Mich. ex. 

Pers.) Eoker et Couch. and Eu.c..a.lyp;av., c..amaidu.le.n.6,</2 Dehn. Bull. Res. 

Counc. Isr. Sect. D Bot., 7: 116-120, 1959. 

**UHLIG, S. Beitrag zum problem der mykorrhiza in Eu.c..alyp;tUI.:,. Zentralblat

fur Bakteorologie, Parasintenkunde, Infektions Krankleiten und hygiene. 

Jena (Abt-2), 122(3): 271-27 4, 1978. 
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colonizadas apr�sentaram maior ganho no crescimento através 

de maior aumento na fotossíntese. 

PRYOR {1956) cita que, o pobre crescimento e 

clorose em plântulas e frequentemente morte logo após o se-

gundo e terceiro par de folhas de E. di.vu, E. pa..uu6loJz.a., E.

ILobVt:tóon,U, e E. 6Mliga..:ta, no Iraque, foram supostamente, prova 

velmente devido à falta de micorriza. O autor, ainda se refe 

re que, na Nova Zelândia, espécies de Euc.alypttLó do grupo Re

nantherae, quando foram introduzidas tiveram problemas no de 

senvolvimento, que foi supostamente, ser devido à falta de 

micorrizas. 

Segundo MALAJCZUK et a1ii (1975), plântulas de 

E. e.alo phylla.., em solos lateríticos foram beneficiadas por 

ectomicorrizas. Em plântulas inoculadas com solo natural, o

riginado de floresta da mesma espécie formaram-se micorrizas 

abundantemente, as quais aumentaram, significativamente o 

teor de fósfaro no hospedeiro. Também foi observado, que as 

micorrizas substituíram adubações com alto teor de fosfato. 

No entanto, quando os autores fizeram inoculações com micé

lio de Rhlzopogon lu:teoi..u.-6, poucas· micorrizas se formaram e ne 

nhurn benefício para as plântulas foi detectado. 

Plântulas de E. ILegnaiu foram beneficiadas, quan 

do inocluladas com o fungo ectomicorrízico Muophei.1.,,la Mena.Ju..4 

tanto em condições de casa-de-vegetação, quanto em condições 

de campo. Nesta última condição, plântulas inoculadas com 
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mistura de micélio, corpos de frutificação e mocorrizas apre 

senta rarn:l!_Ubcarrizas piramidais e tiveram a altura aumentada 

2,5 vezes, em relação ao controle. Em outro experimento con

duzido em casa-de-vegetação, usando solo esterilizado, as 

plântulas foram inoculadas com corpos de frutificação e micé 

lio. Os resultados indicaram aumento significante no peso se 

co e frequência de ectomicorrizas (ASHTON, 1976). 

Ectomicorrizas de cor escura, originadas de 

infecção natural foram formadas entre E. p.illli.a.JL,u e um fungo 

ectomicorrízico, supostamente ser Cenoc.oc.c.u.m geophyium. Em con 

<lições de casa-de-vegetação, em solo pobre, as plântulas au

mentaram, significativamente, a absorção de fósforo, após 96 

dias ao semeio. No entanto, nenhum ganho de peso seco foi no 

tado, mas grande número de ectomicorrizas estavam presentes. 

Passados 176 dias ao semeio ocorreram aumentos na absorção 

de fósforo e no peso seco das plântulas, os quais estavam 

correlacionados com o número de micorrizas (HEINRICH & PA

TRICK, 1986). 

Um experimento realizado por LAPEYRIE & CHIL

VERS (1985), em solo calcário, com infecção micorrízica natu 

ral foi obtido crescimento significativo de plântulas de E. 

dumo-0a. As plântulas inoculadas em casa-de-vegetação, apos 

dois meses possuíam o dobro de crescimento e maior influxo de 

fósforo, do que as não inoculadas. Esse diferencial cresceu 

para 8 vezes, com relação à altura das plântulas, e ao peso se 



22 

co após cinco meses. Os autores verificaram que, dois meses apos 

a inoculação, as·plântulas apresentaram com altos níveis de co 

lonização, principalmente por M. V. A. do gênero G.loml.L6. Entre 

tanto, avaliação aos cinco meses mostrou que estava ocorren

do inversão na porcentagem de colonização entre MVA e ectomi 

corrizas. 

A distribuição de ápices ectomicorrízicos no 

sistema radicular de E. 1.i:t. johvvü., foi estudada por CHILVERS 

& GUST (1982). Em condições de casa-de-vegetação, usando co

mo inóculo, solo de floresta da mesma espécie, eles observa

ram maior número de ápices micorrízicos na metade superior 

do sistema radicular. Todos os ápices primários e grande nu

mero dos secundários não foram infectados. Entretanto, a 

maioria das ramificações de quarta ordem se transformaram em 

rnicorrizas. De acordo com os autores, o aparecimento desses 

ápices no sistema radicular obedecu urna ordem cronológica a

pós a germinação: quatro semanas para raízes terciárias e 

seis semanas para raízes de quarta ordem. 

Alto grau de associação entre basidiocarpos de 

Sc.lvwdvuna. fi.la.v,i,dum com E. pauufi.loJz.a. e E. 11..obeJt.t.óovúJ., foi consta 

tado em florestas no mediterrâneo. Testes experimentais mos

traram, que plantas não micorrízicas revelaram descoloração 

geral e pobre crescimento, enquanto que aquelas micorrízicas 

apresentaram coloração e crescimento normais após 4 a 8 me

ses de idade, (PRYOR, 1956). 



23 

MALAJCZUK et alii (1984) constataram, em cult� 

ra axênica, a formação de ectomicorrizas em E. diveMic.oloJt, 

E. c..a.maldui..e,;v.,.-i..õ, E. mMginata. e E. míVtoC.Oit!f.6 por Hydma.n.giwn c.a.Jtneum,

He.beloma. c.tw.J.:,;tuü.,601tme e Aman,,i;ta, ml.L6c.MÁ1l. Em substrato com carbo 

no orgânico disponível, as micorrizas formadas apresentaram 

manto espesso e rede-de-Hartig restrita às células epidérmi

cas. Quando usaram os simbiontes Rhizopogon. vu.lgaJlÂ/2 e S� ½ 

ku, específicos para coníferas, nenhuma micorriza foi cons

tatada. No entanto observaram a presença de manto nas raízes 

dos hospedeiros resultante de um estímulo não especifico. 

Sob as mesmas condições, MALAJCZUK et alii , 

(1982) examinaram a capacidade de uma série de espécies de 

fungos micorrízicos se associarem simbioticamente a uma série 

de espécies de Euc.a.lyptw.;. P,ú.,oü;thl.L6 tin.c.totu.J.U, formou mi corri zas 

em todos os hospedeiros testados, mas mostrou maior especi� 

lização para determinadas espécies. A colonização micorrízi

ca variou entre 30-69% em E. ma.Jtginata., E. ma.c.u.la.:ta, E. 1te.gn.a.n.1.i e 

E. diveMic.oloJt; entre 1-29% em E. c.amaldu.le.tU,Úi, E. .õie.beJti, E. obli

qua, E • .6:t. john.,ü,, E. c.a.lophylla, E. mic.Jtoc.01ty.6 e E. da.lltymple.a.n.a. Os 

autores observaram que as plântulas de Euc.a.lyptlL6 sp. reagiram 

à inoculação com Rhizopa.gon sp. e S uilll.L6 sp. , mas não formaram 

nenhuma micorriza. 

Na grande maioria dos trabalhos, onde se encon 

trou efeitos benéf ices das ectomicorrizas em Euc.a.lyp:tl.L6 sp•, os 

fungos simbiontes testados não prometem boas perspectivas pa 

ra uso em inoculações artificiais em larga escala. são fun-
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gos ainda nao cultiváveis em meio de cultura artificial ou 

de baixa taxa de crescimento, quando comparados com P. line:to 

flÁ.1L!:,. A dependência ou os efeitos benéficos a Euc.a..typ.tw.; sp. 

por fungos ectomicorrizicos, com vistas ao uso de 

ções em larga escala carece ainda de mais estudos. 

inocula-

2. 3. Associações ectomicorrizicas em clones de Euc..al.gphu

spp,e de outras espécies hospedeiras. 

Recentemente tem sido publicado alguns poucos 

trabalhos, onde se usou inoculações, em cultura axênica, com 

fungos ectomicorrizicos, em clones de Euc.alyptM spp. e outras 

espécies florestais, originados através de cultura de teci

dos ou enraizamento de estaca. 

AUER et alii {1985) observaram a formação de 

ectomicorrizas em "plantlets" de E. wr.ophylla., em cultura a

xênica, em tubo de ensaio. Logo após o enraizamento dos ex

plantes, no próprio meio de cultura para enraizamento inocu

laram discos de meio de cultura contendo micélio de P. line:to 

IZÁ,M, Após três semanas foi constatado o crescimento das 

"plantlets" e de P • .ü.nc.;tolZÁ,M sobre o meio de cultura e so

bre as "plantlets". Também verificaram colonização ectomico� 

rizica do sistema radicular, com desenvolvimento de manto mi 

celial esparço e alterações na coloração das raízes. 

POISSONNIER (1986), em cultura axênica induziu 

a formação de ectomicorrizas por isolados de P. linc.;tolZÁ,M (a

r ig inados de P inM pinM:teA e de E. dalti.ymp.te.a.n.a.) e por P. invo.lutM 
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em clones de E. gu.n.w, originados do enraizamento de micro

estacas de gemas. Em todos os quatro substratos testados, 

vermiculita, perlita, celulose e blocos de lã-de-rocha, ume-

decidas com o meio de cultura MNM e inoculados com 

foi notado a formação de micorrizas por todos ·os 

micélio 

isolados 

dos fungos simbiontes. Após 3 a 4 semanas a inoculação, so

mente ao redor do local de colocação do inóculo formou-se mi 

corrizas, as quais foram pouco visíveis a olho nu. Aparente

mente, os fungos prejudicaram o crescimento dos clones. Pas

sadas 6 a 7 semanas da inoculação, em 26% e 25% dos clones i 

noculados obteve-se a síntese de micorrizas por T. üne.:totúw.i 

e P. involu.:tLló, respectivamente. Cortes das micorrizas obser

vados ao microscópio mostraram manto bem espesso, com hifas 

densas e rede-de-Hartig bem desenvolvida. Também, o autor ve 

rificou alta porcentagem de cortes com manto, mas sem rede -

de-Hartig. 

MALAJCZUK & HARTNEY (1986) desenvolveram estu

dos comparando a colonização micorrízica em "plantlets" e 

plântulas de E. e,ama.1,du.1,e,n.J.,,t,õ com vários isolados de P. üne.:to

Ju._Lló, Sc.lvwde.Jtma poJw.doxwn, Hydn.angiwn c.1vrnewn e Lae,e,aJzÁ_a lac.c.a;ta. Em 

cultura axinica, "plantlets" inoculados com micélio, logo a

pós o início do enraizamento houve crescimento das quatro es 

pécies fúngicas sobre o substrato agarizado. Após cinco sem� 

nas à inoculação, os fungos tomaram quase toda a parte aérea 

das "plantlets" e muitas jã tinham morrido abafadas, particu 

larmente aquelas inoculadas com P. üne.:to-'Ú!L6. Micorrizas fo-
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ram formadas somente nas raízes que cresceram acima da supe� 

ficie do meio de cultura agarizado e em maior porcentagempor 

P • .  t-i.ne,ta.11.Â..U.,� e S. pa.1w.dox.wn. Para as "plantlets", que após duas 

semanas à inoculação foram transferidas para tubetes, a so

brevivência pós transplante foi melhorada, em relação a tes

temunha nao inoculada, mas somente para determinados isola

dos dos fungos simbiontes. Após 12 semanas ao transplante pa 

ra tubetes, as micorrizas de todos os isolados se perpetua

ram, extensivamente, exceto para Hy.6t:eJLangiu.m eaJl..ne..um. Não hou 

ve incremento de algum ganho nas "plantlets" inoculadas. Pa

ra plântulas inoculadas com micélio em turfa-vermiculita -a

reia ocorreu substancial formação de ectomicorrizas somente 

com um dos 14 isolados de P. linc;tattiU-6 e com os de L. la.ceata. 

e H. c.aJtn.e..um. Isolados de S. paJtadox.um e H. c.aJrne..um nao inicia

ram formação de nenhuma ectomicorriza. Não existiram diferen 

ças significativas entre plântulas micorrízicas e não micor

rizicas. 

O desenvolvimento de ectomicorrizas foi mostra 

do ocorrer, em cultura axênica, entre "plantlets" de E. gu.nn.,ü 

e P. in.voftLtU-6. Após o enraizamento das gemas, as "plantlets 11 

foram transferidas para turfa-vermiculita umidecidas com so

lução nutritiva e inoculadas com suspensão micelial. O cres

cimento simultâneo do fungo e hospedeiro no substrato permi

tiu a formação de grande quantidade de micorrizas, com manto 

e rede-de-Hartig bem evidentes (REYNOIRD & STRULLU, 1986}. 

A formação de ectomicorrizas em cultura axêni-
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ca e seu benefício para clones de castanheira (CMta.ne.a. -óa..tiva.) 

foram mostrados por STRULLU et alii (1986), usando como fun

go simbionte P. involu.:tu.õ. Após o enraizamento de micro esta

cas inocularam os clones em turfa-vermiculita, com suspenção 

micelial e passadas 9-10 semanas já foi possível detectar a 

altura superior das plantas. Após 22 semanas à inoculação, 

cortes observados ao microscópio mostraram manto e início de 

formação da rede-de-Hartig nas raízes secundárias. 

PARK (1971) induziu a formação de ectomicorri

zas em estacas enraizadas de T ilia. a.mvu_c.a.n.a. com Ge.n.oc.oc.c.u.m g11,a,n.i-

60Jt.me. e Lac...ta.Ju.,M sp. , em condições de casa-de-vegetação. Após 

seis meses à inoculação com micélio dos fungos, 58,2% dos 

clones apresentaram micorrizas. Em cortes observados ao mi

croscópio foi confirmada a presença de ectomicorrizas carac

terísticas, com manto de rede-de-Hartig. 

Para estudar a atividade de fosfatases, ANTI-

BUS et alii (1981) induziu a formação de ectomicorrizas por 

He.be.loma. pMillum, Ge.n.oc.oc.c.um ge.oph-üum e En.toloma .õVU,c.e.um em clo

nes de Sa1,ix Jto.:tu.n.d,i,fiolia, originados de enraizamento de esta

cas. Dos vários isolados fúngicos testados, todos aqueles de 

E. .õeftic.e.u.m e H. pMillu.m formaram micorrizas típicas, enquanto

que o mesmo não ocorreu com os isolados de C. ge.ophilu.m. Para 

essa espécie fúngica, apenas os isolados originados de eco

sistemas com temperaturas mais elevadas se associaram ao hos 

pedeiro. 
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2.4. Associações ectomicorrízicas em plântulas de outras 

espécies hospedeiras. 

Grande numero de trabalhos, tratando de vários 

aspectos da simbiose mostraram a facilidade do desenvolvimen 

to de ectomicorrizas em diversas espécies hospedeiras origi

nadas de clima temperado (FINLAY & READ, 1986; HUNG & CHIEN, 

1979; PICHÉ & FORTIN, 1982; MARX, 1980a; MARX & BRYAN, 1974; 

MARX & BRYAN, 1975; PONS et alii, 1986; SUGGS & GRANO (1972). 

Desde 1917, Melin*, citado por MEYER (1974) o� 

servou, em condições de campo, que algumas espécies de Pinl.L6 

e Pieea nao cresciam e desenvolviam ou eram muito definhada� 

na ausência de fungos ectomicorrízicos. Schramm**, citado por 

MARX (1980a) relata que P • .tinc.:to.fu.lLó foi essencial para o es 

tabelecimento de Be:tu.,la_, Pinu.1,, Popu.l!Ló e. Quvr.c.l.L6 em depósito de 

minas de antracite nos Estados Unidos. O autor cita as vanta 

gens de ectomicorrizas formadas por P • .tinc.:toJt.Áll.,6, em relação 

a outros fungos, para a sobrevivência e crescimento de plân

tulas de Pin.l.L6 spp.,, em locais adversos. 

FORTIN et alii (1980) desenvolveram a "técnica 

de sacos de crescimento de poliester", para estudar o desen

volvimento de ectomicorrizas em plântulas de Pinl.L6 .õtlwbl.L6. De 

* MELIN, E. Norrl. Handbibl., 7:1-426, 1917.

**SCHRAMM, J.E. Plant colonization studies on black wastes from anthracite 

mining in Pensylvania. Amer. Philoso Soe .• 56:1-134, 1966. 
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seis especies de fungos ectomicorrízicos testados, somente 

P. linc.toJÚlL6 e C. gna.ni6oJune. se associaram ao hospedeiro. Atra

vés de avaliações diárias foi possível notar, que após cinco 

dias à inoculação houve formação de manto e rede-de-Hartig 

Os autores relataram, que existiu extensivo desenvolvimento 

de hifas na superfície e ao lado das raízes, no sentido acro 

peto, em decorrência do estímulo químico dos exsudados. 

Os estágios iniciais de formação de manto e es 

tabelecimento de rede-de-Hartig entre Ama.n.i.;ta. ml.L6c.aJu..a. e Pie.e.a 

abiv.,, em cultura axênica foram examinados por KOTTKE & OBER 

WINKLER (1986}. Eles denotaram que, a decomposição das célu

las da coifa da raiz parece ser um fator comum e facilita o 

contato com as células corticais. Esse processo parece, tam

bém estimular a formação de manto, uma vez que as hifas for

maram uma estrutura pseudo-parenquimática. Não existiu ne

nhum desenvolvimento da rede-de-Hartig no ápice meristemático 

das raízes e as hifas digeriram as células moribundas da coi 

fa. Além disso, a fonte nutricional do substrato exerceu e

feito importante no processo morfogenético de formação do ma� 

to. 

No entanto, através de estudos realizados no 

desenvolvimento de ectomicorrizas em Pie.e.a abiv., por Pilode.Juna 

Moe.e.um (Cofl..liciwnbic.olo!L), NYLUND & UNESTAM (1982) observaram, 

que os eventos sequenciais na formação de micorrizas foram di 

ferentes daqueles relatados ocorrer em Euc.a.lyptl.L6 sp .. Inicialmen 

te, próximo às raízes, existiu notável estímulo no crescimen 
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to do fungo. Uma vez alcançada a raiz, o fungo formou um en

velope de hifas mais adensadas e cresceu mais rapidamente so 

bre as radicelas, do que sobre o substrato. Após a formação 

desse envelope, diferente do manto, as hifas originadas dele 

penetraram na epiderme em vários pontos, somente na região 

do córtex maduro. Após o início da penetração das hifas nas 

células corticais e que teve início a formação do manto ver

dadeiro. 

WARRINGTON et alii (1981) fizeram ver, que a 

penetração de hif as de P. ünc;totu..ll.,6 em raizes 

ocorre, concomitantemente ao inicio de formação de manto. E-

les também concluíram, que nas raízes já existem aberturas 

para pronta penetração das hifas. Além disso notaram que, as 

hifas poderiam penetrar diretamente, rompendo a epiderme. A

firmaram que, dependendo das espécies hospedeira e ffingica,a 

rede-de-Hartig pode ser formada concomitante e até antes do 

manto estar completamente formado. 

A resposta de Pin.UJ.i c..on;toua em turf a-vermiculi

ta, em casa-de-vegetação, ã inoculação de micélio de P. ün.c..

�olU.l..L6 ocorreu mesmo com baixa porcentagem de colonização mi 

corrízica. Seis semanas após a inoculação, no máximo 7,04% 

do sistema radicular havia sido colonizado e o hospedeiro a

presentou resposta significativa no crescimento (EKWEBELAM & 

REID, 1983). No entanto, MARX et alii (1984) verificaram, em 

condições de campo, que efeitos benéficos, significativos p� 

ra plantas de Pin.UJ.i sp. , somente foram obtidos, quando no mi 
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nimo metade das raízes estavam micorrízicas com P. tine,tol1Á1U,. 

HARLEY & SMITH {1982) afirmaram que, alta porcentagem de 

colonização micorrízica, nem sempre implica em ganho de cres 

cimento do hospedeiro. Eles relataram que raízes de PinUJ.:. tul

d.ia;ta_ com 72% de infecção de Rhizopogon fLe.J.ie..olUJ.:. não apresenta 

ram maior peso e altura, do que plantas não micorrízicas. Fr� 

quentemente, diferentes combinações hospedeiro-isolados fún

gicos apresentaram eficiências diferentes no crescimento da 

planta. Marx*, citado pelos autores, estudando o efeito de d_!_ 

ferentes isolados de P. lindofLiUJ.:., em plântulas de Q • .1tub.1ta 

mostrou que três diferentes isolados induziram diferentes g� 

nhos de altura e peso seco no hopedeiro e diferentes porcen

tagens de colonização ectornicorrízica. 

MARX & BRYAN (1970) mostraram que um isolado 

de P. tindoJÚUJ.:, originado de Pin.u.b spp. reagiu, diferenternen 

te, quanto à formação de micorriza, com várias espécies de 

Pin.u.b. Não se associou com P.ú1u..b OJu.J:,w;ta,, P. c.ontoJz.:ta, P. g.lti66!:_ 

tfiu, P. lambe..Jttian.a e P. pon.de...1to.6a. Infectou pobremente P. c.1.au-

1.la, P. de..Mi6lotu1, P. e..cJúnata, P. e..lli.,otli var. e..llio:t:li.., P. nigtu1, P. 

palUJ.:.:tJLú.:,, P. -6:tlr..o bUJ.:. e P. :ta.e.da. Associou-se moderadamente com 

P. ban.lv.,ia.n.a, P. pin.a.6-te..Jt, P. ,1z_v.,,i..n.on.a, P. Jtigida e P • .óylvv.,:úl..ú.:,. E 

formou alta porcentagem de micorrizas em P. vi.ltgi.n.ia.n.a. Os au 

tores, também verificaram comportamento semelhante para dois 

*MARX, D.H. Synthesis of Pi.óolithUJ.:. ectomycorrhizae on white oak 

seedlings in fumigated nursery soil. For. Service Research Note, 

USDA, 3E 280. 
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isolados de T. :t.VULe.1:dJr.Á--6 em várias espécies de Pinu..6. 

MARX et alii (1984) testando inóculo micelial 

de P. tin.cto!ÚM, em várias espécies de Pinu..6 , em vários lo-

cais dos Estados Unidos, em três anos sucessivos e simulando 

produção de inóculo e inoculação em escala comercial conse

guiram resultados bastante promissores. O inóculo produzido 

em turfa-vermiculita e lavado em água promoveu ganhos signi

ficativos para os hospedeiros. No entanto, quando esse mesmo 

inóculo não foi lavado em agua, a porcentagem de micorrizas 

desenvolvidas, de maneira geral foi baixa, sem ganho de cres 

cimento para os hospedeiros. 

Grandes diferenças foram encontradas entre iso 

lados de R. lu;te,olu..6 na formação de ectomicorrizas em Pin.M tu1 

clia;t.a_, em solo esterilizado, in vitro. Dos cinco isolados 

testados, somente em dois observou-se correspondência entre 

crescimento em meio de cultura e a capacidade de formar mico 

rrizas (THEODOROU & BOWEN, 1971). 

BENECKE & GOBL (1974) mostraram a importância 

de se conhecer o fungo ectomicorrízico a ser utilizado nas i 

noculações. Plântulas de Pin.M muga foram significativamente b� 

nef iciadas por He.be.toma mv..ophae.um, do que quando inoculadas 

por inóculo natural constituído de população de fungos nati

vos. 

Não só no hospediro Pin.M spp .. existe grande nume 

ro de trabalhos sobre ectomicorrizas, mas também em Qu.eJLeu..6 
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muito estudada. 

Plãntulas de carvalho 

das com micélio de P. :tinc:touu6 tiveram benefícios signific� 

tivas, quando a associação se estabeleceu. Em casa-de-vegeta 

çao, usando solo esterilizado, o peso total, o peso seco, a 

area foliar e o numero de raizes laterais foram, significati 

vamente aumentados. Em viveiro, 40% dos ãpices radiculares 

haviam se transformados em micorrizas apos 8 meses. Nessa 

condição, o aumento no crescimento das plântulas foi sifnifi 

cativo, com acréscimos no peso seco, na parte aerea e no diá 

metro do coleto (DIXON et alii, 1981a). DIXON et alii(198lb) 

tambéminoculararnplântulas do mesmo hospediro, com outro iso 

lado do mesmo fungo simbionte, sob as mesmas condições e com 

pararam o efeito resultante apos o transplante para o campo, 

usando mudas em torrão e de raiz nua. Ap6s um ano, tanto em 

casa-de-vegetação, como em viveiro houve aproximadamente 40% 

de colonização do sistema radicular. No entanto, as plântu-

las inoculadas em viveiro foram sianificativamente maiores 

do que as da casa-de-vegetação. A porcentagem de sobrevivên

cia, o crescimento da parte aérea e das raízes das mudas em 

torrão aumentaram significativamente, em relação as mudas de 

raiz nua apos o transplante para o campo. 

DIXON et alii (19841 testaram 11 isolados de 

vel,,u.tina. e Q. twbu.r;., para quantificar o desenvolvimento ectomi 
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corrízico e o seu relacionamento com o crescimento das plân

tulas. Em condições de cada-de-vegetação, usando in6culo mi-

celial, todos os isolados testados formaram rnícorrizas, mas 

em porcentagens bastante varíãveis, dependendo da combinação 

especie hospedeira-isolado. Dois isoladas de P. ünc.:toJu..UJ.i, um 

de T. :tefútU.:t.rvtl.> e um de S. lu;teu.1.., foram os melhores e estimu-

laram aumento no crescimento e peso seco radicular. Entretan 

to, entre todos os isolados, dois outros de P. tJnctoJuJL6 ti

veram o pior comportamento na formaçâo de micorriza. 

MITCHELL et alii (1984} estudaram a eficiência 

de 11 isolados de P. ünc.:torJ.JL6, S. 911.anu.tazu..6, S. lu..te.u.J.:., T. :tefJU?,-!.,

:tfi.)....J.:, e C. gc_ophiltwn em Q. alba, Q. velu..ünc. e Q. ,1obu.JL. Em casa-

de-vegetação, usando in6culo micelial, todos os isolados de

senvolveram micorriza em cada esp�cie de carvalho. No total, 

Q. twbu.JL teve 39% ª"""' raízes laterais infectadas, Q. vúu..ünc.,

29% e Q. a1-bc.., 22%. P, interaçâo entre os cinco isolados tes

tados de P. ;t-i._nctoTLÁ-U,6 com as espécies de carvalho ficou bem 

evidenciada, com alguns deles apresentando a mais alta taxa 

de colonização e outros as mais baixas. Quanto ao conteúdo de 

nutrientes foliar, muitas interações existiram entre os iso

lados de cada espécie fúngica, com cada esoecie hospedeira. 

As vantagens da inoculação de Q. ve.Lu.,tLnc., com 

in6culo miceli�l de P. :tj_nc;torvéLLl e S. luA:eu.ó, em casa-de-vege-

tação foram comparadas por DAUGHTRIDGE et alii (1986). Ambos 

os fungos estimularam o crescimento, a area foliar, o peso 

de folhas, caule e raízes, em relação à testemunha não inocu 
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lada, apos 19 semanas à inoculação. Püali..;t/iUJ; UJ1c.,toflÁ,LU, foi, s igni 

ficativamente superior a S. l�e.LU, em todas as variáveis ana-

lisadas. A porcentagem de infecção das raízes foi de 78% pa-

ra P. uncto!ÚLU, e 58% para S. lu;teLU,. Após a quarta semana 

a inoculação havia menos de 5% de micorrizas, mas ainda foi 

o suficiente para induzir estímulo, significativo no cresci

mento. 

A formação de ectomicorrizas entre P. unctoJu..,LU,, 

C. geophi.ttu.m, S. a.uJu:rn;te.,wn e R. n;__gnv.,,c.e.n/2 com Q. tw .. bna foi estuda

da por BECKJORD & MCINTOSH (1984). Sob condições de casa-de

vegetação e empregando inóculo micelial, todos os fungos in-

duziram o desenvolvimento micorrízico, exceto R. n{gnv.,,c..esU:i. 

Quatro semanas após a inoculação, as plantas estavam mais d� 

senvolvidas e foram transplantadas para o campo, em dois lo

cais. Em solo silte-argiloso distrófico, após duas estaçoes, 

as Dlantas inoculadas com P. unctori.;__LU:i, C. geophJ.,tlwn S . au)w.n

;te,u..m apresentaram maior crescimento em relação à testemunha 

não inoculada e diferenças significativas entre os tratamen

tos. Em solo de resíduo de mineração, aconteceu ótimo desen

volvimento das associações ectomicorrízicas, mas nao ocorreu 

nenhuma diferença significativa entre os tratamentos. 

2.5. O efeito negativo de alguns fatores na formação de 

ectomicorrizas 

A formação de ectomicorrizas, tanto no aspecto 

quantitativo, quanto no aspecto qualitativo está sob a influ 
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�ncia de vários fatores, que podem ser intrisecos aos hospe

deiros ou de origem externa. 

Trabalhos nesta área foram unânimes em mostrar 

o efeito negativo da flora microbiana do solo.

RIDGE & THEODOROU (1972), relataram que bacté

rias do tipo P.6e.udomonM fluorescentes, recolonizadoras de 

solo esterilizado decresceram de maneira significativa, a co 

lonização de R. lu.te.olM em raízes de P.i..11U6 Jta.dJ..a:ta.. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Bowen & Theodorou*, cita-

dos por BOWEN & THEODOROU (1973). MARX (1973) observou que 

plântulas de P,i.,11U6 sp, inoculadas com substrato contendo P. 

tinc;touM, contaminado por fungos e bactérias saprofíticos , 

não foram colonizadas. Sob as mesmas condições, BRYAN et alii 

(19 4 5} , encontraram que isolados de Pe.n,i.,� ge.n-0 ('Jn,i_ produ

ziram o antibiótico gliotoxin, que teve forte efeito deleté

rio sobre os fungos ectomicorrízicos S. bovimu.,, S. gfLe.vilLu e 

Segundo MARX & ROSS (1970) inoculações de basi 

odosporos de T. :tV-JLe/2:t)u.-6 induziram abundante colonização eS: 

tomicorrízica em P,i.J1U6 :ta.e.,da, em cultura axênica. No entantq 

quando as plântulas estavam contaminadas por Pe.n,i.,cJ.iJ)_um .- sp., 

não existiu nenhuma infecção. 

-

* BOWEN, G.D. & THEODOROU, C. 1971. Daàos nao publicados.
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O inóculo de fungos ectomicorrizicos produzido 

em turfa-vermiculita ou substrato similar, adcionado ao so

lo, torna-se rapidamente colonizado por microrganismos sapr§ 

fitas. Como consequência poderá ocorrer redução na eficiên

cia do inóculo. Com isso deve-se reduzir ao máximo, a concen 

tração de açúcares, que acompanham o inóculo (MARX & KENNEY, 

1982). 

SUMMERBELL (1987) testou in vitro, o efeito 

antagonistico de 10 espécies fúngicas a infecção micorrízica 

de Pie.e.a. maJu.,a.n.a. por La.c_c_OJÚ,a. b,i_,c.o.toJL. Em plântulas com 30 dias 

de idade inoculadas com o fungo micorrízico e em seguida com 

os antagonistas, após seis semanas de incubação, quatro esp� 

cies inibiram a colonização: Tuc.hodeAmo_ v,ip__,i,di, T. poly.ópo!Lu.m, T. 

infta.:tum e T. búge.UÁ... Ttuc_hode.nma vÁJu..d,i_, previniu completamente a a� 

sociação simbiótica e T. poly.óp0-'1..um foi igualmente antagônico, 

quando conídios estavam presentes. As outras seis espécies , 

Fi.Lóa.Jv...1m1 pttoU6el1..íL:tu.m, Toly e,lad,i_,wn in6,fotu.m, MoJ1..tie.tte..tfo veM-lu.tfota., 

M. üa.be.lün.1.Ló, M. a.tttov-ltte.n.-6-a.lpha.. e Pe,n,Lc.,ü'__.R_,i,um -6 p-ln.ulo-6u.m não tive

ram nenhum efeito. Em inoculações mais atrasadas com T. v,-i../u __ d,i_,, 

após a formação micorrízica, a perpetuação da associaçao 

simbiótica foi reprimida. Testes em meio de cultua não mos

traram nenhum efeito antagonístico. 

Em condições axênicas, DUDDRIDGE (1986b) enfo

cou a importância do teor de açúcares disponíveis no meio de 

síntese de ectomicorrizas de S. gll..e.v,L.t,tu com LOJÚ.x. ka.e.mpwUa.1 

Pin.U.6 1.iylve.-6f:../t.M, Bdu..la. pu.be.-6c.e.n..ó e Attoc.a...óua.tu.n.a. úwpholia.. Fitomi-
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crografias mostraram que mudanças dramáticas foram produzi

das na estrutura da interfase hospedeiro-fungo, quando se a

dicionou glicose no meio de síntese. Além disso, a agressivi 

dade do fungo rnicorrízico estava em relação direta com a 

quantidade de energia no meio síntese. Esse aumento da agre� 

sividade foi demonstrada por frequente penetração intracelu

lar, entumecirnento e degradação de áreas localizadas na par� 

de do hospedeiro e espessamento e aposições na parede. Tais 

mecanismos de reação não ocorreram na simbiose na 

de glicose. 

ausência 

Outro fator, que pode afetar na formação de ec 

tomicorrizas, pouco estudado e bastante polêmico, quanto ao 

seu efeito negativo é o envolvimento de compostos fenólicos 

ou outras barreiras químicas e físicas de origem hospedeira. 

A indu�ão na produção de fitoalexinas e seu e

feito na formação de micorrizas orquidáceas foi bem documen

tado (MARX, 1973; HARLEY & SMITH, 1982). 

SYLVIA e SINCLAIR (1985a} mostraram que a infec 

çao de P.óeudoúuga menzie.óii por Lacc.a!!Á,a la.ec.a:ta elici tou a pro

dução de compostos fenólicos nas células corticais, que pro

tegeram o hospedeiro do ataque de fMaJi.Ámn oxy.ópo!tum. Eles ve

rificaram ainda que metabólitos do fungo simbionte· induziu o 

mesmo tipo de resposta e que, os compostos fenólicos forma

dos não interferiram na colonização rnicorrízica. 

MALAJCZUK et a1ii U982; 1984} estudando a com-
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patibilidade de várias espécies de fungos ectomicorrízicos e 

seus hospedeiros verificaram que, mui tas espécies de Euc..ai.yp-

,fil!:i reagiram a Rlúzopogon sp. e S� spp. com escurecimento 

das células epidérmicas e corticais das raízes curtas. Os 

autores afirmaram que se tratava, provavelmente do acúmulo 

de compostos fenó licos. Nenhuma reação nas raízes de Euc..a1.yp

Xi.L6 sp� foi observada para os outros isolados de fungos in

compatíveis testados. 

A produção de fenóis por raízes de E. 6Mtigaxa 

infectadas naturalmente por fungos ectomicorrízicos foi ve

rificado por LING LEE et ali� {1977). Usando métodos histo

químicos, os autores observaram a presença de fenóis, larga

mente distribuídos, tanto em raízes colonizadas, quanto em 

raízes não colonizadas. Nas micorrizas, eles encontraramque, 

os fenóis estavam presentes nos vacúolos das células da coi

fa, da epiderme, do cortex externo, endoderme, em algumas c� 

lulas da medula e também como depósitos derivados das célu-

las da coifa da raiz embebidos na bainha fúngica. Os au 

tores suspeitavam que, somente os fenós vacuolares das 

células epidérmicas mostraram evidências de serem produ

zidos devido a uma resposta à presença dos fungos micorrí-

zicos. Além disso notaram que, os fenóis pareceram não ofe 

recer nenhuma barreira à colonização pelos fungos ectomi

corrízicos. 

HARLEY & SMITH (1982) afirmaram que, tanto ce 



40 

lulas epidérmicas, como células corticais de E. 6Mtiga;ta., qua_g 

do infectadas por fungos micorrízicos, podem produzir cornpos 

tos fenólicos em seus vacúolos. Os autores lembraram que os 

compostos fenólicos observados por LING LEE et alii (1977) e 

supostamente serem produzidos pela influência do fungo mico� 

rízico em E. óMtig--ia.,t,a estavam compartimentalizados nos va-

cúolos. Eles afirmaram que nao existe nenhuma concordância 

sobre o efeito de fungos micorrízicos na produção de fenóis 

e nem na sua função. GODBOUT & FORTIN (1985) afirmaram que a 

presença de açúcares no meio de síntese induz pronunciada re� 

posta com produção de compostos fenólicos. 

MALAJCZUK et alii (1987) investigaram a asso

ciação ectomicorrízica entre E. ma.Jtgina;txl
t 

E. diveM,i...c..ololL e Co!L

linaJlÁlLó gl.obu.üfioJi..m,U, C. oc..hMc.e.U..6 e HyJ.i-te.Mn.gium in.6.út:tum, em flo

restas no Norte da Austrália. Constataram que as espécies de 

ColLÜn.aJÚUl:, foram dominantes na flora de fungos superiores. E� 

bora tivesse ocorrido alta colonização, cortes das rnicorri

zas mostraram que, a infecção resultou no acúmulo de compos-

tos fenólicos nos tecidos das raízes. Esse acúmulo ocorreu 

especialmente na epiderme e regiões da hipoderme. Também fi-

cou evidenciado lignificação da hipoderme e células 

cais externas. 

corti-

DELL & WALLACE (1981) analisando cortes de raí 

zes de E. ma.tLgina;ta., originado de floresta onde existia a pre 

sença de Phy-thophtho!La unnamomi encontraram o seguinte: a coifa 

continha materiais fenólicos e as paredes das células exter-
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nas do córtex continham proeminente banda de espessamento; a 

camada de células hipodérmicas possuía as paredes suberiza

das; nas raízes curtas, a parede da primeira e segunda cama

das de células corticais possuíam a parede secundária ligni-

ficada; as camadas de células corticais mais internas eram 

impregnadas com depósitos de polifenóis. Os autores discuti

ram que, essas reações poderiam ser uma resposta ativa de re 

sistência à infecção fúngica. 

Segundo DUDDRIDGE (1986a), plântulas de P,i.füLó 

1.:,ylvv.:,;t!ú,é, e P.óe.u.doúuga. me.nz,i.v.:,ii formaram ectomicorrizas com 

S. g1te.ville.i, in vitro e concomitantemente ao processo de in

fecção fúngica ocorreram aumentos nas quantidades dos compos 

tos fenólicos na interfase fungo-hospedeiro. Também obser

vou formação de aposições nas paredes, frequentemente. 

PICHÉ et alii (1981) nao encontraram nenhuma 

diferença nos compostos fenólicos de raízes micorrízicas e 

nao micorrízicas de Pinu.ó 1.:,.tJr..obM infectados por P. tine,;toJt,i.LJ.ó. 

Eles concluíram, que os compostos fenólicos nas raízes micor 

rízicas são inerentes à planta hospedeira e nao são produzi

dos como reação à infecção. 

A atividade de fenilalanina amônia liase e pé

roxidase foi medida por RONALD & SODERHALL (1985), em plânt� 

las de P • .óylvv.:,;t!ú,é, inoculadas e não inoculadas por L. la.e,e,a.

�a., in vitro. A atividade de peroxidase medida em extratos de 

plantas micorrízicas e não micorrízicas foi a mesma. Nenhu-
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ma atividade significatica de peroxidase foi detectada em L.

la.c.ea;t.a. No entanto, a atividade de fenilalanina amônia lia

se foi, aproximadamente duas vezes mais alta em raízes micor 

rízicas. Todavia,os autores mostraram, que essa atividade a 

mais de fenilalanina amônia liase se deveu à atividade dessa 

enzima também presente no fungo simbionte. 

De acordo com KOTTE & OBERWINKLER (1986), a 

formação de ectomicorrizas em Plc.ea.. a.blu por Ama.n,.,U:a. mUJ.,c.aJu..a. 

ocorreu concomitantemente as reações de defesa nas células 

das raízes. Eles relataram a ocorrência de crescimentos in

ternos da parede celular nas células corticais (estruras de 

transferência) em contato com as hifas penetrando inter-celu 

lamente e observaram hifas dissolvendo paredes celulares das 

células da coifa contendo polifenóis. Os autores relataram 

que nao existiu nenhuma invasão de células vivas contendo de 

pósitos de polifenóis na periferia interna da parede, ou com 

gotículas de polifenóis nos vacúolos, mas somente de células 

da coifa totalmente cheias de polifenóis. 

Plântulas de AlnUJ., g.tu.tinMa., A. inc.a.na., A. tdwmbi-

6olia. e A. -0inu.a;t.a reagiram à inoculação com P. in.vo�, for

mando ectomicorrizas não típicas, com manto e rede-de-Hartig 

nao característicos, in vitro. Raízes dos hospedeiros reagi

ram fortemente à infecção, produzindo compostos fenólicos nas 

células epidérmicas e corticais adjacentes às hifas. Anéis 

desses compostos foram encontrados em células epidérmicas e 

corticais, em contato imediato com hifas do manto circundan-
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do as radicelas. Nenhuma rede-de-Hartig foi visível. Result� 

dos similares, também foram encontrados, quando se inoculou 

sob as mesmas condições {MOLINA , 

1981}. 

Parece que em determinadas associações ectomi

corrízicas compatíveis, o fungo simbionte pode induzir algu

ma reaçao de defesa no hospedeiro. Mas apesar disso, alguns 

trabalhos mostraram evidências, que essas mudanças não impe

diram a formação de micorriza. Esse aspecto já foi bem mos

trado em M.V.A., onde o fungo infectante induziu produção de 

fitoalexina pelo hospedeiro, que foi tóxica a fitopatógenos, 

mas não ao fungo M.V.A. 

Outro fator que merece ser chamado atenção e 

que, em alguns trabalhos foi analisado fenóis totais nas rai 

zes e muitos desses compostos estão compartirnentalizados nas 

células e portanto inativos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

As "plantlets" {plantas clonais produzidas a

través de cultura de tecidos) utilizadas nos ensaios foram 

de E. U!wphyil.a., E. gnanfu e um híbrido originado do cruzamen

to das duas espécies. 

A metodologia empregada para a obtenção das 

"plantlets" foi aquela utilizada por GONÇALVES (1980 , 

1982) e ROTH (1984}. 

Os explantes para o estabelecimento da cultura 

de gemas e subsequente produção de clones originaram-se de 

segmentos nodais de ramos de crescimento do ano, da copa das 

árvores. A seguinte marcha foi desenvolvida: 

a. coleta de ramos de crescimento anual das arvores no campo;

b. transporte dos ramos ao laboratório, acondicionados em sa

cos plásticos abertos, com água na base;

c. no laboratório procedeu-se ao desfolhamento dos ramos;

d. lavagem dos ramos desfolhados com detergente comercial;

e. remoção dos segmentos nodais;
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f. lavagem dos segmentos nodais em agua corrente por 30 minu

tos;

g. tratamento dos segmentos nodais com benlate (benomil- 250

g/1), em banho com borbulhamento, por 30 minutos;

h. tratamento dos segmentos nodais com hipoclorito de sódio

a 1%, por 30 minutos, em camara asséptica;

i. lavagem dos segmentos nodais em agua destilada, por três

vezes;

j. lavagem dos segmentos nodais em ácido clorídrico 0,0lN, es

terilizado, por cinco minutos;

k. lavagem dos segmentos nodais em agua esterilizada por três

vezes;

1. cultivo dos explantes.

Os explantes foram cultivados em tubo-de-ensaio 

18xl50 mm, contendo 10 ml do meio de cultura desenvolvido 

por GONÇALVES (1980), modificado por GONÇALVES* (1987). A 

composição desse meio de cultura se encontra no apêndice 1. 

Para o estabelecimento da cultura de gemas, a partir dos ex

plantes nodais, o hormônio regulador usado foi 6-benzilamino 

purina (6-BAP), na concentração de lmg/1 de meio de cultura. 

*GONÇALVES, A.N. (departamento de Ciências Florestais ESALQ-USP) comu

nicação pessoal, 1987. 
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Após a multiplicação das gemas, as culturas fo 

ram transferidas para erlenmeyers de 125 ml, contendo 40 ml 

do meio de cultura relacionado no Apêndice 1, para que ocor

resse o elongamento. Para esta função, dois hormônios regul� 

dores foram empregados; ácido indol acético (AIA) e 6-benzi

laminopurina (6-BAP) nas concentrações de 1 mg/1 e 0,5 mg/1, 

respectivamente. Para 

de 24-26 dias, para 

do, de 15-18 dias. 

E. Mophyila, o período de elongação foi 

E. gnanfu, de 30-35 dias e para o híbri 

As gemas elongadas foram transferidas para pl� 

cas-de-Petri, separadas individualmente e repicadas para tu

bos de ensaio 13 x 100 mm, contendo 5 ml do meio de cul

tura relacionado no Apêncice 1. Para induzir o enraizamento 

das gemas, o hormônio utilizado foi ácido indolbutírico (AIB), 

na concentração de 0,2 mg/1. 

Antes de serem adicionados aos meios de cultu

ra, os hormônios foram solubilizados em KOH {solução 1 N), 

usando três gotas para cada litro de meio de cultura. 

As culturas dos explantes foram mantidas em la 

boratório, sob fotoperíodo de 16/8 horas, com luz complemen

tar de 300 lux, fornecida por 50% de lâmpadas gro-lux e 50% 

de lâmpadas fluorescentes luz do dia. O período de enraiza

mento foi de aproximadamente 20 dias para E. Mophyila, 28 

dias para E. gnan.fu e 15 dias para o híbrido. 

Após o enraizamento, as "plantlets" estavam 
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prontas para as inoculações com o fungo ectornicorrízico P. 

tinc..:tol!Á1L6. 

As "plantlets 11 de E. wwphylli, E. g1ta.ndú., e do hi_ 

brido foram codificadas no laboratório de cultura de tecido� 

do Departamento de Ciências Florestais com Cl, GO245 e YO00l, 

respectivamente. 

As plântulas utilizadas nos ensaios se consti

tuíram das espécies de E. wwphyLta. e E. g1ta.ndú.,. Sementes de 

ambas as espécies, separadas de resíduos de frutos foram de

sinfectadas pela passagem sucessiva em álcool 70%, por 30 s� 

gundos e em hipoclorito de sódio 2%, durante cinco minutos . 

Em sequência, as sementes foram lavadas três vezes em agua 

destilada-esterilizada e colocadas para germinar em placa-de 

-Petri contendo solução de SARRUGE (1975), agarizada a 1,5%.

A composição dessa solução encontra-se no Apêndice 2. Em se

guida incubou-se as placas-de-Petri sob luz fluorescente, com 

fotoperiodo de 12/12 horas, a 21
°

c. Após 7 a 8 dias, quando 

as raízes atingiram cerca de 2 cm, as plântulas foram retira 

das e utilizadas nos ensaios experimentais. 

O substrato empregado para condução dos ensaios 

em cultura axênica, em tubos-de-ensaio constituiu-se de uma 

mistura de turfa-vermiculita (1:9 V/V). A verrniculita foi la 

vada três vezes em água destilada e secada em estufa a 60
°c. 

A turfa apresentou as seguintes características: pH 4,0; 38% 

de carbono - 14 ppm de P - 38 ppm de K - 15,6 - 30,4 e 0,51 

rneq/100 ml de Ca + Mg e Al, respectivamente. 
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Todas as soluções nutritivas e meios de cultu-

ra para crescimento de P. tin.doJÚf.Ló e/ ou hospedeiros 

corrigidas para pH 5,5 - 5,8, usando HCl ou NaOH. 

foram 

Nos ensaios para verificar a perpetuação de e� 

tomicorrizas formadas em cultura axênica, o substrato empre

gado foi solo silte-argiloso, que vinha sendo utilizado no 

viveiro do Departamento de Ciências Florestais-ESALQ, com as 

seguintes características: pH 4,9 - 0,3% de carbono - 5 ppm 

de P - 41 ppm de K - 2,4 + 0,64 meq/100 ml de Ca e Mg, res

pectivamente - 0,13 meq/100 ml de Al - 3,14 meq/100 ml de S 

e 4,34 meq/100 ml de CTC. Esse solo foi misturado com areia 

lavada e peneirada, na proporção de 4:1 (V/V}, posteriormen

te adubado com a fórmula NPK (4-14-8), na proporção de 20ppm 

de P
2
0

5
• Em seguida esterilizou-o em autoclave a 120

°
c por

quatro horas.

Em todos os ensaios utilizaram-se seis isola

dos de P. tinc;to/Úf.L6. Três deles foram fornecidos pela micote 

ca do Centro Nacional de Pesquisa do Cerrado (EMBRAPA-Plana! 

tina - DF) e codificados como RVE851, RVE854, RVE 82-1 e os 

outros três rétirados da micoteca do Departamento de Fitopa

tologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz " 

(Piracicaba - são Paulo) e codificados como E4, E6 e E7. O 

isolado RVE851 foi coletado de E. :teJtw.c..oll..rúf., em 1985, o RVE 

854 de Eu.c..a.lyp:tf.Ló spp. ,o RVE82-l de E. gll..andú, em 1982 e reiso

lado em 1986, o E4 de E. gJI..and.i-6, o E6 de Eu.c..a.lyp:tf.Ló spp. e o E7 

coletado de E. c.,i;t;u__odoM. Os três últimos isolados foram co-
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letados em 1986. A escolha desses isolados foi baseado nas 

características físicas das colônias no meio de cultura Melin 
. .

-Norkrans modificado MNM por :M.ARX (1969). A c::omposição desse meio

de cultura encontra-se no apêndice 3. A ordem decrescente da 

taxa de crescimento dos isolados, no início do primeiro en

saio foi RVE854, RVE82-l = E6 = E4, RVE851 e E7. No decorrer 

da execuçao dos ensaios ocorreram modificações nessa ordem. 

Os isolados RVE854, RVE851 possuíam colônias de coloração a

marela-escura; E6 e RVE82-l amarela-clara e E4, E7 tonalida

de amarela intermediária. Os isolados RVE854, RVE851, RVE 

82-1, E4 e E6 possuíam crescimento denso de hifas; E7 possuía

crescimento bem espalhado das hifas, no iníco do primeiro e� 

saio. No decorrer da condução dos ensaios esse comportamento 

modificou-se para alguns isolados. O isolado RVE851, além do 

crescimento horizontal sobre o meio de cultura formava colô

nia com acentuado crescimento vertical. 

O inóculo utilizado em todos os ensaios, a ex-

ceçao daqueles onde se adotou a técnica do papel sanduíche 

foi constituído de discos de meio de cultura contendo micélio 

dos isolados de P. üne:toJu.,M retirados dos bordos de colônias 

com 18-20 dias de idade, desenvolvidas em meio de cultura 

MNM, em placas-de-Petri. 

Em todos os ensaios, o delineamento experimen

tal adotado foi o de blocos inteiramente casualizados, com 

quatro repetições por tratamento, envolvendo p1ãntulas e com 

três repetições por tratamento, envolvendo "plantlets". 



50 

Para cada ensaio definitivo foi desenvolvido , 

no mínimo, um ensaio preliminar. 

3.1. Desenvolvimento de ectomicorrizas em nplantlets• de 

E. wwph.yll.a., de E. gJt.a.n<Í,Úi e de um hibrido {E. g� x

E. wwph.yll.a.) em cultura axênica.

Em tubos-de-ensaio 18 x 360 mm colocaram-se 34 

ml da mistura turfa-vermiculita. Em seguida adicionaram - se 

17 ml da solução de SARRUGE (1975), acompanhada de NaCl, glu 

cose, tiamina e extrato de malte nas concentrações de 0,025 g 

- 10,0 g - 100 µg e 3,0 g para cada litro de solução, respe�

tivamente. Doravante, esse meio de cultivo passa ser chamado 

de meio orgânico. 

Posteriormente, esse substrato nos tubos pas

sou por esterilização em autoclave, a 120°c, por 50 minutos. 

No dia seguinte à esterilização, cada tubo foi 

inoculado com cinco discos de meio de cultura, de 0,6 cm de 

diâmetro, contendo micélio, de cada isolado de P. ünetotu.U-6. 

Esses discos foram colocados juntos à superfície interna do 

tubo, distribuídos ao longo do substrato. No mesmo dia à ino 

culação dos tubos, com uma pinça de ponta longa transferiu -

se as "plantlets". Em cada tubo foi colocada uma "plantlet", 

que constituiu uma repetição. Como testemunha foram utiliza

das "plantlets", sob as mesmas condições, mas não inoculada& 

A extensão de cada tubo correspondente àquela ocupada pelo subs 
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trato foi coberta com papel alumínio. Entre as inoculações 

das "plantlets II do híbridq de E. wwphy.f.i.a. e de E. gM,,11.clv.,. exis 

tiram diferenças de 8 e 15 dias, respectivamente, em razão 

das diferenças de tempo de enraizamento das gemas. 

Ap6s a transferência das 11 plantlets 11
, os tubos 

foram colocados em suportes e incubados em sala de crescimen 

to, sob luz complementar fornecida por 50% de lâmpadas gro

lux e 50% de lâmpadas fluorescentes luz do dia, com fotope

ríodo 12/12 horas, a 27
°

c. 

Os tubos-de-ensaio que apresentaram sinais de 

crescimento de microorganismos contaminantes e onde as "plan 

tlets" morreram foram descartados. Devido a esses problemas 

inoculou-se o dobro de "plantlets" necessãrios para os trata 

mentos. 

Aos 15, 30 e 45 dias apos a inoculação, reali

zaram-se as avaliações. 

Cada período de avaliação se constitui um en

saio experimental. 

Para cada ensaio, quando da leitura, as "plan

tlets" foram retiradas dos tubos-de-ensaio e as raízes lava

das em agua corrente para separação dos grânulos do substra

to. 

Em seguida separaram-nas da parte aerea e as 

preservaram em FAA, durante 2-4 dias. A composição do FAA en 

contra-se no Apêndice 4. 
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Posteriormente retiraram-se as raízes do FAA, 

cortaram-nas em segmentos de 1,0 a 2,0 cm. Os segmentos de 

raízes foram mergulhados, verticalmente em ágar-água (1,2%) 

fundente, em cubetas de 1,5 cm x 1,5 cm de altura e diâme

tro. Após a solidificação, transferiram-se as cubetas para 

congelador de geladeira de uso doméstico. No dia seguinte, 

cada bloco de ágar-água-raízes foi retirado da cubeta, leva

do a um micrótomo manual, congelado com nitrogênio líquido e 

as raízes cortadas em secções de 20 µm de espessura. 

Cada tratamento composto de três 

formou um único bloco de raízes. 

"plantlets" 

Os cortes de cada bloco de raízes foram trans

feridos para "becker" contendo água e corados com lactofenoL 

Após agitação para homogeneizar a suspensão de cortes, com 

um conta-gotas retiraram-.se amostras, colocaram-nas em lâmi

nas e observou-se ao microscópio ótico. A avaliação da forma 

çao de ectomicorrizas foi expressada em porcentagem de cor

tes apresentando manto típico e/ou rede-de-Hartig. Para cada 

tratamento observaram-se, no mínimo 150 cortes. 

3. 2. Desenvolvimento de ectomicorrizas em plântulas de E. WW

ph.y_ll_a_ e de E. gll.ll.rt1Ü.,ó em cultura axênica, em meio orgânico. 

o substrato, o meio de cultura, assim como o

seu preparo se constituíram os mesmos do item 3.1 .. 

Os isolados de P. tin.c..totiw.:, e o processo de ino 

culação, também foram aqueles adotados no item 3.1 .. 
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Após a inoculação do substrato transferiu-se p� 

ra cada tubo-de-ensaio uma plântula E. wwphyf.1.a ou E. g1ta11fu. 

Cada tubo-de-ensaio, com uma plântula se constituiu uma repe 

tição. Como testemunha uasaram-se plântulas sob 

condições, mas não inoculadas. 

as mesmas 

Seguindo a inoculação, os tubos com as plântu

las foram distribuídos em suportes e incubados sob as mes

mas condições do item 3.1. 

Todos os tubos apresentando qualquer sinal de 

contaminação por microorganismos saprófitas foram descarta

dos. Em razão desse aspecto, para cada ensaio foram inocula

dos 20% de plântulas além da quantidade necessária para os 

tratamentos. 

Passados 15, 30 e 45 dias da inoculação fize

ram-se as avaliações. Cada período de avaliação se consti

tuiu um ensaio experimental. 

Na avaliação de cada ensaio, as plântulas fo

ram retiradas dos tubos-de-ensaio e as raízes submetidas ao 

mesmo procedimento dispensado no item 3.1. 

Cada bloco de ágar-água englobou raízes de qua 

tro plântulas de um tratamento. 

Como na item 3.1., a avaliação da formação de 

micorrizas em cada ensaio foi expressa em porcentagem de cor-
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tes apresentando manto típico e/ou rede-de-Hartig. Para cada 

tratamento observaram-se, no mínimo 150 cortes. 

3.3. Desenvolvimento de ectomicorrizas em plântulas de E.

wwphqUa. e de E. g� em cultura axênica, em meio 

inorgânico. 

Em tubos-de-ensaio 18 x 360mm colocaram-se 34 

ml de turfa-vermiculita. Posteriormente adicionaram-se 17 ml 

da solução de SARRUGE (1975). Doravante esse meio de cultivo 

passa a ser chamado de meio inorgânico. Em seguida, os tubos 

-de-ensaio com o substrato passaram por esterilização em au-

o toclave a 120 C, por 50 minutos. 

No dia seguinte, transferiu-se uma plântula de 

E. Wl..ophyLta. ou E. g!W..n.CÜJ.i para cada tubo-de-ensaio. Envolveu-se

com papel alumínio, a parte dos tubos, que continha o subs

trato. 

Após, colocaram-nos em suportes e os incubaram 

sob as mesmas condições do item 3.1 .. O período de incubação 

foi de 30 dias, quando as raízes das plântulas de E. u.Jtophyf

la. e E. gMn.CÜJ.i atingiram cerca de 5 cm e 4 cm, respectiva

mente. 

Em seguida, os tubos com as plântulas foram 

transferidos para camara asséptica e inoculados com os isola 

dos de P. tin.c.:tofl.Á..J.L6 como segue. Discos de meio de cultura de 

0,6 cm de diâmetro, contendo micélio foram transferidos para 
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placas-de-Petri contendo meio de cultura MNM. Essas placas -

de-Petri foram incubadas a 27°c, durante três dias, para iní 

cio de crescimento micelial. Após esse período transferiram

se três discos de micélio de cada isolado fúngico, para cada 

plântula de Eueai.yp-tu.J.i spp.nos tubos de ensaio. Os discos de 

micélio foram colocados em contato direto com o sistema radi 

cular das plântulas, à profundidade em torno de 2 cm. Cada 

plântula constitui-se numa repetição. Como testemunha utili

zaram-se plântulas sob as mesmas condições, mas não inocula

das. 

Após a inoculação, as plântulas voltaramàs mes 

mas condições de incubação. 

Durante todo o período de incubação, os tubos 

que apresentaram qualquer sinal de contaminação por rnicrorga 

nismos foram descartados. Em razão desse aspecto, para cada 

ensaio foram inoculados 20% de plântulas além do necessário 

para cada tratamento. 

Aos 30, 50 e 70 dias, apos a inoculação reali

zaram-se as avaliações. Cada período de avaliação se consti

tuiu um ensaio experimental. 

Na avaliação de cada ensaio, as plântulas fo

ram retiradas dos tubos-de-ensaio e o sistema radicular sep� 

rado dos grânulos do substrato, em água corrente. A formação 

de rnicorrizas foi estimada através da observação visual, ex-
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pressando-se a porcentagem da superfície do sistema radicu

lar apresentando colonização por P. linc;toJu.11..6. 

Amostras de raízes, também foram examinadas ao 

estereomicroscópio para confirmação dos resultados verifica

dos na leitura visual. 

Após cada leitura, amostras de raízes micorrí

zicas foram cortadas ao micrótomo, obedecendo ao procedimen

to adotado no item 3.1. e as micorrizas observadas ao micros 

cópio ótico. 

3.4. Desenvolvimento de ectomicorrizas em "plantlets" de 

E. WWphy-Ua.,, de E. g� e um híbrido (E. g'1.JJ.n(f,ú x E.

wwpky-Ua.} inoculadas através da técnica do papel 

sanduiche. 

Para induzir o desenvolvimento de ectomicorri

zas em cultura axênica adotou-se a técnica do papel sandui

che desenvolvida por CHILVERS et alii (1986). 

Adicionaram-se em torno de 18 ml de meio de cul 

tura MNM, 1,2% agarizado, em cada placa-de-Petri 15 x 90 mm. 

Após a solidificação colocou-se sobre o meio de cultura um 

semi-disco de celulose prensada, de 6,0 cm de raio, umideci

do com o mesmo meio de cultura e esterilizado em autoclave . 

Sobre os semi-discos de celulose prensada foram colocados cin 

co discos de meio de cultura de 0,6 cm de diâmetro, contendo 

micélio de P. tinc;totu.,l.ló, originados dos bordos de cultura em 
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MNM, com 20 dias de idade. Os discos foram distribuidos, equi

distantemente. Para cada isolado de P. tinc.,totúw.:, inocularam

se 15 placas-de-Petri. 

Em seguida, as placas-de-Petri foram incubadas 

em estufa a 27°
c, durante 15-18 dias. Esse tempo foi sufici

ente para o fungo crescer sobre toda a superfície dos semi

discos de celulose. Após isso, os semi-discos colonizados fo 

ram usados para inocular as "plantlets". 

Sincronizadamente à produção do inóculo prepa

raram-se os hospedeiros para a inoculação. Adicionaram-se 18 

ml da solução de SARRUGE (1975), 1,2% agarizada, em placas-

de-Petri 15 x 90 mm. Após a solidificação colocou-se sobre 

o meio de cultivo, um disco de papel de filtro esterilizado

em autoclave. Sobre o disco de papel de filtro transferiu-se 

urna ,.plantlet" de Eucai..yp:tu.6 de cada espécie. Em seguida co

briu-se a "plantlet" com outro disco de papel de filtro de 

mesmo diâmetro, mas com uma falha radial em forma de cunha, 

de modo que esta falha permitisse a cobertura apenas do sis

tema radicular. 

Em seguida, as placas-de-Petri com as "plan

tlets" foram empilhadas em caixa, em ângulo de 60
° 

e as cai

xas colocadas sob luz complementar, sob as mesmas condições 

do item 3.1., durante 12 dias. 

Após esse período, em camara asséptica reti

rou-se o disco de papel de filtro com a falha radial, que co 
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bria as "plantlets" e o substituiu pelo semi-disco de celulo 

se colonizado por P. tinc.;to!IÁ.J.Ló, de modo que as hifas ficassem 

em contato direto com as raízes. 

Posteriormente, as placas-de-Petri com as "pla� 

tlets" inoculadas foram novamente empilhadas como anterior

mente e incubadas sob as mesmas condições anteriores. 

Cada "plantlet" em cada placa-de-Petri se con� 

tituiu uma repetição para cada tratamento. Como testemunha � 

tilizaram-se "plantlets 11 sob as mesmas condições, mas não i

noculadas. 

Em qualquer fase do ensaio, toda placa-de- Pe

tri que apresentou sinais de contaminação por microrganismos 

foi descartada. Em razão desse aspecto preparou-se o dobro 

de inóculo e hospedeiro além do necessário para os tratamen

tos. 

Passados 12 e 24 dias à inoculação com os iso

lados de P. tinc.;toJtiUf.,, fizeram-se as avaliações. Cada período 

de avaliação constituiu-se num ensaia. experimental. 

Na avaliação de cada ensaio, as "plantlets" fo 

ram retiradas das placas-de-Petri e o sistema radicular sub

metido ao mesmo procedimento adotado no item 3.1. A quantifi 

caçao das micorrizas formadas foi feita, também como no item 

3. 1. .
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3.5. Desenvolvimento de ectomicorrizas em plântulas de E. 

wwphylh e de E. glUl.11.di..6 inoculadas através da técni 

ca do papel sanduiche. 

O preparo do inóculo a partir dos isolados de 

P. tinetol"L.,Ú.l,6 foi como no item 3.4. Analogamente aconteceu pa

ra o preparo dos hospedeiros. No lugar de "plantlets" usaram 

-se plântulas recém germinadas.

As placas-de-Petri, apos a transferência das 

plântulas foram incubadas como no item 3.4 .• O período de in 

cubação foi de 8 dias. 

Após esse período, em camara asséptica 

deu-se à inoculação das plântulas com os isolados de 

prode

P. tine.-

torius, semelhantemente à inoculação das "plantlets" no item 

3. 4 ••

Seguindo a inoculação, as plântulas foram re

tornadas as mesmas condições de incubação anteriores. 

Como testemunha empregaram-se plântulas sob as 

mesmas condições, mas não inoculadas. 

Como no item 3.4., qualquer placa-de-Petri com 

contaminação microbiana era descartada. Em razão desse aspecto 

preparou-se o dobro de inóculo e hospedeiros além do necessa 

rio para os tratamentos. 

Após 12 e 24 dias a inoculação procederam-se às 
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avaliações. Cada período de avaliação constitui-se um ensaio 

experimental. 

Na avaliação de cada ensaio, as "plantlets" fQ 

ram retiradas das placas-de-Petri e o sistema radicular sub

metido ao procedimento adotado no item 3.1 •• A quantificação 

das micorrizas formadas foi realizada, adotando-se também o 

mesmo procedimento do item 3.1 .. 

3. 6. Perpetuação de ectomicorrizas em plântulas de E. U/UJ

phg.lla. e de E. g� inoculadas pela técnica do pa

pel sanduiche e transplantadas para solo esteriliza

do. 

As ectomicorrizas, inicialmente fo:raIIL formadas 

em cultura axênica, através da técnica do papel sanduíche, 

como no item 3.5., utilizando as mesmas espécies hospedeira& 

os mesmos isolados de P. tinex,011..,ÚJ..f., e a mesma metodologia. 

Trinta dias apos a inoculação retiraram-se as 

plântulas das placas-de-Petri e as transplantaram. Como as 

raízes estavam aderidas ao disco de papel de filtro, ambos 

foram transferidos para vasos de alumínio de 1,5 1 de capaci 

dade, contendo solo previamente esterilizado. Cada vaso rece 

beu duas plântulas dispostas 15 cm uma da outra. O vaso com 

duas plântulas constituiu uma repetição. Como testemunha uti 

lizaram-se plântulas, sob as mesmas condições, não inocula

das. 
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Em seguida, os vasos foram colocados em ambien 

te natural, sombreado, durante uma semana. Posteriormente, de 

forma progressiva, sob ambiente natural, aumentou-se a expo

sição das plântulas ao sol, até torná-la definitiva. Esse p� 

ríodo de adaptação ambiental durou uma semana. 

Desde o transplante, até as leituras, as plân

tulas foram irrigadas, quando necessário, com água de tornei 

ra. 

Após 80 e 120 dias ao transplante realizaram -

se as avaliações. Cada período de avaliação se contituiu um 

ensaio experimental. 

Na avaliação de cada ensaio experimental, as 

plântulas foram retiradas dos vasos e o sistema radicular se 

parado do solo. A quantidade de micorrizas formadas foi esti 

mada através da observação visual e expressada em porcenta

gem da superfície do sistema radicular apresentando coloniza 

ç a o por P. :t,ü1e:to f!.Á.1l.,6 • 

A porcentagem de ectomicorrizas formadas em ca 

da repetição foi expressa pela média da porcentagem de micor 

rizas formadas nas duas plântulas em cada vaso e o resultado 

de cada tratamento expresso pela média das quatro repetiçõe& 

Amostras das raízes micorrízicas foram examinadas ao estereo 

microscópio para confirmação dos resultados. 
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3.7. Perpetuação de ectomicorrizas em "plantletsº de E. 

wwphyll.a., de E. gll1UltÜ.l, e de um híbrido ( E. g� x 

E. wwphyll.a.) inoculadas em cultura axênica e : ,·trans

plantadas para solo esterilizado. 

A metodologia empregada para produção das "plag 

tlets" micorrizicas, em cultura axênica foi aquela desenvol

vida no item 3.1., com os mesmos isolados fúngicos, substra

to, meio de cultivo e "plantlets". 

Passados 45 e 60 dias à inoculação, as "plan-

tlets" foram retiradas dos tubos-de-ensaio, de modo que o sis

tema radicular, juntamente com o substrato colonizado pelas 

hifas de P. tinc..:toJu..u.6 formassem um único bloco cilindrice. 

Em seguida, as "plantlets" foram transplanta

das para vasos de argila de 1,5 1 de capacidade, contendo s� 

lo previamente esterilizado. As "plantlets" transplantadas� 

pós 60 dias à inoculação passaram por períodos crescentes de 

exposição ao sol, nos últimos cinco dias de cultura axênica. 

Em cada vaso foram colocadas duas "plantlets", que consti 

tuíram uma repetição. Como testemunha utilizaram-se "plan

tlets" sob as mesmas condições, mas não inoculadas. 

Cada período de incubação das "plantlets", a

pos a inoculação, se constituiu um ensaio experimental. Para 

cada ensaio experimental transplantaram-se o dobro de "plan

tlets" além do necessário para cada tratamento. 
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Após o transplante, os vasos foram colocados em 

ambiente natural, sombreado, durante 12 dias. Posteriorment� 

também sob ambiente natural aumentou-se, progressivamente, a 

exposição das "plantlets" ao sol, até torná-la definitiva. 

Esse período de adaptação ambiental persistiu por 12 dias. 

Desde o transplante até a avaliação, as "plan

tlets" foram irrigadas, quando necessário com água de tornei 

ra. 

A avaliação de cada ensaio foi realizada 90 

dias apos a transferência para vasos. 

As "plantlets 11 foram retiradas dos vasos e o 

sistema radicular separado do solo. A quantificação micorri 

zica foi estimada adotando-se o mesmo procedimento do item 

3. 6 ••

Para cada tratamento observaram-se quatro 11 plan 

tlets 11 , separadas ao acaso, independente de estar uma ou duas 

por vaso. Isto porque em vários tratamentos morreram várias 

"plantlets" .. 

Em cada ensaio, apos a avaliação, nos tratamen 

tos que apresentaram perpetuação de micorrizas, amostras de 

raízes foram retiradas e submetidas ao mesmo pro 

cedimento do item 3.1., para observar ao microscópio ótico, 

as micorrizas formadas. 
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3 . 8. Perpetuação de ectomicorrizas em plântulas de E. UIUJ

phgll.a. e de E. gJt:.a.n.d.i.J, inoculadas em cultura axênica , 

em meio orgânico e transplantadas para solo esterili 

zado. 

A metodologia empregada para produção de plân 

tulas micorrízicas em cultura axênica foi aquela desenvolvi-

da no item 3.2., com os mesmos isolados fúngicos, 

tos, meio de cultivo e espécies hospedeiras. 

substra-

Passados 60 dias à inoculação, as plântulas fo 

ram retiradas dos tubos-de-ensaio, de modo que o sistema ra

dicular, juntamente com o substrato colonizado pelashifas de 

P. ünc.;tofl.Á.U,6 formaram um bloco cilíndrico.

Em seguida, as plântulas foram transplantadas 

para vasos de alumínio de 1,5 1 de capacidade contendo solo 

previamente esterilizado. Cada vaso recebeu duas plântulas , 

que constituíram uma repetição. Como testemunha utilizaram

se plântulas sob as mesmas condições, mas não inoculadas. 

Posterior ao transplante, os vasos com as plâ� 

tulas foram colocados em ambiente natural, sombreado, duran

te cinco dias. Depois, também sob ambiente natural aumentou

se, progressivamente a exposição das plântulas ao sol, até 

torná-la definitiva. Esse período de adaptação ambiental pe� 

sistiu por uma semana. 

Desde o transplante até as leituras, as plântu-



las foram irrigadas, quando necessário, com agua de 

ra. 

As avaliações foram executadas aos 
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tornei 

60 e 90 

dias apos o transplante. Cada período de avaliação se consti 

tuiu um ensaio experimental. 

Na avaliação de cada ensaio, as plântulas fo-

ram retiradas dos vasos e submetidas ao mesmo procedimento 

desenvolvido no item 3.6., para se estimar a colonização mi

corrízica. Em cada ensaio, apos a avaliação, uma amostra de 

raízes micorrízicas de cada tratamento foi submetida ao mes

mo procedimento executado no item 3.1., com a finalidade de 

observar, ao microscópio ótico, as micorrizas formadas. 

3. 9. Perpetuação de ectomicorrizas em plântulas de E. ww

phqll.a. e de E. g.lU1J!IIÍ.ÍÃ inoculadas em cultura axênica, 

em meio inorgânico e transplantadas para solo esteri 

lizado. 

A metodologia empregada para produção das plân 

tulas micorrízicas, em cultura axênica foi aquela desenvolvi 

da no item 3.3., com os mesmos isolados fúngicos, substrato, 

meio de cultivo e espécies hospedeiras. 

Após 60 dias à inoculação com P. :tinc;to!U.JL6, as 

plântulas foram retiradas dos tubos-de-ensaio, de modo que o 

sistema radicular ficou acompanhado do substrato colonizado 

pelas hifas fúngicas. Em seguida, as plântulas foram trans

plantadas para vasos de alumínio, de 1,5 1 de capacidade, con 
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tendo solo esterilizado. Cada vaso recebeu duas plântulas, 

que constituíram uma repetição. Como testemunha utilizaram

se plântulas submetidas à mesma metodologia, mas não inocula 

das. 

Posteriormente, os vasos com as plântulas fo

ram colocados em ambiente natural, sombreado, durante cinco 

dias. Depois, também sob ambiente natural aumentou-se pro

gressivamente a exposição das plântulas ao sol, até torná-la 

definitiva. Esse período de adaptação ambiental durou uma se 

mana. 

Desde o transplante até as leituras, as plânt� 

las foram irrigadas, quando necessário, com água de torneira 

As avaliações foram executadas aos 60 e 90 dias 

apos o transplante. Cada período de avaliação se constituiu 

um ensaio experimental. 

Na avaliação de cada ensaio, as plântulas fo-

raro retiradas dos vasos e submetidas ao mesmo procedimento 

no item 3.6., para s� estimar a colonização micorrízica. Em 

cada ensaio, após a avaliação, uma amostra de raízes micorrí 

zicas, em cada tratamento foi submetida ao mesmo procedimen

to do item 3.1., com a finalidade de examinar ao microscópio 

ótico, as micorrizas formadas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4 .1. Desenvolvimento de ectomicorrizas em ªplantlets' de E. 

UJWpkyUa., de E. glr.ílnJ:Ül, e de um híbrido {E. g� x E. 

wwphgUa.) em cultura axênica. 

Após o tratamento para tubo-de-ensaio, na fase 

incial de incubação aconteceu morte de cerca de 40%, 15% e 

8 % das "plantlets" de E. gMnciw, E. wz.ophylla e do híbrido, res 

pectivamente. Esse fator ocorreu devido às diferenças na qu� 

lidade do sistema radicular existente entre as "plantlets" 

das três espécies e também devido à contaminação microbiana. 

Quanto à contaminação microbiana, cerca de 5% dos tubos fo

ram descartados devido a esse problema. Os contaminantes fo

ram basicamente fungos do genero Pe1U.CÁ..Í..-Ü.Wrl, Mon,L,Ua. e Mpellgil

,f..1,,1.1.:,. Embora considerados como saprófitas, eles tornaram -se 

virulentos e muito agressivos, em razão da condição muito 

tenra das "plantlets" e do excesso de nutrientes disponíveis 

As "plantlets" nos tubos-de-ensaio morriam no 

máximo até cinco dias após a contaminação, apresentando sin

tomas de tombamento, resultantes de podridão úmida das raí

zes e parte do caule. 
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As "plantlets", quando da inoculação apresent� 

ram o sistema radicular muito diferente de acordo com a espe 

cie. As "plantlets" do híbrido possuíam o sistema radicular 

bem formado, com várias raízes longas por planta, contendo 

várias ramificações secundárias, vigorosas, com grande quan

tidade de pelos absorventes. Essas raízes apresentaram cres

cimento rápido, na época em que foram transplantadas para os 

tubos-de-ensaio. Contrariamente, se observou no sistema rad! 

cular de E. gll.a.n.fu. Geralmente formou-se uma raiz por plan

ta, raramente duas, dificilmente apresentaram ramificações , 

tendiam ao formato cilíndrico, finas, quebradiças, com pou

cos pelos absorventes e comprimento muito menor do que as raf 

zes do híbrido. Após a transferência para os tubos-de-ensai� 

essas raízes apresentaram crescimento muito lento. As raízes 

de E. wwphyil.a. mostraram um comportamento intermediário, se 

aproximando do híbrido. 

O comportamento do sistema radicular das três 

espécies hospedeiras, juntamente com a velocidade de cresci

mento dos isolados de P. :tin.c.:tollÁ,UJ.:, induziram um desenvolvi

mento particular na colonização micorrízica, na primeira lei 

tura, como mostram os resultados do primeiro ensaio, na Tabe 

la 1.



69 

Tabela 1. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos), 

em "plantlets" de E. WLophy.e..ta., de E. gll.anclú e de um 

híbrido {E. gM.nCÜ-6 x E. WLophy.lta.) por P-ú..oü.:thM tinc;t� 

IUJ.Ui, em meio de cultivo com carbono orgânico disp� 

nível, 15 dias após a inoculação. 

Isolados de H o s p e d e i r o s Média 

E. WLO phy.e..ta. híbrido 

E4 13,5 15,5 26,9 18,6 

E6 2,5 6,2 7,8 5,5 

RVE82-1 2,1 9,1 37,7 16,3 

RVE851 11,2 5,0 29,3 15,2 

E7 0,0 1,8 1,3 1,0 

RVE854 14,2 3,9 15,4 11,2 

Média 7,25 6,9 19,7 

Através dos resultados da primeira leitura tor 

na difícil tirar conclusões a respeito da susceptibilidade 

das espécies hospedeiras aos isolados de P. tindolUJ.Ui. O hí

brido apresentou a maior porcentagem de colonização micorrí

zica, E. gMnfu a menor e E. Mophylla., intermediária. Isso cor 

respondeu à qualidade e velocidade de crescimento dos siste-

mas radiculares, os quais entraram em contato com hifas fún

gicas mais rápido, mais lento e intermediário, respectivamen 
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te (Tabela 1). Dentro de cada espécie hospedeira pode-se ob

servar que os isolados, que formaram micorrizas em maiores 

quantidades foram geralmente, aqueles que possuíam maior taxa 

de crescimento, independente da agressividade. Isso porque 

eles entraram em contato mais rapidamente com as raízes dos 

hospedeiros. Como o isolado E7 possuía a menor taxa de cres

cimento, ele induziu a menor porcentagem de colonização mi

corrízica. Já os isolados RVE 82-1, E4, RVE 854 e RVE 851 for 

maram a maior porcentagem de colonização micorrízica, porque 

apresentaram a maior taxa de crescimento micelial em meio de 

cultura. 

No segundo ensaio, com avaliação aos 30 dias a 

pos a inoculação, todos os isolados haviam colonizado todo o 

substrato. Desta forma foi possível verificar o comportamen

to dos isolados de P. tinuoúU-6 nas três espécies hospedei

ras. 
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Tabela 2. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos 

em "plantlets" de E. wwphyR.1.a., de E. gJta.ndló e de um 

híbrido {E. gJta.ndló x E. wwphyR.1.a.) por P,ú.,ói.J.;thLUi tinc.:t� 

Ju..W:,, em meio de cultivo com carbono orgânico dis

ponível, 30 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P. tinc.:t.o'1Á-M

E4 

E6 

RVE82-l 

RVE851 

E7 

RVE854 

Média 

H o s p e d e i r o s Média 

E. ww phyll.a Híbrido 

76,1 31,4 95,8 67,7 

74,1 18,6 93,4 62,0 

77,4 22,1 93,6 64,4 

89,1 13,9 91,9 64,9 

84,9 30,0 88,7 67,8 

75,0 5,6 93,2 57,9 

79,4 20,3 92,8 

Como as raízes do híbrido possuíam excelentes ra 

mificações e taxa de crescimento, muitos ápices radiculares 

estavam aptos à colonização, quando do transplante e muitos 

outros foram formados após essa operação. Assim, com a colo

nização total do substrato, todos os ápices se tornaram mi

corrizicos. Esse aspecto é mostrado na Tu.bela 2, onde se po

de observar a alta porcentagem de cortes de raízes micorrízi 

cas. Na maioria dos tratamentos, acima de 90% dos cortes de 

raízes observados ao microscópio apresentavam-se micorrízicos. 
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Contrariamente pode ser observado para as raí

zes de E. gM:.ndú.i. Elas apresentaram baixa velocidade de cre� 

cimento e praticamente não possuíam ramificações quando da 

inoculação e após essa operação, ramificações nas raízes o

correram somente em cerca de 20% das "plantlets" . Com isso 

poucos ápices radiculares foram produzidos. Desta forma, gra� 

de parte da área radicular não estava susceptível à infecção 

e consequentemente ocorreu pouco aumento de micorrizas, apos 

a colonização de todo o substrato (Tabela 2). Em todos os 

tratamentos em E. g�andú.i, a maioria das secções de raízes 

estavam não micorrízicas e correspondia à porçao mais velha 

de raiz, formada anteriormente ao contato com o fungo e já 

resistente à infecção. 

Comportamento intermediário foi mostrado para 

E. wwphy.u..a, mas se aproximando mais dos resultados do híbri

do. Naquela espécie hospedeira, o sistema radicular era de 

boa qualidade e crescimento, com vários ápices radiculares . 

Assim, quando todo o substrato foi colonizado, na segunda 

leitura, todos os ápices radiculares entraram em contato com 

os isolados do fungo simbionte e alta porcentagem de micorri 

zas se desenvolveu, com no mínimo 74% de cortes micorrízico& 

Se se compara o comportamento micorrízico dos 

seis isolados fúngicos em cada hospedeiro, é possível notar 

que existiu diferenças entre eles, destacadamente em E. g�an

dú.i (Tabela 2). Nesse hospedeiro·, os melhores isolados fo

E4 e E7. Também o isolado RVE 82-1 apresentou razoável colo-
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nização micorrízica. Contrariamente, o isolado RVE 854 indu

ziu baixa colonização, mostrando pouca afinidade para E. gM� 

fu, com apenas 5,6% de cortes micorrízicos. Os demais isola 

dos tiveram comportamento intermediário. Nos outros dois hos 

pedeiros, híbrido ou E. wz.ophyu.a, todos os seis isolados a

presentaram porcentagens de colonização aproximadas, com pe

quena variação entre eles, que poderiam estar dentro do erro 

experimental. 

Os resultados do segundo ensaio deixaram bem 

claro que o hospedeiro mais susceptível é o híbrido, seguido 

de perto por E. wz.ophyU,a e bem mais distante está E. gMnfu, 

com 92,8%, 79,4% e 20,3% de cortes micorrízicos, respectiva

mente. 

É difícil distingüir se essas diferenças de 

susceptibilidade foram devidas ao niirnero de ápices radictila

res, proporcionalmente formados pelos hospedeiros ou a resi� 

tência à infecção. Provavelmente os dois fatores estejam en

volvidos, principalmente o iiltimo. 

Os resultados de RVE 854 em E. gMnfu mostra

ram que apesar do maior potencial de inóculo resultante do 

maior vigor no crescimento micelial desse isolado, a sua co

lonização micorrízica foi muito inferior àquela dos demais 

isolados (Tabelas 2 e 3). Contrariamente, observou-se para o 

isolado E4, com maior porcentagem de colonização rnicorrízica 

nessa espécie hospedeira. 
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A proporçao de colonização micorrízica se esta 

bilizou entre 15 e 30 dias após a inoculação para o híbrido. 

Pelos resultados pode ser verificado que, após a avaliação 

do segundo ensaio, não mais se registrou aumento na porcenta 

gem de cortes micorrízicos. Para o hospedeiro E. Wl..ophylla. o

correu pequeno aumento na porcentagem de micorrizas entre as 

avaliações do segundo e terceiro ensaios (Tabelas 2 e 3). E� 

tretanto, entre 30 e 45 dias após a inoculação, esse aumento 

foi bem maior para E. gn.a.nfu. Como até a avaliação do segun 

do ensaio, todo o substrato estava colonizado, o pequeno e 

grande aumentos verificado para E. Wl..ophylla. e E. g11.a.nfu 1 res

pectivamente indicam que, após o contato hífas-raízes até a 

formação de micorriza característica foi mais demorado em E.

gJutnfu. Esses apectos provavelmente foram consequência da 

diferença de susceptibilidade à infecção micorrízica, que e

xistiu entre os hospedeiros • Embora os sistemas radicula

res dos hospedeiros estivessem em contato com os isolados do 

fungo simbionte, a formação de micorrizas foi mais rápida no 

híbrido, um pouco menos rápida em E. Wl..ophylla. e mais lenta 

em E. gJz.a.nfu • 

No terceiro ensaio, os resultados mostraram 

que, o comportamento dos isolados nos hospedeiros confirmou 

aquele observadÓ no segundo ensaio (Tabela 3). 
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Tabela 3. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos) 

em "plantlets" de E. Wtophyll.a., de E. g!Uln.CÜ-6 e de 

um híbrido ( E. g!Uln.CÜ-6 x E. Wtophyll.a.) por 

üne:to!Úu-0, em meio de cultivo com carbono orgânico 

disponível, 45 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P. üne:to Jz.,.,ÚJ.,6 

H o s p e d e i r o s 

E. Wtophyll.a. E. gMnfu Híbrido 

Média 

E4 

E6 

RVE82-1 

RVE851 

E7 

RVE854 

Média 

90,7 38,1 

66,1 41,4 

84,8 37,6 

85,7 56,2 

86,7 55,3 

86,2 28,0 

83,4 42,7 

95,5 74,7 

82,6 63,3 

88,6 70,3 

91,8 77,9 

78,3 73,4 

90,5 68,2 

87,8 

As porcentagens de cortes micorrízicos foram mui

to próximas para as "plantlets" do híbrido e de E. Wtophyll.a., pa 

ra os seis isolados de P. ün.etotr..,i,UJ.:,. É provável que as "plan 

tlets" de cada hospedeiro não sejam susceptíveis igualmente 

a todos os isolados de P. tin.etotr..,i,UJ.:,. Esse mascaramento da a

gressividade dos isolados deve ter sido devido ao alto pote� 

cial de inóculo, resultado da elevada concentração de hifas 

desenvolvidas no substrato rico em energia. DUDDRIDGE (1986a) 
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observou aumento na agressividade no inóculo de S� g4ev� 

ie.i.. em várias espécies hospedeiras de diferentes famílias bo 

tânicas, em conseqüência da inclusão de glucose no meio de 

síntese. VAN DER PLAN K (1963) afirma que alto potencial de 

inóculo mascara a diferença de susceptibilidade que nao seja 

muito grande existente entre hospedeiros. 

No entanto, em E. g4anfu foi possível destacar 

com nitidez, o comportamento para colonização micorrízica de 

alguns isolados. Isso, provavelmente seja devido a maior re-

sistência de E. g4an.CÍÁ./2 a infecção, em relação aos 

dois hospedeiros. 

outros 

Alguns trabalhos têm relatado a colonização ec 

tomicorrízica em "plantlets" de Euc.aiyptU-6 spp.com P. :ti..n.c.toJrÃ.,U-6 

(AUERetalii, 1985; MALAJCZUK & HARTNEY, 1986, POISSONNIER , 

1986), ou por outro fungo ectornicorrízico (REYNOIRD & STRULL'U, 

1986) e em clones de outras espécies com outros fungos (FOR

TIN & PICHÉ, 1980; PARK, 1971). No entanto nenhum abordou as 

pectos fisiológicos ou estruturais da associação simbiótica, 

apenas se restringiram a mostrar a presença ou ausência da 

colonização. 

Os resultados mostraram que, o ordenamento dos 

isolados ffingicos no segundo ensaio diferiu daquele observa

do no terceiro ensaio, quanto à colonização micorrízica. A 

provável causa desse fato seja a grande desuniformidade na 

qualidade do sistema radicular, que existiu entre "plantlets" 
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de uma mesma espécie. Um tratamento que tivesse uma ou duas 

"plantlets" com bom sistema radicular desloca a média para 

cima ou vice-versa. Mas mesmo assim foi possível notar a 

tendência de comportamento dos hospedeiros e isolados fúngi

cos. 

Diferenças qualitativas entre ectomicorrizas fo_E 

madas em E. ufwphyUa e no híbrido não foi possível de ser distin

guidas ao microscópio ótico. No entanto, em ectomicorrizas de 

E. g.1u1nfu foi possível separar com nitidez diferenças, em re

lação aos outros dois hospedeiros. Ectomicorrizas formadas 

por E4 e RVE 82-1 se caracterizaram por apresentar manto bem 

espesso, com hifas bem adensadas, alta freqüência e maior e� 

pessamento da rede-de-Hartig. Enquanto os isolados RVE 854 e 

RVE 851 produziram manto menos espesso, com hifas menos aden 

sadas, menor freqüência e menor espessamento da rede-de-Har

tig. Essas características foram mais evidentes nas combina

çoes espécie hospedeira-isolado fúngico menos compatíveis. 

PALM & STEWART (1984) observaram que a formação de rede-de

Hartig menos espessa por SuiU/1..6 spp. em P,én/1..6 sp. ocorreu nas 

combinações de menor afinidade .. DUDDRIDGE (1986a) mostrou que. 

a redução no desenvolvimento ou desenvolvimento irregular da 

rede-de-Hartig são características em interações entre sim

biontes pouco compatíveis. 

A presença de rede-de-Hartig nos cortes micor

rízicos somente se fez notar nas células epidérmicas, tange� 
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êiando as células da hipoderme. Alguns trabalhos mostraram 

que, em Euc..a1.yp:tlL6 sp., a rede-de-Hartig se restringiu às cé

lulas corticais externas. GRENVILLE et alii (1986) e MASSICO 

TE et alii (1987) relataram que vários isolados de P. :tlnc..:to

!Úuó formaram micorrizas em plântulas de E. p�, com r� 

de-de-Hartig penetrando somente nas células epidérmicas, nao 

indo além de tangenciar a parede da hipoderme. Resultado se

melhante foi encontrado por NYLUND & UNESTAM (1982) estudan

do ectomicorrizas formadas por Hidnang-Ú.ml c..a.June.wn, He.bde.na CJuLó

:tc.ú'..ini601tme. e Amani:ta m1L6c..a.J1Á.11 em E. div<VL6ic..olo1t, E. c..amaldul..e.nJ.iÁÁ, E. 

maJr..gina:ta e E. mic.Jtoc..otr..y-6. Entretanto ASHTON, (1976) verificou 

que, em ectomicorrizas formadas por Me.-6ophe.,llia aJr..e.nall..ia em E. 

tr..e.gnan1.i, a p enetração da rede-de-Hartig pode ser profunda e 

atingir camadas celulares mais internas do cortex. 

Os cortes observados ao microscópio mostraram 

que, as raízes micorrízicas possuíam maior diâmetro, em rela 

ção às raízes das "plantlets" não inoculadas. HARLEY &SMIDTH 

(1983f) afirmaram que essa característica ocorre normalmente 

em micorrizas de Euc..alyp:tlLó spp .. e se deve principalmente ao 

aumento no diâmetro radial das camadas de células externas 

das raízes. GRENVILLE et alii (1986) comprovaram que, célu

las epidérmicas de E. p--Ü.lLlafLU foram radialmente alongadas, 

quando colonizadas por P. :tlnc..:totr..ilL6. CHILVERS & PRYOR (1985) 

constataram que o diâmetro das raízes micorrízicas de Euc..al� 

p:tlLó spp. foi cerca de dobro do diâmetro das raízes nao mi

corrízicas. GODBOUT & FORTIN (1985) relataram que a elonga-
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çao radial das células epidérmicas parece ocorrer somente, 

quando a rede-de-Hartig está confinada à camada epidérmica . 

Segundo os autores, quando as hifas penetram o córtex, nenhu 

ma elongação radial das células epidérmicas se observou em 

micorrizas de Popui..M sp. formadas por P . .ti..nc.:totu..M. 

Além disso foi observado que, as células epi

dérmicas das micorrizas apresentaram orientação oblíqua. (Pi 

gura 3). HARLEY & SMITH (1982) afirmaram que, a orientação 

oblíqua está relacionada com a pressao envolvida na maior e

longação das células da medula, do que sobre àquelas do cór

tex e da epiderme e a consequente pressão no manto fúngico . 

CHILVERS & PRYOR (1965) ressaltaram que, a elongação das cé

lulas epidérmicas, combinada com a formação da rede-de- Har

tig tornaram-se benéficas para a simbiose, uma vez que aumeg 

taram a área de contato, ao longo da raiz, entre planta e hi 

fas fúngicas, por um fator de 5 a 10 vezes, em relação a mi

corrizas somente superficiais. 

O método de inoculação utilizado nos três en

saios, para estudos em cultura axênica mostrou mais vantajo

so, do que aquele usado por MALAJCZUK & HARTNEY (1986), para 

inoculação de 11 plantlets" de Euc.a.lyp;tu)., sp •. Os autores consta 

taram que, após duas semanas à inoculação, as hifas de P. 

tinc.:towv.i mataram as "plantlets", por abafamento. 
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Figura 1. Ectomicorrizas formadas em "plantlet" de um hí

brido (E. gtw.nciú., x E. wwphy.U.a) em meio orgânico, 30 

dias após a inoculação com o isolado E4 de P,ú.,ol.ü:.hu.ó 

tinc.:to fl.Â_u.ó •

\ 
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Figura 2. Secção transversal de micorriza em "plantlet" de 

um híbrido (E. g11..a.n.clú.i x. E. WtophyLta.), 15 dias após a 

inoculação com o isolado E4 de P,Í,.6oli.,thLL6 ün.c..:tollÁ.LLó, 

em meio orgânico (aumento 90 x). 

/ 
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4.2. Desenvolvimento de ectomicorrizas em plântulas de,!c. 

UJWphljtla. e E. gJUI.n..cli,6 em cultura axêriica, em meio orga 

nico. 

Alguns dos resultados dos ensaios desse item 

apresentaram a mesma tendência verificada nos resultados do 

ítem anterior. 

Novamente se nota que os isolados RVE 854, RVE 

851 e RVE 821 foram aqueles que apresentaram maiores porcen

tagens de colonização micorrízica, (Tabela 4). Isso acontece, 

exatamente devido a maior velocidade de crescimento desses 

isolados, que os coloca mais rapidamente em contato com as 

raízes. Por razões contrárias, o isolado E7 induziu a menor 

colonização micorrízica. 

A porcentagem de cortes micorrizicos no primei 

ro ensaio, em plântulas de E. wwphylta. e E. gJW.n.fu foi mui to 

superior ao observado em "plantlets" das mesmas espécies. Em 

bora sejam materiais genéticos diferentes, esse fator, pro

vavelmente teve menor influência sobre o diferencial dos re

sultados, pois ele foi mascarado pelo alto potencial de inó

culo. A principal e provável razão para a referida diferença 

micorrízica, se deveu basicamente às diferenças na qualidade 

e velocidade de desenvolvimento radicular, que existiram en

tre "plantlets II e plântulas. Como as plântulas eram dotadas de 

sistema radicular com maior número de ápices e muito maior 

taxa de crescimento ocorreu contato com as hifas fúngicas 

mais precocemente. 



83 

Tabela 4. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos) 

em plântulas de E. wr.aphqU.a. e de E. gMnfu por P,ú.,a

.f..Lthu.J.i tindalU.1L6, em meio de cultivo com carbono or

gânico disponível, 15 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P. tinda/U.1L6

RVE854 

RVE851 

RVE82-l 

E6 

E4 

E7 

Média 

H o s p e d e i r o s Média 

E. wwphyll.a

79,0 58,0 68,8 

63,5 36,9 50,2 

61,8 37,7 49,9 

59,2 44,2 51,7 

40,9 33,9 37,4 

15,4 3,1 9,3 

53,3 35,7 

Se se compara as procentagens de cortes micor 

rízicos entre as duas espécies de plântulas no primeiro en

saio, os resultados indicaram número muito superior para E.

wr.ophyll.a. (Tabela 4) • Provavelmente duas causas explicariam e..ê_ 

se fato. A primeira é de natureza genotipica. Eu.c..afyptU-6 gJz.a.n-

fu seria menos susceptivel à infecção e acarretaria corno 

consequência, um maior período de tempo para a formação de m_.!. 

corriza típica, a partir do momento em que ocorre a infecçãn 

Dessa forma, na leitura aos 15 dias após a inoculação, gran-
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de parte do sistema radicular em contato com as hifas fúngi

cas, ainda não teria sido transformada em ectomicorrizas ca

racterísiticas. A segunda causa, igualmente importante, e o 

vigor inicial do sistema radicular das plântulas de E. Wto

phy,.e.,la,. Como consequência, raízes de E. gMnd.Ló apresentaram 

menor crescimento, que levou à demanda de maior período de 

tempo para entrar em contato com hifas e também a formação 

de menor número de ápices. Com o decorrer do tempo, o vigor 

do sistema radicular das duas espécies se aproximou. 

No segundo ensaio, com avaliação aos 30 dias 

após a inoculação, todo o substrato havia sido colonizado por 

todos os isolados de P. :tinc;totu,UJ.:,. Os resultados revelaram a 

alta porcentagem de micorrizas formadas com todos os isola

dos nas duas espécies hospedeiras, com no mínimo 90% de cor

tes micorrízicos mostrando que houve aumento na porcentagem 

de cortes micorrízicos em relação a leitura aos 15 dias (Ta-

bela 5). Isso implica que, a grande maioria dos ápices radi 

culares teriam se transformados em micorriza. A exceçao se 

faz notar para o isolado E7 em E. gMnd.Ló. Esse resultado, 

provavelmente seja devido à baixa velocidade de crescimento 

do isolado fúngico E7 e ao maior período de tempo para que 

ocorra formação de micorriza típica, apos a infecção em E. 

gMnfu. Desta forma, quando se fez a avaliação do segundo en 

saio, muitos ápices radiculares, provavelmente infectados, 

ainda não tinham sido transformados em ectomicorrizas típi

cas. 
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Nos resultados do demais tratamentos nota-se 

uma aproximação do numero de cortes micorrízicos, com peque

nas variações, que podiam ter sido, perfeitamente de origem 

do caso (Tabela 5). Isso leva mais uma vez a mostrar que, o 

alto potencial de inóculo, resultante do vigoroso crescimen-

to d e P. :ti.neto llÁ.11J.i no meio orgânico mascarou a diferença de 

susceptibilidade existente entre as duas espécies hospedira& 

Tabela 5. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos) 

em plântulas de E. wwphyila e deE. gJLa.nclú., por P,ú.,o

.llt.hw.i tindoflÁ.w.i, em meio de cultivo com carbono or

gânico disponível, 30 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P. tindoflÁ.UJ.i

RVE854 

RVE851 

RVE82-l 

E6 

E4 

E7 

Média 

H o s p e d e i r o s Média 

E. wwphyila E. gMnfü

94,4 92,3 93,3 

93,8 97,2 95,5 

93,7 91,2 92,4 

93,1 95,1 94,1 

91,1 93,8 92,4 

92,4 85,3 90,4 

93,0 92,9 
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A proporção máxima de aumento da colonização de 

ápices radiculares ocorreu até a avaliação do segundo ensai� 

30 dias após a inoculação. rsso ficou evidenciado pela repe

ti·ção dos resultados do segundo ensaio, na avaliação do 

terceiro ensaio (Tabela 6). A exceção se fez notar para o 

isolado E7, em E. gMnfu, por razões já anteriormente expli 

cadas. 

Vale ressaltar, que embora todos os ápices ra 

diculares estivessem infectados, quando da avaliação do ter 

ceiro ensaio, os cortes observados ao microscópio ótico nao 

foram 100% micorrízicos. Isso pode ser devido a dois fatoreg 

a extensão do sistema radicular resistente à infecção, forma 

da até ocorrer o contato fungo-raiz e aos ápices radiculares 

que embora infectados, ainda não apresentavam ectomicorrizas 

típicas. 
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Tabela 6. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos) 

em plântulas de E. Wtophqlla. e de E. gM.nCÜ.6 por P,i..-

.óolo:thw., tinc.:toJÚu..6, em meio de cultivo com 

disponível, 45 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P. tinc.:toJÚu..6

RVE845 

RVE851 

RVE82-l 

E6 

E4 

E7 

Média 

H o s p e d e i r o s 

E. wwphyll.a. E. gM.nCÜ.6

92,5 92,9 

95,1 93,0 

95,7 89,6 

96,8 94,7 

94,7 94,4 

95,5 91,6 

95,0 92,7 

carbono 

Média 

92,7 

94,0 

92,6 

95,7

94,5 

93,5 

O outro fator a considerar é que, nas avalia

çoes, a variável dependente usada foi a porcentagem de cor

tes micorrízicos apresentando manto característico. Segundo 

HARLEY & SMITH (1983 ), a formação de manto não implica ne

cessariamente que ocorrerá a formação de rede-de-Hartig, uma 

vez que o manto pode ser formado e se expandir para si tios de 

raízes resistentes à penetração de hifas. 

Muitos trabalhos mostraram o sucesso no desen

volvimento de ectomicorrizas em plântulas de coníferas forma 



88 

das por P. ünc:toJtif.L6, sob condições axênicas ( FINLAY & READ, 

1986; FORTIN et alii, 1980; HUNG & CHIEN, 1979; MARX, 1969; 

SUGGS & GRAND, 1972). No entanto, para plântulas de Eu.eai.yp

,tf.L!:, spp. poucos estudos foram publicados. O desenvolvimento 

ectomicorrízico formado por P. ünc:to'1Á.Ll6, em cultura axênica 

foi relatado por CHILVERS & GUST (1982a), em E.-0t. john.ü.; por 

MALAJCZUC et alii ( 1982), em E. maJz.gimvta.; por MASSICOTTE et 

alii (1987) em E. p�, por VIEIRA (1984), em E. gM..nfu. 

Sob o ponto de vista qualitativo, secçoes mi

corrízicas observadas ao microscópio ótico mostraram nenhuma 

diferença entre aquelas desenvolvidas em "plantlets" e em 

plântulas. Todas as caracterísiticas observadas nos cortes 

micorrízicos de "plantlets", tais como espessura e densidade 

de hifas do manto, de acordo com a combinação isolado fúngi

co�espécie hospedeira, mudanças nas células epidérmicas e na 

rede-de-Hartig, se repetiram nos ensaios com plântulas. 

Quanto à espessura de raízes micorrízicas, CHIL 

VERS & PRYOR (1965) citaram que, raízes de plântulas de euca 

lipto podem aumentar o raio de 55-80 µm, quando estão em sim 

biose ectomicorrízica. DUDDRIDGE (1986b) afirmou que, em ec

tomicorrizas de E. gM..nfu, a redução da frequência da re

de-de-Hartig foram características em interações entre sim

biontes com menor compatibilidade. 

Outro caráter bem marcante verificado nas mi

corrizas formadas por P. tinc:to'1Á11J.i nas espécies de Eu.ea1..yptt.L6 
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testadas foi a alta resistência à tração, comparado com as 

raízes não micorrízicas da testemunha, em razão da grande es 

pessura do manto. 

Tanto os ápices de raízes de primeira ordem, 

como os ápices de raízes de ordens superiores foram igualmen 

te colonizados por P. linc;t.olÚ.11l,. 

4.3. Desenvolvimento de ectomicorrizas em plântulas de f. 

WUJph.gll.a. e E. g/t.a.Jff.d,ú, em cultura axênica, em meio i

norgânico. 

Os resultados dos três ensaios mostraram di

ferenças muito significativas entre os isolados de P. linc;t.o

!Úll,6 na colonização micorrízica dos hospedeiros (Tabelas 7, 

8 e 9) •

No primeiro ensaio, as médias da colonização ec 

tomicorriza nos dois hospedeiros indicaram que, os isolados 

E4 e RVE 82-1 foram os mais agressivos. Eles induziram as 

maiores colonizações, com 43, 2% e 28, 8% de área radicular coloili 

zad� respectivamente. Contrariamente pode ser observado para 

os isolados RVE 854 e RVE 851, que levaram as menores taxas 

de infecção, com 20,0% e 21,6%, respectivamente. Os demais 

isolados tiveram comportamento intermediário (Tabela 7). 

Se se comparar a colonização micorrízica entre 

os isolados dentro de cada espécie hospedeira pode se detec-
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tar grandes diferenças estatísticas (Tabela 7). Em E. U.Jto

phy-U.a., o isolado E4 mostrou a mais alta afinidade (62,5%)em 

bora sem diferença significativa para os isolados RVE 82-1 

e RVE 851. Os demais isolados não diferiram, estatisticamen 

te entre si. Entretanto, em E. g.lUlnfu, provavelmente devi�o 

a sua maior resistência à infecção, a ordem do comportamen

to dos isolados foi diferente. A mais alta colonização mi

corrízica ocorreu para os isolados E4 e RVE 82-1, com 23,8% 

e 20,0% de área radicular colonizada respectivamente; a mais 

baixa foi verificada para os isolados RVE 854 e RVE 851 com 

7,5% e 4,3% de superfície radicular colonizada, respectiva

mente e os demais isolados se constituindo num bloco inter

mediário. 
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Tabela 7. Formação de micorrizas (% de superfície radicular 

colonizada)* em plântulas de E. UJLophyli'..a e de E.

gJta.n.cU..ó por P-ÍÃoLU.htu. ti..n.c.:to//.Á..U6, em meio de cultivo 

sem carbono orgânico disponível, 30 dias após a i

noculação. 

Isolados de 

P. tin.c.:to//.Á..U6

E4 

RVE82-1 

E7 

E6 

RVE854 

RVE851 

Média 

c.v. (%) 18,1 

H o s p e d e i r o s 

E. UJLophyli'..a

62,5 Aa 23,8 Ab 

37,5 ABa 20,0 ABb 

35,0 Ba 12,5 ABCb 

26,3 Ba 15,0 ABCb 

32,5 Ba 7,5 BCb 

38,8 ABa 4,3 Cb 

38,8 a 13,9 b 

Média 

43,1 A 

28,8 AB 

23,8 ·B 

20,6 B 

20,0 B 

21,6 B 

* Médias de hospedeiros dentro de isolados seguidas pelas

mesmas letras minúsculas e médias de isolados dentro de hos

pedeiros seguidas pelas mesmas letras maíusculas não dife

rem entre si (Tukey-5%).

Ainda na primeira avaliação, as porcentagensmé 

dias de area radicular para os isolados fúngicos, em cada 

espécie hospedeira, mostraram que E. Wtophyli'..a, com 38, 8% de 
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area radicular colonizada foi significativamente, mais sus

ceptível do que E. gM.ndu.,, que apresentou 13,9% de superfí

cie radicular colonizada. 

No segundo ensaio (Tabela 8), com avaliação aos 

50 dias apos a inoculação, os resultados demonstraram que,_ 

ocorreram algumas mudanças no comportamento dos isolados de 

P . .t.inc;toJzÁ.U.,ó, se se comparar com os resultados do primeiro en 

saio (Tabela 7), com avaliação aos 30 dias após a inoculaçãu 

As médias dos isolados fúngicos nos dois hospedeiros indica 

ram que, a porcentagem de área radicular ectomicorrizica au

mentou para os isolados E4, RVE 82-1, E7 e E6, mas reduziu 

para os isolados do RVE 854 e RVE 851. Esses resultados reve 

laram que, as micorrizas formadas pelos quatro isolados se 

perpetuaram e ocorreu redução na proporção de raízes não mi

corrízicas. No entanto, as micorrizas formadas pelos dois i

solados se estabilizaram ou se perpetuaram a uma taxa de bem 

baixa, de modo que a proporção de raízes não micorrízicas ti 

nha aumentado. 
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Tabela 8. Formação de micorrizas (% de superfície radicular 

colonizada)* em plântulas de E. wwphyll.a. e de E. 

gJta.n.CÜ.Õ por P ..ú.:.o.lü:ha.õ .t.i..n.etoJzÁ.1.J.,,ó, em meio de cultivo 

sem carbono orgânico disponível, 50 dias após a i

noculação. 

Isolados de 

P. fueto/t..ÚL6

E4 

RVE82-1 

E7 

E6 

RVE854 

RVE851 

Média 

C.V. (%) 23,2

H o s p e d e i r o s 

E. wwphy.U..a

85,0 60,0 

50,0 27,5 

65,0 18,0 

70,0 27,5 

21,3 16,3 

17,5 6,3 

51,5 a 25,9 b 

Média 

72,5 a 

38,8 b 

41,5 b 

48,7 ab 

18,9 e 

11,9 c 

* Médias de hospedeiros e médias de isolados seguidas pelas

mesmas letras não diferem entre si (Tukey-5%).

Eara os dois hospedeiros, o isolado E4 apresentou 

a maior média de área radicular colonizada com 7 2 r 5 Z< 1 embora não 

diferisse, estatisticamente de E6 (Tabela 8). Tarnbém apresen 

taram boas médias de colonização, os isolados RVE 82-1 e E7. 

Os isolados RVE 854 e RVE 851 foram os piores com médias de 
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18,3% e 11,9% de área radicular colonizada, respectivamente . A 

mesma condição é encontrada, quando se compara a colonização en 

tre os isolados dentro de cada espécie hospedeira. 

Nos primeiros 12 dias apos a inoculação, as 

hifas dos isolados de P. tindo!U.1L6 cresceram utilizando as 

reservas nutritivas presentes nos discos de meio de cultura, 

que acompanharam o inóculo. Por essa razao, a taxa de cresci 

mento micelial, nesse intervalo de tempo foi próxima àquela 

verificàda em meio de cultura. Como consequência, os isola

dos RVE 854 e RVE 851 colonizaram maior volume de substrato 

e apresentaram maior colonização micorrizica. No entanto, a 

partir de cerca de 15 dias após a inoculação começaram a o

correr mudanças. A taxa de crescimento micelial desses dois 

isolados cai rapidamente e os demais isolados, embora sofres 

se redução em sua taxa,ainda continuaram com razoável cres

cimento, até em torno dos 20 dias após a inoculação. Essa ca 

racteristica evidencia a maior exigência nutricional dos iso 

lados RVE 854 e RVE 851. Como consequência, aos 30 dias após 

inoculação, quando se fez a avaliação do primeiro ensaio, os 

isolados RVE 854 e RVE 851, ainda demonstraram razoável colo 

nização micorrizica. No entanto, os demais isolados, devido 

ao maior período de crescimento utilizando reservas nutriti

vas do disco de meio de cultura e a sua maior afinidade para 

os hospedeiros apresentaram colonização micorrízica superio� 

Esses fatores provavelmente foram a causa da 

ocorrência de interação verificada entre isolados de P. tine.-
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�otu.1L6 e as espécies hospediras (Tabela 7). 

A partir de cerca de 25 dias apos a inoculaçãq 

os discos de meio de cultura veiculando o inóculo, pratic� 

mente tinham secado, não mais servindo de fonte nutricional. 

A partir dessa fase, os isolados de P. tin.c.:totúl.1..6 teriam que 

sobreviver, obrigatoriamente, em simbiose. A partir desse mo 

mento, começou a ser possível detectar diferenças visuais na 

afinidade dos isolados fúngicos para plântulas de E. Wl.ophyt-

1:.a e de E. gtr.anclu. 

No segundo e terceiro ensaios, apos 20 dias a 

inoculação, até a avaliação era possível separar, com bas

tante nitidez, a olho nu, a afinidade dos isolados em cada 

espécie hospedeira. Nas raízes que cresciam próximas à super 

fície interna dos tubos-de-ensaio foi observado o desenvolvi 

mento de feixes de hifas fúngicas paralelos e juntos a elas. 

Esse fenômeno ocorreu tanto em raízes novas, quanto em raí

zes mais velhas, onde os ápices radiculares foram transforma 

dos em micorrizas. Isso mostrou que as hifas se nutriram e 

eram estimuladas por exsudatos radiculares. Foi bastante fre 

quente, na avaliação desses ensaios, a presença de raízes lon 

gas, com todos os ápices transformados em micorrizas, nas com 

binações com maior compatibilidade. 

A nitidez desses aspectos foi muito maior em 

E. Wtophyu.a.. do que em E. gtr.andió. Ela aumentou de acordo com a

afinidade do isolado para o hospedeiro e à medida que avan-
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çava o período de incubação, sendo observado somente para os 

isolados E4, RVE 82-1. E6 e E7. Quanto maior a afinidade do 

isolado, maior foi a presença de feixes hifais acompanhando 

as raízes e maior foi a porcentagem de desenvolvimento ecto

micorrízico. 

Analisando os resultados das tabelas oito e no 

ve nota-se claramente, que o isolado que apresentou maior a

finidade para com os hospedeiros, com maior porcentagem de área 

radicular colonizada foi E4. Em seguida vieram os isolados RVE 

82-1·, E7 e E6. Os isolados RVE 854 e RVE 851 foram os pio

res, com baixa colonização micorrízica. 

O estímulo de exsudados radiculares para atra

ção e crescimento de hifas de fungos ectomicorrízicos foi 

constatado por vários pesquisadores. GRENVILLE et alii(l986) 

e MASSICOTE et alii (1987� verificaram que preferencialmente 

no sentido longitudinal, raízes jovens e raízes longas de E. 

p� produziram exsudados, que atraíam hifas de P. tin.eto

tcÁ.U.ó. Resultados similares foram encontrados por FORTIN et 

alii ( 19 8 O ) e KOTTKE & OBERWINKLER ( 19 8 6) inoculando P. tin.c.-

.to.ffÁ.lU, e Cen.oc.oc.c.um gJutlÚfioJtme. em Pin.t.Ui .t>.tll.oblLó e PilodeJtma CJtoceum 

(Coiliclum bic.olo!t) em Pic.ea abiu, respectivamente. 

Para os isolados RVE 854 e RVE 851 nao se veri 

ficou estímulo dos exsudados radiculares. A partir do momen

to que exauriu a fonte nutricional originada dos discos de 

meio de cultura veiculados com o inóculo, as hifas fúngicas 
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passaram a apresentar baixa taxa de crescimento junto às raí 

zes. Como consequência, na avaliação do segundo e terceiro 

ensaios, a porcentagem de micorrizas foi inferior, do que no 

primeiro ensaio. Isso ocorreu em razão do maior crescimento 

do sistema radicular, em relação ao crescimento das micorri

zas. 

Pelo menos dois fatores envolvidos na baixa a

finidade entre os hospedeiros e os isolados RVE 854 e RVE 851 

foram bém evidenciados: a alta exigência nutricional dos dois 

isolados não permitiram que, eles crescessem junto ao siste

ma radicular utilizando os exsudatos e a necessidade de alta 

densidade de hifas em contato com as raízes para ocorrer a 

infecção micorrízica. A formação de micorrizas por esses iso 

lados se restringiu, praticamente nas raízes, que se desen

volveram próximo ao local de deposição do inóculo, onde exi� 

tiu maior concentração de hifas. Para os demais isolados , 

tais fatos não ocorreram e era necessário apenas poucos fil� 

mentes hifais junto as raízes, para que ocorresse a infecçã� 

notadamente para E4 e RVE 82-1. 

Em meio de síntese orgânico, como no item 4. 

2., esses fatores discutidos anteriormenre foram mascarados 

pelo alto potencial de inóculo, não sendo possível detectar 

nitidamente, diferenças na agressividade dos isolados. 

Comparando o comportamento das duas espécies 

hospedeiras, os resultados mostraram que, em E. u.!topht],U.a. for

mou-se o dobro de ectomicorrizas em relação a E. g,'1..a.nfu com 
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51, 2% e 25, 9% de área radicular colonizada, respectivamente 

(Tabela 8). KRISHNA et alii (1983) mostraram que diferentes ní

veis de colonização ectomicorrízica entre genótipos de um 

mesmo hospedeiro poderia ser devido a diferenças na taxa de 

cresci__rnento dos fungos simbiontes através do tecido cortical 

das raízes ou poderia ser parcialmente relacionado ao balan

ço de substâncias inibidoras produzidas em reposta a infec

çoes, como fenóis e fitoalexinas. 

Vários trabalhos foram desenvolvidos para ex

plicar as possíveis causas da resistência de hospedeiros a 

infecções ectomicorrízicas. A maioria deles trataram sobre 

a resistência indutiva, envolvendo a produção de compostos 

fenólicos pelo hospedeiro. Reações do hospedeiro com acúmulo 

de compostos fenólicos, na epiderme e hipoderme, resultante 

da infecção ectomicorrízica foi observado em E. maJLg.-i.na;:ta e E. 

MVVL6.-i.c..olott (MALAJCZUK et alii, 198 7) e em E. fia.1.:,tiga..ta. (HAR

LEY & SMITH, 1982; LING-LEE, 1987). Esses trabalhos não mos 

traram até que ponto, os compostos fenólicos estavam envolvi 

dos na resistência à infecção ectomicorrízica, pois em todos 

eles os autores relataram a ocorrência de colonização. No 

entanto, quando plântulas de Euc..a.lyphl.-6 spp. foram inoculadas 

com espécies de fungos ectomicorrízicos incompatíveis, o acu 

mulo de compostos fenólicos, nas células epidérmicas e corti 

cais aconteceu em grande quantidade (MALAJCZUK et alii, 1982). 

Em outras espécies hospedeiras, como P.-i.nu..6 spp. (PALM & STE

WART, 1984), P.õe.u.doúuga sp. (HARLEY & SMITH, 1982), o acúmu-
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lo de compostos fenólicos nas células epidérmicas e corti-

cais poderia reduzir ou impedir a infecção ectomicorrízica 

por isolados de espécies fúngicas supostamente compatíveis 

No entanto, PICHt et alii (1981) não encontraram nenhuma di

ferença entre compostos fenólicos em raízes micorrízi�as e 

não micorrízicas de P,ü1u,.s .õtlr.obu,.s infectados por P. tine.to//.Á.1.L6. 

Eles concluíram que os compostos fenólicos em ambas as raí

zes foram inerentes à planta hospedeira e não foram produzi

dos como reaçao ao fungo micorrízico. Alguns trabalhos têm 

most�ado que, o acúmulo de compostos fenólicos em raízes de 

Eu.c.a.lyp;(:u.b spp. e P.õeu.dot.õu.ga. menziuü elici tados por infecção 

de fungos micorrízicos foram tóxicos a fitopatógenos e nao 

aos próprios fungos simbiontes (SYLVIA & SINCLAIR, 1983a; SYL 

VIA & SINCLAIR; 1983b). HARLEY & SMITH (1982) afirmaram qu� 

o genótipo do hospedeiro pode ser um fator determinante im

portante na resposta à infecção micorrízica, analogamente co 

mo acontece na simbiose Rfúzob..,é,um-leguminosa. Eles esclarecem 

que, um ponto fundamental é que, uma reação inicial pode ser 

a produção de compostos fenólicos na epiderme e no córtex, 

quando a planta hospedeira entra em contato com fungos im

compatíveis. 

Outro fator que poderia ter influenciado a co

lonização ectomicorrízica foi a origem dos isolados de P. tine. 

tolU.1J.,6. Os isolados RVE 854 e RVE 851 foram obtidos de basi

diocarpos coletados em espécies de Eu.c.a.lyp;(:u.b diferentes da-

quelas utilizadas nos experimentos. Houve a possibilidade 



que, esses isolados seriam mais adaptados para as 

hospedeiras de origem. Essa característica foi 

largamente em P. tindoJrÁ..U.6 (DIXON et alii, 1984; 

alii, 1984; MITCHELL, 1984}. 
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espécies 

demonstrada 

MARX et 

Comparando-se os resultados dos três ensaios 

nota-se que, à medida que aumentou o período de incubação, 

mais evidente foi se tornando o ordenamento dos isolados fún 

gicos, quanto à afinidade para os hospedeiros (Tabelas 7, 8 

e 9). Nó terceiro ensaio, em ambos os hospedeiros é possível 

sepãrar nitidamente, três classes de isolados bem escalona

das: alta afinidade (E4), média afinidade (RVE 82-1, E7, e 

E4) e baixa afinidade (RVE 854 e RVE 851). Esses resultados 

revelaram que, existe alta variabilidade entre os isolados 

testados, para colonização micorrízica nos doii hospedeiros. 

A melhor adaptação de isolados de fungos ecto

micorrízicos para determinadas espécies de um gênero hospe

deiro foi bem documentada na literatura. GRENVILLE et alii 

(1986) relataram que cinco isolados de P. tindoJzÂ...t.,U diferiram 

quanto ao período de tempo necessário para infectar, coloni

zar e formar ectomicorrizas típicas em E. p�. MALAJCZUK 

& HARTNEY (1986) e VIEIRA (1984) verificaram que, de vários 

isolados de P. tindo.!U..Ll,,6 testados para colonização micorrízi 

ca em Euea.lypt.t.u spp. apenas alguns responderam positivamen

te. Resultados análogos a eªses foram encontrados por MARX & 

BRYAN (1970), MOLINA (1979b), TRAPPE (1977) e DIXON et alii 

(1984), MOLINA (1979a) estudando a formação de ectomicorri-
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zas por vários isolados de P. tin&otu1Ló em PinM spp. e em Qu.e.

eu...6 spp., respectivamente. TRAPPE (1987) afirmou que, a ex

trema variabilidade de P. tindotu1Ló, apresentando uma infini

dade de ecotipos oferece oportunidade para manejo das micor

rizas, com seleção de-isolados para caracteres específicos , 

que melhoram o desenvolvimento do hospedeiro, através de com 

binações mais eficientes. O autor sugeriu que, antes da pro

dução do inóculo, a seleção de isolados é a etapa mais impor 

tante num programa de produção de inoculante. 

No terceiro ensaio, os resultados mostraramque 

não houve grandes variações em relação ao segundo (Tabela 9) . 

Nota-se que, a porcentagem de colonização ectomicorrízica au 

mentou em E. WLophyl.t.a. para os isolados E4 e RVE 82-1. Em E. 

gMnfu ela se estabilizou, com os resultados do 2Q ensaio se 

repetindo no 3Q. Para os isolados RVE 854 e RVE 851 verifi

cou-se que, em E. WLophyl.t.a. existiu redução na proporção do 

sistema radicular micorrizado. 
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Tabela 9. Formação de rnicorrizas (% de superfície radicular 

colonizada}* em plântulas de E. Wtophy.Lta e de E. 

gll..a..n.di.6 por Pil:,oLU.hu..J.i :tin.c.t.ofvÚL6 em meio de cultivo 

sem carbono orgânico disponível, 70 dias após a i

noculação. 

Isolados de 

P. :tinc.t.otu..UJ.i

E4 

RVE82-l 

E7 

E6 

RVE854 

RVE851 

Média 

c.v. (%} 22,7 

H o s p e d e i r o s Média 

E. U!LO phy-Ua.

92,5 60,0 73,3 a 

56,3 27,5 41,9 b

57,5 24,5 41,0 b

57,5 30,0 43,8 b

8,8 15,0 11,9 c 

15,0 12,0 13,7 c 

47,9 a 28,3 b 

*Médias de hospedeiros e médias de isolados seguidas

mesmas letras não diferem entre si (Tukey 5%).

pelas 

No tratamento E4 - E. Wtophy-Ua., em algumas repe 

tições, a colonização micorrízica chegou a 100%, com todos os 

ápices radiculares transformados em micorrizas. 

Embora os resultados do 2Q e 39 ensaios não mos 



103 

trassem nenhuma interação entre os isolados de P. tine.tollÁ.1L6 e 

as espécies de Euc.a.lyp.tu.6, (Tabelas 8 e 9), ela já foi consta 

tada por MITCHELL et alii (1984), estudando a simbiose em 

QuVLC.M spp. com o mesmo fungo. 

Secções das micorrizas observadas ao microscó

pio ótico mostraram que, aquelas formadas em meio inorgânico 

foram diferentes daquelas formadas em meio orgânico. 

A espessura do manto das micorrizas formadas 

em meio orgânico foi muito superior em relação àquelas forma 

das em meio inorgânico. Apesar da redução, o manto micorrízico 

desenvolvido em meio inorgânico foi de boa espessura. Além 

disso, a rede-de-Hartig, no meio inorgânico mostrou-se mais 

espessa e desenvovida, embora não ultrapassando a hipoderme. 

Muitos pesquisadores constataram que, as várias etapas da a� 

sociação ectomicorrízica, corno crescimento de hifas, forma

ção de manto e penetração nos tecidos foram distorcidas em 

condições onde açúcar externo estava presente (ALEXANDER & 

HOGBERG, 1986; DUDDRIDGE, 1986b; GODBOUT & FORTIN, 1985; PALM 

& STEWART, 1984; SUMMERBELL, 1987; THOMAS & JACKSON, 1979) 

Todos eles são unânimes em afirmar que, na presença de açu

car externo, a espessura do manto foi muito superior. 

No entanto, as outras caracterísitcas parecem 

estar na dependência dos simbiontes envolvidos. THOMAS & 

JACKSON (1979) constataram que nenhuma rede-de-Hartig desen

volvia na associação de P,i..cea. -0dclten-6ü com The.te,p.thoJta. .te.Me-6-
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:t.Jt,i,t, e Lac.c.a.tú.a. lac.c.a.:ta na presença de açucar externo. Já HAR

LEY & SMITH (1982) afirmaram que, em determinados sistemas 

ricos em carboidratos, a rede-de-Hartig foi mais desenvolvi

da. PALM & STEWART (1984) relataram que, em ectomicorrizas 

sintetizadas sob altas concentrações de glucose é comum a não 

formação de rede-de-Hartig. Mudanças dramáticas, com o apar� 

cimento de distorções, como penetração intracelular, espessa 

mento e aposições na parede e pronunciada resposta fenólica 

foram produzidos nas associações ectomicorrízicas de Popu.LM 

vr.e.muioidu com várias espécies de fungos inclusive P. linc.:t� 

Ju..I.U, e de La.JlÂ..x Kae.mp6e.Ju.., Pinw., -6tjlvu:t.Jt,i,t,, Buu.La pu.buc.e..u. e. AUoc.(}:_ 

.6uaJÚna inophla,i_a com Su.iilw., gfl.aviUú, somente na presença de 

glucose (DUDDRIDGE, 1986a; GODBOUT & FORTIN, 1985). Segundo 

DUDDRIDGE {1986a), essas reações dos hospedeiros foram prov� 

veis mecanismos de defesa, em razão do aumento na agressivi

dade dos fungos simbiontes. 

Alguns outros aspectos dos resultados nas Tabe 

las 7, 8 e 9 ainda carecem de ser discutidos. Os coeficien-

tes de variação foram altos. Isso foi em consequência 

grande variação na porcentagem de colonização, que 

da 

existiu 

entre as repetições de um mesmo tratamento. Esse fator pare

ce ser comum em experimentos envolvendo ectomicorrizas. vá

rios pesquisadores relataram esse problema em seus trabalhos 

(MARX et alii, 1984; MITCHELL et alii, 1984; MOLINA, 1979b ; 

PARK, 1971). 
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A quantidade de ectomicorrizas formadas, prov� 

velmente ficaram aquém do potencial de compatibilidade exis

tente entre os isolados de P. ün.c.:tafU..J.Ló e os hospedeiros te� 

tados, principalmente para os isolados com maior exigência n� 

tricional. Isso porque as plântulas foram incubadas sob bai

xa intensidade luminosa e se estiolaram, ocorrendo, como con 

sequência menor disponibilidade de carboidratos provenientes 

da fotossíntese, nas raízes, para o fungo. 

Comparando os resultados da porcentagem de for 

mação de micorrizas, dos três ensaios desse item, com a taxa 

de crescimento dos seis isolados de P. tin.c.:tofU..J.Ló, em meio de 

cultura MNM verifica-se que, nao existe relação entre as duas 

variáveis. MARX (1981) e MARX & KENNY (1982) relataram que 

não existe nenhuma relação consistente entre taxa de cresci 

mento em cultura pura e grau de desenvovimento de micorrizas 

por P. tin.c.:tofU..J.Ló. No entanto, GRENVILLE et alii (1986) veri 

ficaram que, isolados de P. tin.c.:to/tÚ.t.6 com maior afinidade pa

ra formar micorrizas em E. pilu1.aJú.ó foram os que apresenta

ram maior taxa de crescimento em cultura pura. ZAK (1973) a-

firma que, além do crescimento vegetativo, características 

corno, variação da cor da colônia, textura do crescimento hi

fal e outras diferenças morfológicas entre isolados fúngicos 

parecem nao refletir nas ectomicorrizas formadas por eles. 

THEODOROU & BOWEN (1971) mostraram que, o crescimento de co

lônias de Rhizopogon lut:e.oltu, em meio de cultura foi de valor 

muito limitado para prever o comportamento em simbiose com 

P iruu M.di..a.:t.a.. 
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Foi constatada, principalmente no terceiro en

saio, a presença de cordões miceliais irradiando das micorri 

zas para o substrato. Essa característica tornou mais eviden 

ciada para os isolados com maior afinidade em E. Wtophyil.a., n� 

tadamente E4 e RVE 82-1. 

Um fator que, provavelmente contribuiu para um 

pequeno mascaramento dos resultados, reduzindo a diferença 

de colonização entre os dois hospedeiros teria sido a limita 

ção, no sentido radial, no crescimento das raízes e fungos . 

o tubo-de-ensaio direcionou o crescimento de parte do siste

ma radicular, impedindo a irradiação, o que facilitou o con

tato com o fungo. 

A técnica de inoculação em meio inorgânico mos 

trou-se eficiente para escalonar a afinidade dos seis isola

dos de P. tinctoJz.Á..U.6 em E. Wto phyil.a. e em E. gMndú.i, como também 

para verificar a diferença de susceptibilidade entre os hos

pedeiros. Segundo MARX & KENNEY (1982}, a primeira e impor

tante etapa, em qualquer programa de inoculação de plântulas 

é a seleção dos fungos simbiontes. De acordo com os autores, 

a especificidade é um traço fisiológico essencial a ser consi 

derar no processo de seleção. Sob essa ótica, foi possível 

comprovar nitidamente que a técnica utilizada para os três 

ensaios prestou-se bem para detectar esse caráter, na simbio 

se entre os isolados de P. tinc;toJt.Á,u,6 e E. Wtophyil.a. e E. gJz..a.ncU.6. 
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4.4. Desenvo1vimento de ectomicorrizas em "plantlets" de 

E. wwphqll.a... de E. g/f.llJ'tdL& e de um híbrido (E. g/f..t1.fl.dú. x

E. wwphqli.a.) inoculadas através da técnica

sanduiche 

do papel 

Durante a produção do inóculo, os isolados E7 

e E6 apresentaram mudanças na taxa de crescimento e estrutu

ra da colônia miceli al. O isolado E7 mudou para crescimento 

rápido, igualmente ao isolado RVE 854 e o isolado E6 passou 

a comportar-se contrariamente, com crescimento lento. Além 

disso, o isolado E6 manisfestou crescimento com colônia apr� 

sentando baixa densidade micelial e com setores. 

Essas caracterísitcas nao se tornaram proble

mas na produção do inóculo, uma vez que, durante o período 

de incubação, toda a superfície dos semi-discos de celulose 

foi tomada pelas hifas dos isolados de P. tináoJzÁ.M. 

Os resultados do primeiro ensaio mostraram qu� 

em todos os tratamentos houve formação de micorriza, com man 

to característico, até 12 dias após a inoculação (Tabela 10). 
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Tabela 10. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos) 

em "plantlets II de E. wwphy.lf..a., de E. gtutnfu e de 

um híbrido ( E. gtutnfu x E. wwphy.lf..a.) por 

tinc;t,oflÁ.lU:, através da técnica do papel 

12 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P. tinctotu._M

H o s p e d e i r o s 

E. wwphyUa E. gtutn.fu Híbrido 

RVE854 28,3 3,9 27,2 

E4 85,6 5,6 24,9 

RVE82-1 71,1 4,2 22,2 

E7 69,6 3,0 19,5 

RVE851 56,0 4,1 16,7 

E6 76,6 3,5 12,2 

Média 64,5 4,0 20,5 

sanduíche, 

Média 

19,9 

38,7 

32,5 

30,7 

25,6 

30,8 

Para os hospedeiros E. wwphylia. e o híbrido 

torna-se difícil discutir os resultados sob o ponto de vista 

quantitativo, porque a colonização micorrízica foi muito afe 

tada por resíduo do meio de enraizamento, que impediu o con

tato das hifas com as raízes. Isso aconteceu em razão da gra_g 

de quantidade de meio de enraizamento cobrindo muitas raíze� 

que as acompanhou na operação de tranferência das "plantlets" 

para as placas-de-Petri. Esse problema foi mais acentuado no 
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hibrido, devido ao maior volume do seu sistema radicular. Co 

mo consequência, os resultados da Tabela 10 indicaram que, a 

porcentagem de secções micorrízicas no hibrido foi menor, do 

que em E. wwphyUa., com 20,5% e 64,5%, respectivamente, em

bora aquela espécie possuisse maior número de ápices radicu

lares. 

Tal fato nao ocorreu com as raizes de E. gfl.a.n

fu, devido a sua arquitetura diferente. 

Mesmo assim, como as raizes de E. wwphy-U.a e 

do hibrido possuiam vários ápices radiculares e rápido cres

cimento, ainda houve formação de micorrizas em porcentagens 

muito superiores em relação a E. gJta.n.fu. 

Em E. gMnfu, na maioria das «plantlets", o

sistema radicular não-possui a ramificação, detendo apenas um 

ápice radicular. Em consequência apenas pequena extensão da 

raiz se transformou em micorriza. Como toda a raiz foi sec

cionada, tornou-se baixa a porcentagem de cortes micorrízi

cos (4,0%). Associado � esse problema, ainda existe o fator 

da maior resistência à infecção micorrizica em E. gJta.n.fu, já 

discutida em ensaios anteriores. 

Nesse ensaio, também foi bastante frequente, a 

ocorrência cortes com manto em formação, levando à dúvida na 

decisão de considerá-lo. 

Qualitativamente foi possível detectar algumas 
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diferenças entre as micorrizas formadas nos três hospedeiro& 

Embora secções de raízes apresentassem manto típico em alta 

frequência, o fungo praticamente ainda nao havia penetrato 

totalmente. Em E. wz.ophyil.a e no híbrido, a presença de rede

de-Hartig típica era baixa e muito rara em E. gMnfu. 

As raízes das "plantlets" dos três hospedeiros 

apresentavam grande quantidade de pelos absorventes em forma 

ção, nos ápices, quando da inoculação. Nessas regiões acont� 

ceu formação de micorrizas, que paralizaram o desenvolvimen

to dos pelos radiculares. A ocorrência de cortes micorrízi

cos apresentando pelos radiculares se degenerando, era fre

quente. Resultados semelhantes a esses foram encontrados por 

MASSICOTTE et alii (1987). 

Doze dias apos a inoculação, na primeira avalia 

çao, já foi possível detectar nitidamente a presença do alar

gamento radial das células epidérmicas. Segundo MASSICOTTE et 

alii (1987), células epidérmicas de Euc.a..typ�U6 spp. apresenta-

rarn essa resposta rapidamente, quando infectadas por 

ectomicorrízicos, 

fungos 

No segundo ensaio, os resultados se aproxima

ram mais da realidade, com menor interferência de fatores ex 

ternos {Tabela 11}. A colonização micorrízica praticamente 

não aumentou em E. gJta..nfu, pois era de 4, 0% no primeiro ensaio e 

passou para 4, 6% no sequndo. Esse comportamento foi em decorrên

cia da baixa taxa de crescimento das raízes do hospedeiro. 

O crescimento das raízes foi muito pequeno e consequentemen 
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te novas micorrizas nao foram formadas e as Ja formadas nao 

se alastraram. 

Tabela 11. Formação de rnicorrizas (% de cortes rnicorrízicos) 

em "plantlets" ,.de E. !.VWphyUa., de E. gf/._a.n.clw e de 

um híbrido IE. gMn.fu x E. wwphyUa.) por P..uo.ü,thUJ.:, 

tinc;tot/Á,UJ.:, através da técnica do papel sanduíche, 

24 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P. tin.c;to.lU.1.L6

RVE854 

E4 

RVE82-1 

E7 

RVE851 

E6 

Média 

H o s p e d e i r o s Média 

E. ww phyll.a. E. gMn.clw Híbridos 

72,2 3,5 65,1 46,9 

80,7 6,2 67,0 51,3 

75,6 5,5 79,8 53,6 

74,5 4,6 50,0 43,0 

77,0 3,8 86,7 55,8 

76,2 4,1 58,7 46,3 

76,0 4,6 67,9 

Como as raízes de E. UJLophy,U.a. e do híbrido a

presentaram alta taxa de crescimento, a proporção de micorri 

zas aumentou bastante entre a primeira e segunda avaliações. 

A maioria dos ápices radiculares cresceram e se livraram dos 

resíduos do meio de enraizamento, que os cobria. Em raízes 
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de E. wz.oph.yLta., que veicularam menos meio de enraizamento, 

por serem em menor número, não mais houve interferência na 

formação micorrízica. Na segunda avaliação, 24 dias apos a 

inoculação, todos os ápices radiculares estavam em contato 

com as hifas dos isolados de P. tinc;tOJi .. ,ÜL6 e a porcentagem de 

cortes micorrizicos foi no mínimo de 72,2%. 

Por essa razão, em E. wz.ophyila a porcentagem 

de cortes micorrizicos se aproximou ao registrado no segundo 

ensaio do item 1. 

Embora o substrato para os ensaios desse item te 

nha sido diferente daquele do item 1., o alto potencial de 

inôculo se aproximou entre eles. Por essa razão, as diferen

ças de susceptibilidade dos hospedeiros e da agressividade 

dos isolados de P. tinc;tofÚUJ.:, foram mascaradas. Todos os iso

lados apresentaram em torno de 76,0%, 4,6% e 67,9% de cortes 

rnicorrízicos em E. wz.aphylla, em E. gMnfu e no híbrido, res

pectivamente no segundo ensaio. 

Para o híbrido, na segunda avaliação, ainda 

persistiu a influência do resíduo do meio de enraizament� na 

colonização micorrízica. Essa foi em muito menor intensidade, 

pois a diferença entre as médias da porcentagem de cortes mi 

corrízicos entre E. Wl.ophyll..a. e o híbrido passou de 44, O na 

primeira avaliação para 8,1 na segunda avaliação. O efeito 

do resíduo do meio de enraizamento se torna, ainda mais cla

ro, se se compara os resultados da Tabela 11, com àqueles da 
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Tabela 2. Era de se esperar, que as porcentagens de cortes 

micorrízicos par a isolados fúngicos se aproximassem, corno 

aconteceu em E. WtaphyUa. No entanto; para o híbrido e E. gMn

clv., a formação rnicorrízica foi inferior usando a técnica do 

papel sanduíche. Também, pelo mesmo motivo, a média das rni

corrizas no híbrido foi inferior à média em E. Maphylla., tanto 

no primeiro quanto no segundo ensaios, com 64,5% e 76,0% e 

20,5 e 67,9%, respectivamente. Mas, mesmo no segundo ensaio, 

no híbrido, a maioria dos ápices radiculares estavam micorrí 

z icqs, corno mostra a Figura 3. 

Quanto ao hospedeiro E. gMncü.6 é possível ob

servar que, no segundo ensaio, o porcentual demicorrizasfor 

madas foi muito inferior àquele registrado na Tabela 2. Isso 

se deveu ao fato de que, no substrato turfa-vermiculita, o 

desenvolvimento radicular dessa espécie foi muito superior, 

em relação ao substrato da técnica do papel sanduíche. Esse 

efeito também fez-se notar nas raízes de E. Maphyil.a.. e do hí 

brido, mas em pequena intensidade. Por isso, ele poderia tam 

bérn ser adicionado ao efeito do meio de enraizamento 

dual presentes nas raízes. 

resi-

Quanto ao aspecto qualitativo das micorrizas 

na segunda avaliação, 15 dias após a inoculação verificou-se 

grande aumento na frequência da rede-de-Hartig em todos os 

hospedeiros. Também já foi possível detectar d�ferenças en

tre as rnicorrizas formadas por alguns isolados. Para os iso

lados E4 e RVE 82-1, em E. wwphy.te..a. e no híbrido, o manto 
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Figura 3. Ectomicorrizas formadt:i.s em "plantlet" de um híbri

do I E. gtta.nclu., x. E. wwphyll.a.), 2 4 dias após a inocula 

çao com o isolado E4 de P,Ú,oLi;t.hUJ.i tinc;toJcÁ,UJ.i usando 

a técnica do papel sanduíche. 
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mostrou-se mais espesso, com hifas mais compactas e

maior frequência da rede-de-Hartig. Nas micorrizas 

em todos os tratamentos, a rede-de-Hartig formada não ultra

passou a hipoderme. MASSICOTTE et alii (1987) verificou que, 

a hipoderme em E. p� possui lamelas de --Suberinas e se 

transforma numa barreira à penetração de hifas de P. tincto

JrÁ.U.J.i • 

4.5 •. Desenvolvimento de ectomicorrizas em plântulas de E. 

wwphqUa. e de E. gJt.a.n.fu inoculadas através da técni

ca do papel sanduiche. 

Na avaliação do primeiro ensaio, os resultados 

mostraram que, a maior parte do sistema radicular das plântu 

las de ambos os hospedeiros havia se transormada em micorri

zas com manto característico, após 12 dias à inoculação, com 

no mínimo 65,2% de cortes micorrízicos (Tabela 12). Em

bora, grande parte das secçoes micorrízicas apresentasse man 

to típico, a presença de rede-de-Hartig foi baixa em E. Wl.o-

phy.te.a.. e rara em E. gMnfu, mostrando que o fungo, pratica

mente ainda nao havia penetrado. Isso evidencia que, primei

ro ocorre a formação de manto, para depois se formar a rede

de-Hartig. Essa ordem de sequência de eventos foi comprovada 

por HORAN et alii (1988), na colonização ectomicorrízica de 

E. globui.1.u subsp. b.lc.oJ.ipa.:ta. por P. tin.ctoJt.Í.U.}.i. No entanto, NY

LUND & UNESTAN (1982) observaram que, em plântulas P.lc.ea.a.b.lu 

infectadas por P,Uodvuna. CJwc.eu.m I Coilicw.m bic.olo!t), a formação 
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de manto verdadeiro so se inciou apos a penetração de hifas 

no córtex. 

Tabela 12. Formação de micorrizas (% de cortes micorrízicos) 

em plântulas de E. wwphyUa e de E. gnan.fu por PÁ..1:,!!_

ü..thM tin.c;tofT.Á.111:, através da técnica do papel san

duiche, 12 dias após a inoculação. 

Isolados de 

P • .tln.c;tofT.Á.111:, 

E4 

E7 

RVE82-l 

E6 

RVE851 

RVE854 

Média 

H o s E e d e i r o s Média 

E. Wtophylla. E. g nan.dl.6

88,4 83,7 86,0 

88,1 87,5 87,8 

82,2 65,2 73,1 

80,5 80,6 80,6 

73,2 82,3 77,8 

66,4 68,4 67,4 

79,8 78,0 

A presença de cortes de raízes com manto em 

formação, que poderia trazer dúvidas na leitura foi pequena. 

HORAN et alii (1988) mostraram que, no primeiro dia apos a 

inoculação de plântulas de E. g.tobu.lt.Ló subsp. bic.o.6:ta.:to. com 

P. :ti..n.c;tolU..U.,6 existiu evidência da interação. Até quatro dias

após a inoculação, todos os fatores básicos de uma ectomicor 
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riza estavam presentes e posterior a esse período, apenas o

corria aumento na densidade do manto e maior penetração da 

rede-de-Hartig. Vinte dias após a inoculação tinha ocorrido 

a formação de micorriza na sua forma característica. BACHI 

{1988) observou que, 14 dias após a inoculação de E. gMndM 

com P. tinct0Ju.1U, houve a formação de ectomicorrizas típicas, 

com manto e rede-de-Hartig bem desenvolvi dos. Em P.ü1M .ó.tlto

bl.Ló, apos 5 dias à inoculação com P. tinc.:t.OflÁJ1.6 existiu forma 

çao de ectomicorrizas típicas, com manto e rede-de-Hartig bem 

desenvolvidos (FORTIN et alii, 1980). 

Sob o ponto de vista quantitativo, o comporta

mento dos isolados em cada hospedeiro, nos dois ensaios foi 

mui to próximo, com ligeira superioridade em E. uttophy11.a.. Is 

so mostra novamente, o efeito do alto potencial de inóculo, 

mascarando a diferença de susceptibilidade entre os hospe

deiros. Análise análoga pode ser desenvolvida para o compor

tamento de cada isolado nos dois hospedeiros. 
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Tabela 13. Formação de micorr izas ( % de cortes micorríz icos) 

Isolados de 

P. lin.c.:toJu.M

E4 

E7 

RVE82-1 

E6 

RVE851 

RVE854 

Média 

em plântulas de E. Wtophtj.lw.. e de E. gMn.fu por 

P,ú.,ol-LthU1; lin.dotu..11.,6 através da técnica 

sanduiche, 24 dias após a inoculação. 

H o s p e d e i r o s 

E. wwphyUa E. gMn.fu

94,7 96,4 

86,9 81,8 

92,5 87,7 

95,3 84,9 

91,3 92,1 

84,0 80,3 

90,8 87,2 

do papel 

Média 

95,6 

84,4 

90,1 

90,1 

91,7 

82,2 

Comparando-se os resultados do lQ ensaio com 

os do 2Q ensaio verifica-se que, àqueles do 2Q ensaio foram 

superiores em ambos hospedeiros. E comparando os resultados 

do 2Q ensaio, com àqueles da 2ª leitura do item 4.2. verifi

ca-se que eles são bem próximos. Isso mostrou que, alguns á

pices radiculares, quando da primeira avaliação, embora in

fectados, não apresentaram manto típico. Essa característica 

foi registrada com maior evidência para os isolados RVE 854 

e RVE 851. Novamente foi confirmada a menor afinidade desses 

dois isolados para hospediros, principalmente para E. gJta.rt.fu. 
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GRENVILLE et alii (1986) mostraram que, o tempo de formação 

de ectomicorriza típica em E. p..iluJ'.,.a;u.,6, após a inoculação com 

P. tinc;toJr..,Ú1/2 pode variar de seis a nove dias, dependendo do

isolado. 

Outro aspecto denotado pelos resultados foi o 

comportamento do isolado RVE 854. Esse isolado para induzir 

alta colonização micorrízica necessita de maior concentração 

de hifas, além de ser mais exigente em nutrientes e possuir 

menor atração por exsudatos radiculares, como ficou eviden

ciado nos ensaios dos itens 4.2. e 4.3 .. Entretanto, na téc

nica do papel sanduiche, as hifas fúngicas tiveram que cres

cer a partir dos semi-discos de celulose, para depois entrar 

em contato com as raízes do hospedeiro. Pode ser provável 

que, esses fatores seriam os responsáveis pela menor coloni

zação micorrízica apresentada pelo isolado RVE 854. Tais res 

trições não ocorreram em turfa-vermiculita com meio orgânicu 

Na avaliação do segundo ensaio, visualmente to 

dos os ápices radiculares estavam colonizados, inclusive a

queles das raízes primárias. A confirmação foi mostrada pe

los resultados na Tabela 13, que se aproximaram daqueles das 

Tabelas 5 e 6. Resultados semelhantes foram relatados por 

BACHI (19 8 8) , em plân tulas de E. g1uu1fu inoculadas por P.

tin.e:toJÚM, usando a técnica do papel sanduiche. No entanto , 

CHILVERS et alii (1986), através da técnica do papel sandui

che verificaram que, duas semanas após a inoculação de P.

tin.c.t.oJÚCJ.I., e P. ,ln.volu..tt.v.i em E. gl'..obul.uJ., subsp. bic.M:t.a.,ta, somen-
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te, entre 40 e 80% dos ápices radiculares haviam se transfor 

mados em micorrizas. Também observaram que, as raízes primá

rias em todos os tratamentos não foram infectadas. 

Sernelhantemente ao encontrado no ensaio do i

tem 4.4., na avaliação do segundo ensaio foi confirmado au

mento na espessura do manto e na frequência, espessura e pe

netração da rede-de-Hartig. Outros aspectos qualitativos das 

ectomicorrizas também foram constatados, como presença de 

pelos radiculares atrofiados e alargamento radial das célu

las-epidérmicas. 

Os isolados E4, RVE 82-1, E7 e E6 revelaram 

maior agressividade nos hospedeiros, pois nas micorrizas for 

madas por eles foi observado manto mais espesso e compactado e 

maior frequência da rede-de-Hartig. Essas características se 

tornaram mais evidentes na primeira avaliação, aos 12 dias 

após a inoculação e facilmente detectada em E. u.Jtophyli..a.. 

Quanto à formação de manto era difícil detec

tar diferenças entre os isolados ou susceptibilidade entre 

os hospediros. No entanto, se quantificasse a presença e/ou 

frequência da rede-de-Hartig, para avaliar colonização micor 

rizica entre e dentro de cada grupo de simbiontes seria bem 

provável que se detectasse diferenças entre eles, 

foram encontradas. 

que nao 

HORAN et alii (1988) enfatizam que, a técnica 

do papel sanduiche é vantajosa em relação a outras técnicas 
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de síntese de ectomicorrizas em cultura axênica, porque a as 

sociação ocorre em recipiente transparente, permite inocular 

grande número de raízes simultaneamente e há contato imedia

to entre fungo e raiz. Por essa razão eventos sequenciais, 

que ocorrem durante a formação de ectomicorrizas podem ser 

prontamente observados em qualquer intervalo de tempo. 

4.6. Perpetuação de ectomicorrizas em plântulas de E. ww

phgi.1.a. e de E. gli..ll.Yl.lÜ,6 inoculadas pela técnica do papel , 

sanduíche e transplantadas-para o solo esterilizado. 

As plântulas na época do tranplante apresenta

vam o sistema radicular com elevada colonização ectomicorrí

zica. Geralmente possuíam uma raiz primária bem desenvolvid� 

com cerca de um a três primórdios secundários. 

Os resultados do primeiro ensaio mostraram que, 

na maioria dos tratamentos, não se observou a perpetuação das 

micorrizas, após o transplante para solo esterilizado- {Tabe

la 14). Somente em quatro tratamentos foi constatada a pre

sença de poucos ápices radiculares de segunda e terceira ordens 

caracterizando colonização micorrízica típica de P. tinc:toflÁ..u.6. 

Dos isolados testados, somente com três deles (E4, E7 e RVE 

82-1) aconteceu desenvolvimento micorrízico pós-transplante.

Esses isolados corresponderam àqueles que apresentaram maior 

capacidade de colonização micorrízica nos ensaios in vitrG em 

meio inorgânico, no item 3.3 •• Provavelmente, mesmo sob con

dições adversas, devido à alta afinidade desses isolados pa-
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ra os hospedeiros, principalmente em E. Wl.ophyUa., ainda acon 

teceu desenvolvimento hifal<do fungo, acompanhando algumas 

raízes. Nos demais tratamentos, com o desenvolvimento das 

raízes no solo, todos as micorrizas formadas in vitro entra

ram em senescência e desapareceram. 

Tabela 14. Perpetuação de micorrizas (% de superfície radicu 

lar colonizada) em plântulas de E. Wl.ophyUa. e de E. 

gJt.a.nfu inoculadas com P.l6oWhl.Ló tine:tofl.Á.Ll6 atra

vés da técnica do papel sanduíche e avaliação aos 

80 dias ap6s o transplante para solo esterilizadn 

E4 

E:'7 

RV�à2--t 
�6> .. . · .. ·

RVE851 

RVE854 

Médl
.' i.••·•·.•••··· ·· · 

E. Wl.O phyR.i..a.

1,2 

.•1.}'7··
· •.

·. ·
.·:·: .. ·. ·. 

O)s··•·· ·· ·
. . . . 

. : . . 
. 
. 

. . 
. 
. 

"O <o<, 
0,0 

0,0 

1,2 

010······

oJ.o·· ··

0,0<

0,0 

0,0 

Média 

1,2 

0,8 

0,4 .·

0,0 

0,0 

0,0 

Alguns fatores poderiam explicar as causas da 

nao. perpetuação das ectomic:e>rrizas nos hospedeiros em < .· solo 
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previamente esterilizado. A primeira delas foi evidenciada 

pela baixa afinidade de alguns isolados para os hospedeiros. 

In vitro, onde as condições foram ótimas para a simbiose, os 

isolados RVE 854 e RVE 851 revelaram pouca colonização em E.

Wtophylli e menos ainda em E. 911.anfu. Outro fator, que 

certamente esteja envolvido é a diferença existente entre o 

crescimento radicular e o alastramento das micorrizas. Al

guns trabalhos têm mostrado que, em raízes primárias e em mui 

tas raízes secundárias, os ápices cresciam muito mais rapid� 

mente, do que as micorrizas e os fungos ectomicorrízicos 

(CHILVERS & GUST, 1982a; MARKS & FOSTER, 1973). Por essa ra

zão as raízes escaparam da infecção e colonização ectomicor

rízicas.CHILVERS & GUST (1982b) observaram que todos os ápi

ces primários e muitos ápices secundários de raízes de E • 

.6:t. jahw não foram colonizados por fungos ectomicorrízicos. 

Também, CHILVERS et alii (1986) relataram que, mesmo na pre

sença de hifas de P. tinc:taJÚ.r.u, e P. ,lnvolu.:l:u.l:., raízes primá

rias de E. globulu..6 subsp. bic.Mt.a.:to.. não foram infectados. 

Da mesma forma poderia ter contribuído para a ausência ou 

baixa perpetuação micorrízica, o choque nutricional sofrido 

pelos isolados fúngicos. Na fase in vitro, embora P. fuc:to

'1.Á.J.Ló tivesse formado ectomicorriza nos hospedeiros, as hifas 

estavam ligadas a uma fonte nutricional artificial. Com o 

transplante para o solo, a fonte nutricional, foi cortada brus 

camente e o fungo teria que se nutrir utilizando somente os 

fotossintetizados. PONS et alii (1986) mostraram que, o cres 
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cimento micelial de P. üne:toJ'ÚIL6 foi susceptível à mudança 

brusca na fonte de carbono nutricional, embora ambas fossem 

utilizadas como fonte de energia. NYLUND & UNESTAM (1982) i_g 

dicaram que, o choque nutricional afetou significativamente, 

o inóculo de P. üne:tofU.1L6. Associado a esse fator, menor qua_g

tidade de fotossintetizados estavam à disposição do fungo 

simbionte durante e logo após o choque nutricional, porque 

as plântulas passaram por baixa intensidade luminosa in vi

tro e ficaram sob sombreamento, um período após o transplan

te. 

Há de se ressaltar ainda, que as plântulas fo

ram transplantadas com o papel-de-filtro aderido às raízes. 

No solo, o papel de filtro foi colonizado por fungos saprofí 

ticos, celulolí tices, principalmente TJti_c.hodvuna. sp .• e Pe.n,í,� 

liu.m sp •• Esses microrganismos poderiam ter contribuído para 

a redução da perpetuação das micorrizas, por meio de antago

nismo aos isolados de P. :tinc.:to/Ú.U.,6 e/ou induzindo resistên

cia à infecção micorrízica nos hospedeiros. Vários pesquisa

dores relataram que, a presença de microrganismos saprofíti

cos no solo pode afetar o fungo simbionte e reduzir ou ini-

bir a colonização micorrízica (MARX, 1980a; BOWEN & 

ROU, 1973). 

THEODO 
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Tabela 15. Perpetuação de micorrizas (% de superfície radie� 

lar colonizada) em plântulas de E. wwphyil.a. e de 

Isolados de 

p • tinc..:to JL.i..w., 

E4 

E7 

RVE82-l 

E6 

RVE851 

RVE854 

Média 

E. gMn.fu inoculadas com PÂ/20.l-Lt.hu..J.i tin.c..:toJL.i..w., atra

ves da técnica do papel sanduiche e avaliação aos 

120 dias após o transplante para solo esteriliza

do. 

H o s p e d e i r o s Média 

E. wwphyil.a.

3,8 2,5 3,2 

0,0 o,o 0,0 

3,0 2,5 2,9 

0,0 0,0 0,0 

1,2 0,0 0,6 

0,0 .o, o 0,0 

1,3 0,8 

Na avaliação do segundo ensaio, os resultados 

da Tabela 15 mostraram que, ocorrem poucas mudanças em rela

çao aos resultados da Tabela 14. É possível observar ligeiro 

aumento na colonização micorrízica para os isolados E4 e RVE 

82-1, revelando que esses isolados possuiam maior capacidade

de associar aos hospedeiros, principalmente em E. wwphyn.a.. 

Isso indicou que, estava havendo uma pequena tendência na 
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perpetuação das ectomicorrizas formadas por esses isolados 

Nos demais tratamentos, com excessão do RVE 8 s 1- E. Wtaphy.lta.., 

nenhuma micorriza foi visualizada. O desenvolvimento de mi

corriza nesse tratamento, no segundo ensaio, provavelmente� 

conteceu devido a urna maior rusticidade desse isolado fúngi

co, aos fatores inibidores da perpetuação. No primeiro en

saio pode ser provável, que nesse tratamento tivesse existi

do alguma colonização, mas não perceptível a olho nu. 

Para os isolados E4 e RVE 82-1, apesar da pre

sença de fatores desfavoráveis à colonização, mas devido a 

alta afinidade para os hospedeiros, ainda ocorreu desenvolvi 

menta micorrízico, ligeiramente superior em E. WtaphyU,a.. 

Na testemunha dos dois ensaios, constituída de 

plântulas não inoculadas, não foi encontrado nenhum traço de 

qualquer colonização micorrízica. 

Com a formação de raízes de terceira ordem e 

ordens superiores, provavelmente a velocidade de perpetuação 

das ectomicorrízas, até então desenvolvidas, se acelere e 

após determinado tempo, a colonização rnicorrízica seja bem 

superior. 
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4.7. Perpetuação de ectomicorrizas em "plantletsn de E. 

wwphyUa., de E. gll.ll.n.d..i..t e de um híbrido (E. g� x. 

E. wwphyUa.} inoculadas em cultura axênica e trans

plantadas para solo esterilizado. 

No primeiro ensaio, que englobou "plantlets"in 

cubadas 45 dias após a inoculação, a grande maioria delas 

(cerca de 80%) morreram logo após o transplante para solo e� 

terilizado. Por essa razão tornou-se impossível desenvolver 

a avaliação da colonização micorrízica e esse ensaio foi des 

cartado. 

No segundo ensaio, que envolveu 11 plantlets 11 in 

cubadas 60 dias após a inoculação, aconteceu a morte de mui

tos hospedeiros (cerca de 40%), mas como havia transplantado 

o dobro do necessário, foi possível obter o número de plan

tas suficientes em cada tratamento. A redução do número de 

plantas mortas teria sido em consequência do maior período 

de incubação e ao período de exposição ao sol, que tornaram 

as "plantlets" mais rústicas. 

A morte das "plantlets", geralmente ocorreu ce_E 

ca de 6-10 dias após .o transplante para o sàlo previamente este-
- , 

rilizad_o e foiemconsequência do ataque de fungos saprófitas, ba

sicam�nte _ _Fin.,l�� spp._, AópeJtgillu.ó spp. e TJÚc.hodvuna. spp •• Embo

ra considerados saprófitices� 'esses fungos se tornaram danosos,

com alta agressividade para as "plantlets", causando podri-
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dão de todo os sitema radicular e parte aerea. Isso aconte

ceu em consequência do alto teor de açúcares no bloco de tu� 

fa-vermiculita-raízes transferido para o solo, dos ferimen

tos causados no sistema radicular durante a retirada das 

"plantlets" dos tubos-de-ensaio e do extremo estado de tenra 

cidade das "plantlets 11• REYNOIRD & STRULLU (1986) verifica

ram que, necroses nas "plantlets", juntamente com a má quali 

dade do sistema radicular foram os principais fatores respon 

sáveis pelas_ al t:as perdas registradas_ ma etapa de transplante de 

"plantlets" de eucalipto de tubos-de-ensaio para o substrato 

turfa-vermiculita, em casa-de-vegetação. 

Os resultados da Tabela 16 indicaram que, so

mente para os isolados E4, RVE 82-1 e RVE 851 ocorreu perpe-

-tuação das micorrizas formadas in vitro, mas mesmo assim em

baixa intensidade com no máxiomo 10% de colonização. As mi

corrizas formadas in vitro pelos isolados RVE 854, E6 e E7,

nos três hospedeiros não apresentaram nenhum desenvolvimento

em solo previamente esterilizado. Após o transplante elas en

trararn em senescência e desapareceram.

Na época do transplante, o sistema radicular 

das "plantlets" apresentava alto grau de colonização micorrí 

zica, semelhante àquele, que foi observado no terceiro en

saio do item 3.1 •• 

As explicações para as causas envolvidas na 

senescência e desaparecimento das ectomicorrizas e a nao 
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perpetuação sao várias e algumas delas coincidem com aque

las envolvidas na degenerescência das ectomicorrizas nos en

saios do item 3.6 .. No transplante, todo o substrato turfa-

vermiculita do tubo-de-ensaio umidecido com meio orgânico, 

juntamente com o sistema radicular das 11 plantlets 11 foram 

transferidos para o solo esterilizado. Como consequência o

correu uma explosão de microrganismos saprofíticos, princi

palmente fungos do tipo TJÚc..hodeJuna., Mpvz.gilf.ll6 e Pe..rúcl.U..iu.m 

colonizando esse substrato. Provavelmente, esses fungos ini

biram a formação de novas ectomicorrizas, à medida que o si� 

tema radicular se desenvolvia. Vários pesquisadores comprova 

ram a inibição da colonização ectomicorrízica por microrga

nismos saprofiticos, através do seu efeito antagônico. ASHTON 

(1976) e MARX & ROSS (1970) observaram que Pe.,rúe,,,é_,,U_,wm sp. ini 

biu a formação d� ectomicorrizas em plântulas de P. w.e..da. por 

Thé.te.ph0Ju1 :teJUtv.i� e em E. Jr.e..gnan-0 por Mv.iophe.Li..a. aJz.e..naJU.a.., respecti 

vamente. SUMMERBELL (1987) relatou que, de 10 espécies de T½: 

c.hodeJuna. testadas, quatro inibiram o desenvolvimento ectomi

corrizico de Lac.c.a.túa. b.Lc.olon em P.Lc.e.a ma.Ju.a.n.a em solo esterili

zado. Também observou que, esses saprófitas colonizaram vigo 

rasamente, solo furnigado. MARX et alii (1984) mostraram que, 

o inóculo de P. ün.c.:to/Úll6 veiculado em turfa-verniculita re

duziu drasticamente a eficiência em P.Ln.ll6 -0pp., quando os re

síduos de açúcares não foram retirados por lavagem, em razao 

da explosão de microrganismos saprófitices. Segundo BOWEN & 

THEODOROU (1973), Pe..rúc....i.iUum sp. e P-0e..u.domon.M fluorescente ini 
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biram a colonização ectomicorrízica por vários fungos em Pinw.. 

sp. De acordo com MARX et alli (1976) e RUEHLE (1983), o fa

tor mais importante na perpetuação de ectomicorrizas em so

los nao esterilizados é a presença de microrganismos competi 

dores. 

Associado ou nao ao efeito antagônico, os mi

crorganismos saprofíticos, também poderiam estar elicitando 

aumento de resistência à colonização micorrízica nas "plan

tlets" de E. Wtophyl.ta., de E. gtta.nfu e do híbrido. A proprie-

dade, que microrganismos possuem, para induzir 

no hospedeiro a fitopatógenos foi amplamente 

(DELL & WALLACE, 1981; SYLVIA & SINCLAIR, 1983a; 

resistência 

comprovada 

SYLVIA & 

SINCLAIR, 1983b). SYLVIA & SINCLAIR (1983b) observaram que 

TJÚc.hodeJu11a. haltzia.num e P.õeu..domanM c.epa.c.ia. elici taram pesados acu

mulos de compostos fenólicos no córtex de raízes de plantas 

de P.õeu..do:au..ga. menziuU, em substrato com meio de cultura M 

NM. 

Outros fatores, que poderiam estar contribuin

do para reduzir ou impedir a perpetuação micorrízica seriam 

a resistência constitutiva dos hospedeiros, principalmente em 

E. gtta.nfu; o choque e "stress" nutricionais sofridos pelo 

fungo simbionte e menor quantidade de fotossintetizados dis

poníveis para o fungo simbionte, logo apos o,transplante pa

ra solo esterilizado. Esses fatores também estavam envolvi

dos nos ensaios do item 4.6., onde foram discutidos mais de

talhadamente. 
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A qualidade do sistema radicular, certamente 

estaria contribuindo para a pequena ou ausente perpetuação 

micorrízica. O sistema radicular das 11plantlets 11 era muito 

pior, em relação às plântulas e após o transplante para 

solo esterilizado apresentou baixa ramificação e desenvol

veu pequeno número de novos ápices radiculares. 

Outro efeito, que certamente afetou o desen 

volvimento micorrízico no solo esterilizado, contribuindo 

para a baixa colonização foi o excesso de umidade verifica

do em determinados períodos, durante a condução do ensaio .. 

O solo nos vasos passou várias vezes por períodos de dois 

a 5 dias de chuvas torrenciais, que causaram encharca

mento. DIXON et alii ·(1985) mostraram que irrigações diá

rias de tubetes, contendo plântulas micorrízicas de Qu.Vtc..UJ.i 

velU-tina. e Q. a.lba. por P • .tin.c...toJÚUJ.i reduziram significativa

mente as micorrizas, enquanto que irrigações a cada dois 

dias não o fez. 

Apesar dos fatores adversos, as micorrizas for 

madas in vitro se perpetuaram para alguns isolados fúngi

cos, embora em baixa intensidade, mas nitidamente detecta

das a olho nu. 
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Tabela 16. Perpetuação de micorrizas (% de superfície radi

cular colonizada) em "plantlets" de E. wwphyil.a., 

de E. g-JUtnfu e de um híbrido (E. gMnfu x E. Wto

phylla.} inoculadas in vitro com P.i..J.ioü:thu.J.i .ü.neto

!Úu..ó em meio de cultivo com carbono orgânico di� 

ponível e avaliação aos 90 dias após o transplag 

te para solo esterilizado. 

Isolados de 

p • .ü.n.e:to!ÚUJ.i 

RVE82-1 

E4 

RVE851 

.RVE854 

E7 

E6 

Média 

H o�-p �d e i  r o s

E. Wtophyil.a. E.gMnfu 

10,1 1,7 

4,5 0,0 

0,0 3,3 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

2,4 0,8 

Híbrido 

6,7 

5,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,9 

Média 

6,1 

3,2 

1,1 

0,0 

0,0 

0,0 

Na testemunha constituída de "plantlets" nao 

inoculadas não foi detectado qualquer tipo de ectomicorriza. 

Os resultados•'fflostraram que, os isolados RVE 

82-1 e E4 desenvolveram colonização micorrízica, principal

mente em E. Wtophylla.. e no híbrido (Tabela 16). Na maioria 

' das repetições envolvendo esses tratamentos foi encontrado 
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alguma colonização micorrízica característica de P. tinc.:tonÁ-LU. 

No tratamento RVE 82-1 - E. MophyLia. ocorreu repetição com 

até 30% de colonização micorrízica. Esses dois isolados, nos 

ensaios in vitro revelaram maior afinidade para esses hospe

deiros. MALAJCZUK & HARTNEY (1986) observaram abundante per

petuação de ectomicorrizas em "plantlets II de E. e,amalda.te.n1.1.ú.i 

inocuadas in vitro com P. ti.nc:t.onÁ-LU e transferidas com raiz 

nua para o substrato areia-turfa. 

Em E. gJz.a.nd.ú.i, o desenvolvimento micorrízico 

foi muito baixo, bem inferior àquele verificado nos 

dois hospedeiros. 

outros 

Provavelmente, com o passar do tempo, com o 

aparecimento de maior número de ápices radiculares, essas ec 

tomicorrizas aumentariam em nível muito superior ao encontra 

do. 

Quando da avaliação, praticamente todo o resí

duo energético do substrato transplantado acompanhando as raí 

zes provavelmente teria sido consumido pelos microrganismos 

saprofí tices, pois a população desses estava drasticamente re 

duzida. Assim, o seu efeito deletério à colonização micorrí

zica, provavelmente teria sido reduzido. Dessa forma a perpe 

tuação das micorrizas até então presentes seria menos preju

dicada e seu desenvolvimento se tornaria mais acelerado. 
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4.8. Perpetuação de ectomicorrizas em plântulas de f.uJW

phyll.a e de E. g� inoculadas em meio orgânico e 

transplantadas para solo esterilizado. 

Os resultados do primeiro ensaio mostraram o 

efeito primário negativo da presença de açúcares na perpetua 

çao de ectomicorrizas em solo esterilizado (Tabela 17). Es

ses resultados apresentaram-se à semelhança daqueles do en

saio do item 4.7 •. Em ambos os ensaios não se verificou ne

nhuma perpetuação micorrízica para os isolados RVE 854, E6 e 

E7 e baixa para os isolados RVE 82-1, E4 e RVE 851, com no 

máximo 8,3% de colonização radicular. 

Na época do transplante para o solo esteriliza 

do, o sistema radicular de todas as plântulas inoculadas re

velaram alta colonização ectomicorrízica, próxima àquela re

gistrada na Tabela 5 do item 5.2 •• Isso mostra que, para a-

·queles isolados, que não apresentaram perpetuação micorrízi

ca nos hospedeiros, as micorrizas formadas in vitro, após o

transplante para o solo previamente esterilizado entraram em

senescência e des�par�ceram.

Os resultados já revelaram que E. Ultophytla. foi 

mais susceptível do que E. gJI.a.ndi.6. Essa propriedade se tor

na mais clara, quando se-observa os resultados da Tabela 18, 

onde ocorreu 8,6% e 1,5% de colonização micorrizica, respec

tivamente. 
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Isso vem confirmar os resultados verificados 

in vitro, que mostraram ser E4 e RVE 82-1 os isolados 

agressivos e E. wwphyUa a espécie mais susceptí vel. 

mais 

Tabela 17. Perpetuação de micorrizas (% de superfície radie� 

lar colonizada} em plântulas de E. Wl..ophyl.la. e de E. 

gM.n.CÜ..6 inoculadas in vi tro com P L6 ol.i;thw.:, tin.c..toh.Á.w.:, 

em meio de cultivo com carbono orgânico disponí

vel e avaliação aos 60 dias após o transplante p� 

ra solo esterilizado. 

Isolados de 

P • .tlnc;toh.Á,Ul:, 

RVE82-l 

E4 

RVE851 

E7 

RVE854 

E6 

Média 

H o s p e d e i r o s 

E. Wl..O phyUa

8,3 

1,5 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1,8 

0,0 

0,0 

2,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,8 

Média 

4,2 

0,8 

1,8 

0,0 

0,0 

0,0 

Outro aspecto a destacar foi a presença de co

lonização rnicorrízica para o isolado RVE 851 nos dois hospe

deiros, apesar da sua menor afinidade, evidenciada nas Tabe

las 8 e 9. Nos resultados dos ensaios dos itens 4.6. e 7.7., 
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esse isolado, também apresentou alguma perpetuação micorrízi 

ca. t provável que, apesar da menor afinidade para os hospe

deiros, esse isolado apresenta elevada adaptação ecológica , 

que o levaria a resistir as condições adversas. 

Comparando os resultados da perpetuação ectomi 

corrizica em "plantlets" (Tabela 16) e em plântulas {Tabela 17) 

inoculadas in vitro em meio orgânico verifica-se que, eles 

se aproximaram. Isso revela que, provavelmente, os fatores 

envolvidos na redução ou eliminação da perpetuação de ectomi 

corrizas foram os mesmos para os ensaios nos itens 4.7. e 4. 

8., ou seja: antagonismo microbiano, resistência induzida nos 

hospedeiros e 11 stress n nutricional ao fungo simbionte e en

charcamento do solo. Essas causas estão discutidas mais deta 

lhadamente no item 4. 7 •• Alguns trabalhos têm mostrado o efei 

to negativo sobre colonização ectomicorrizica por P. tine:to

JÚU6 dos altos teores de açúcar, mesmo em hospedeiros altamente 

micotróficos como Pinu.6 spp. e Qu.eJW.,6 spp. (DIXON et alii, 1984; 

MARX et alii, 1984). Por outro lado, outros pesquisadores re 

lataram sucesso na colonização ectomicorrizica por P. tine:to

JÚU6, tanto em plântulas de espécies hospedeiras mais mico

tróficas (DIXON et alii, 1981b; MARX et alii, 1984), quanto 

em plântulas de espécies hospedeiras menos micotróficas como 

Eu.c.a.lyptu.6 spp. (CHILVERS et alii, 1986; GARBAYE et alii, 1988; 

VIEIRA, 1984), usando inóculo acompanhado com altos 

de açúcar. 

teores 
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Esses trabalhos deixaram evidências que, além 

da interferência do alto teor de açúcares no inóculo, existem 

outros fatores tão ou mais importantes, como agressividade do 

inóculo, material genético do hospedeiro, condições climáti

cas, nutrientes no substrato etc., os quais estão sempre em 

interação. 

Comparando os resultados do primeiro ensaio (Ta 

bela 17) com àqueles do segundo ensaio (Tabela 18} verificou 

-se que, os tratamentos E7 - E. u.Jwphyil.a., E4 - E. 9.tt.a.nfu e RVE

82-1 - E. 9.tt.a.nfu apresentaram desenvolvimento ectomicorríz.!_

co somente no segundo ensaio. Provavelmente, na avaliação de� 

ses tratamentos, no primeiro ensaio estava ocorrendo a 

sença de micorrizas em baixa porcentagem, as quais nao 

ram detectadas pela visualização .a olho nu. 

pre

fo-

Analisando os resultados da Tabela 18, em rela 

çao àqueles do item 4.7., onde em ambos se realizaram as ava 

liações 90 dias após o transplante para solo esterilizado, 

comprova-se maior colonização micorrízica nos primeiros. Is

so aconteceu tanto na quantidade de micorrizas, quanto no nu 

mero de tratamentos. Além de serem materiais genéticos dife

rentes, a principal causa de tais diferenças, provavelmente 

foi a desigualdade na qualidade do sistema radicular, que 

existiu entre 11 plantlets 11 e plântulas. Plântulas exibiram 

sistema radicular de melhor qualidade, com maior numero de 

ramificações e com maior taxa de crescimento. Com isso, maior 
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numero de ápices radiculares foram produzidos mais rapidame� 

te e mais precocemente podiam ser colonizadas pelo fungo sim 

biente. 

Tabela 18. Perpetuação de micorrizas (% de superfície radicu 

lar colonizada) em plântulas de E. Wl..ophy.lta e de 

E. gMncU.6 inoculadas in vitro com Pif..oU,,t.hU-6 tine.-

Isolados de 

P. ündo/t,ÚU,

RVE82-1 

E4 

RVE851 

E7 

RVE854 

E6 

Média 

Xol!Á.1J.,6 em meio de cultivo com carbono orgânico 

disponível e avaliação aos 90 dias apos o trans

plante para solo esterilizado. 

H o s E e d e i r o s Méd·ia 

E. Wl..ophylli E. gMncU.6

25,0 6,2 15,6 

7,5 1;3 4,4 

17,5 1,2 9,3 

1,3 0,0 0,7 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

8,6 1,5 

Apesar da baixa porcentagem de colonização ve

rificada na avaliação aos 60 dias para o tratamento RVE 82-1 -

E. Wl..ophylli, aos 90 dias houve perpetuação com 25% de coloni
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zação micorrízica, um nível considerado razoável. Vários tra 

balhos, onde se usou inoculação de P. tináotul.ló em Pinl..l6 ou 

em Qu.Vte.l..l6 foram relatados que, ao nível de 25% de colonização 

ectomicorrízica existiu algum efeito benéfico significativo 

para os hospedeiros (DAUGHTRIDGE et alii, 1986; EKWEBELAN & 

REID, MITCHELL et alii, 1984). 

t possível também notar, mais nitidamente no 

segundo ensaio, que a eficiªncia para colonização micorrizi

ca do isolado RVE 82-1 foi superior ao isolado E4. Em condi

ções in vitro, situação inversa foi constatada. Isso mostra 

o maior poder de competição ou adaptação ecológica do isola

do RVE 82-1.

Na testemunha dos dois ensaios, constituída de 

plântulas não inoculadas não se notou qualquer tipo de ecto

micorriza. 

Após 40-50 dias do transplante para solo este

rilizado, a população dos fungos saprofíticos colonizadores 

do substrato deve ter caído rapidamente, em razão da exaus

tão da fonte de energia pelo consumo microbiano e-pela_ lixi

viação da água de irrigação. Esse fator, provavelmente favo

receu a perpetuação das micorrizas, que até então resistiram 

as condições' adversas e foram observadas no segundo ensaio. 
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4.9. Perpatuação de ectomicorrizas em plântulas de f. ww

phyll.a.., de E. g.1l:.a.YUÍ.i.,6 inoculadas em cultura axênica, em 

meio inorgânico e transplantadas para solo esterili

zado. 

Os resultados da avaliação aos 60 dias revela

ram que, as micorrizas formadas in vitro, em meio inorgânicq 

se perpetuaram para todos os isolados fúngicos, depois do 

transplante para solo esteri�izado. Confirmando ao verifica

do nos ensaios anteriores, E. Wtophylla. mostrou-se significa

tivamente mais susceptível, do que E. gMnfu e apresentaram 

médias de 21,7% e 15,0% de colonização_micorrízica, respecti 

vamente. Comportamento semelhante, também foi mostrado se se 

compara o desenvolvimento de cada isolado nas duas espécies 

hospedeiras. Para todos eles, E. g1ta.nfu continuou mais re

sistente � infecção micorrízica. Diferenças significativas 

entre espécies hospedeiras de um mesmo gênero, a determina

dos isolados de P. tinetó!Ú..U,6 foi verificado por MARX etalii 

(1984) em Pi.n.t.Ló spp., porDIXON et alii (1981b) e por MITCHELL 

et alii ( 19 8 4) em QaeJtet.Ló s pp •• 

As médias de cada isolado nas duas espécieshos 

pediras indicaram que, os melhores foram RVE 82-1 e E4, que 

apresentaram 30, 0% e 29, 4% .· de colonização micorrízica, res

pectivamente, embora nao diferissem estatisticamente dos iso 

lados E6 e E7 •. Estes por sua vez não diferiram significativa 

. mente dos isolados RVE 854 e RVE 851. 
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Se se analisa o desenvolvimento micorrízico de 

cada isolado dentro de cada espécie hospedira verifica-se no 

vamente, que os isolados RVE 82-1 e E4 foram os melhores com 

36,3% de colonização em E. wwphylli e 23, 8% e 22,5% de co-

lonização em E. gna.nclu, respectivamente. Alguns trabalhos 

têm relatado o sucesso no desenvolvimento ectomicorrízico en 

tre P. tinc.t:oJtlu.ó e Eu.c..ai..yp.tUó spp.,, em solo esterilizado, apos 

a inoculação das plântulas in vitro, ou no próprio solo (GAR 

- BAYE et · alii, 1988; HEINRICH et alii, 1988; MALAJCZUK ·-et · 

alii, 1982; VIEIRA & PERES, 1988a; VIERIA & PERES, 1988b). No 

entanto sob outras condições, pesquisadores não conseguiram 

induzir ·o desenvolvimento ectomicorrízico em Eu.c..ai..ypt.u.-6 sp. (BAC 

CHI, 1988; MALAJCZUK et alii, 1975; YOKOMIZO & KRUGNER, 1983/ 

85b). 
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Tabela 19. Perpetuação de micorrizas. (% de superfície radi

cular colonizada)* em plântulas de E. wwphy-Ua e 

de E. gMn.fu inoculadas in vi tro com P .ú.i oLLthUJ.:, 

tinc.toJtÁ1L6, em meio de cultivo sem carbono orgâni

co disponível e avaliação aos 60 dias após o trans 

plante para solo esterilizado. 

Isolados de 

P. tin.c.tolU..lL6

RVE82-l 

E4 

E6 

E7 

RVE854 

RVE851 

Média 

C.V. (%) 29,6

H o s p e d e i r o s 

E. wwphy-Ua E. g1i.a.n.fu

36,3 23,8 

36,3 22,5 

22,5 15,0 

21,3 17,5 

10,0 5,0 

10,0 6,3 

22,7 a 15,0 b 

Média 

30,0 a 

29,4 a 

18,8 ab 

19,4 ab 

7,5 b 

8,1 b 

* Médias de hospedeiros e médias de isolados seguidas pelas

mesmas letras não diferem entre si (Tukey-5%).

Aos 90 dias, em alguns tratamentos ocorreu au

mento na colonização micorrízica e em outros permaneceu em 

torno do mesmo valor (Tabelas 19 e 20). Também, a ordem no 
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comportamento de alguns isolados se modificou, com E6 e E7 

passando para uma classe intermediária, RVE 854 e RVE 851 pa 

ra urna classe inferior e RVE 82-1 e E4 permanecendo como os 

melhores. A porcentagem de colonização micorrízica desenvol

vida para os quatro primeiros isolados se estabilizou ou re

duziu. Isso não significou que, o desenvolvimento ectomicor

rízico tenha se estabilizado ou reduzido. É que a velocidade 

do crescimento do sistema radicular foi superior ao desenvol 

vimento.micorrízico. Nas condições em que foram conduzidos 

os �nsaios, esses isolados apresentaram baixa afinidade para 

os hospedeiros, notadamente RVE 854 e RVE 851. Esses dois i

solados foram os que, apresentaram o pior comportamento, com 

a mais baixa colonização micorrízica. Os resultados eviden

ciam a necessidade de seleção de isolados de P. tinc.tohÁ1L6 pa

ra uso em inoculações. 

Para todos os isolados, nos dois ensaios, a 

colonização micorrizica foi sempre, estatisticamente superior 

em E. wwphyLta.. Esse comportamento confirmou os resultados 

in vitro do ensaio 3. 4., em que E. gMnfu mostrou ser mais 

resistente à infecção ectomicorrizica por P. tinc.tohÁ1L6. Vá

rios trabalhos relataram a especialização fisiológica de iso 

lados de P. tinc.tollÁ.M, com a ocorrência de ecotipos mais a

daptados para espécies hospedeiras. Em Eu.c.alyptw., essa carac-

terística fisiológica foi constatada pro GARBAYE et alii 

(1988), MALAJCZUK & HARTINEY (1986); VIEIRA (1984) e VIEIRA 

& PERES ( 1988a), em Pinu.6 foi constatada por MARX et alii
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(1984), MOLINA {1979b} e em 

MITCHELL et alii (1984). 

Qu.Vtc..M por DIXON et alii (1981b), 

Comparando se as médias do desenvolvimento dos 

isolados em cada espécie hospedeira nos dois ensaios, obser

va-se que, E. Wtophy,U.a. foi significativamente mais susceptí

vel, notadamente no segundo ensaio, onde apresentou cerca do 

dobro de colonização micorrízica (32,7%) em relação a E. g!La� 

fu (15,6%). Mas no tratamento RVE 82-1 - E. WtophyUa, a co

lonização micorrízica chegou a 63,7%. GRAND & HARVEY {1982) 

afirmaram que, colonização micorrízica entre 75 e 100% do 

sistema radicular é considerada excelente, entre 59-74% e 

considerada boa, entre 24-49% e considerada moderada e entre 

1-24% é considerada pobre. No entanto HARLEY & SMITH (1982) 

sustentaram que, a intensidade de colonização micorrízica n� 

cessária para induzir resposta benéfica, significante depen

de da espécie hospedeira. DIXON et alii (1985), DIXON et 

alii (1984}; MARX et alii {1984) e MARX & KENNEY (1982) rela 

taram que, plântulas de PinM e Qu.Vtc.M só eram beneficiadas, 

quando no mínimo 50% e 30-40% do sistema radicular estivesse 

com colonização ectomicorrízica, respectivamente. Mas, EKWE

BELAM & REID (1983) observaram que, plântulas de PinM c.on.to!L

�aapresentaram resposta benéfica, significativa com 7,04% de 

colonização micorrízica com P. tin.do!L,{,UJ.i. E também DAUGHTRID 

GE et alii (1986} mostrarm que, plântulas de carvalho com me 

nos de 1, 5% de colonização ectomicorrízica por P. tindo!L,{,UJ.i 

manisfestou estímulo significativo, no crescimento. Para 
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Eu.c..alyptt.u ainda nao existem estudos, que tratam do limiar ec 

tomicorrízico, que induz ganhos significativos para o hospe

deiro. 

Tabela 20. Perpetuação de micorrizas (%_ de superfície radie� 

lar colonizada)* em plântulas de E. Mophylla e de 

Isolados de 

P. tine.to Ju.11J.:,

RVE82-l 

E4 

E6 

E7 

RVE854 

RVE851 

Média 

E. g11,an.fu inoculads in vitro com P-WoLL.thu/2

Ju.,M em meio de cultivo sem carbono orgânico dis

ponível e avaliação aos 90 dias após o transplan

te para solo esterilizado. 

H o s p e d e i r o s Média 

E. MophtJ,lta

67,7 38,8 51,3 a 

61,3 27,5 39,4 ab 

22,5 11,3 16,9 bc 

25,0 12,1 18,6 bc 

11,2 5,0 8,1 e 

12,5 8,8 10,3 e 

. 32,7 a 15,6 b 

C.V. (%) 29,8

*Médias de hospedeiros e médias de isolados seguidas pelas me�

mas letras não diferem entre si (Tukey-5%). 
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Comparando os resultados das Tabelas 19 e 20 

com aqueles das Tabelas 8 e 9 do item 4.3. verifica-se que, 

nos ensaios em solo esterilizado, a porcentagem de coloniza

çao ectomicorrízica foi reduzida. Essa redução era esperada, 

pois em condições não controladas, o efeito de vários fatores 

ambientais, microbianos e do solo se interage e afeta o desenvol 

vimento ectomicorrízico. Mas mesmo assim, a técnica de inocu 

lação in vitro, na ausência de carbono orgânico disponível 

mostrou�se eficiente, uma vez que houve continuação de bom 

des�nvolvimento micorrízico nas plântulas, após a transferê� 

eia para solo, simulando condições de viveiro. MALAJCZUK & 

HARTNEY (1986) e MARX & KENNEY (1982) relataram que, as ino

culações efetuadas in vitro foram superiores aos métodos cor 

rentes, usando inóculo micelial misturado ao substrato de 

plantio, porque existe maior possibilidade de sucesso na peE 

petuação micorrízica, apos a transferência do hospedeiro pa

ra viveiro. Segundo os autores, a razão do êxito se deve a 

ausência de competição e/ou antagonismo microbiano do solo, 

na formação micorrízica in vitro. Além disso, eles citam que, 

o inóculo micelial introduzido no solo tem falhado devido aos

danos sofridos por manipulações com trituração, lavagem, secame� 

to e incorporação ao solo e devido à adverdidade de tempera

tura e umidade do solo entre a inoculação e a infecção das 

raízes. 

Tanto as micorrizas desenvolvidas no primeiro 

ensaio, quanto àquelas desenvolvidas no segundo ensaio se 
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concentraram nos 2/3 superiores do sistema radicular dos hos 

pedeiros. A maior colonização foi registrada no terço supe

rior, nos ápices radiculares de terceira ordem em diante. No 

terço inferior do sistema radicular, praticamente nao exis

tiu infecção micorrízica e nas ramificações mais longas, que 

corresponderam àquelas de menor ordem, não se observou nenhu 

ma ectomicorriza. CHILVERS & GUST (1982a) e CHILVERS & GUST 

(1982b) apontaram que, ectomicorrizas formadas por P. ünc.;to

.t1...i.J.L6 em_ E. .õ:t. johw ocorreram quase que, totalmente nas raí 

zes de terceira ordem em diante, localizadas principalmente 

na metade superior do sistema radicular. De acordo com os au 

tores, as raízes primárias e muitas secundárias escaparam a 

colonização, em razão do rápido crescimento, superior ao do 

fungo. Segundo MARKS & POSTER {1973), raízes durante o perío 

do de alta taxa de crescimento escapam à infecção ectomicor

rízica. 

Dois outros fatores, provavelmente teriam in

fluenciado na colonização micorrízica nos dois ensaios. O 

primeiro relaciona-se ao sombreamento, que as plântulas fo

ram submetidas logo após o transplante para solo esteriliza

do. As plântulas, durante o período de incubação in vitro es. 

tavam sob baixa intensidade luminosa e apresentavam sintomas 

de estiolamento. Quando foram transplantadas, o fungo micor

rízico foi colocado em condições hostis e se tivesse altas 

quantidades de fotossintetizados disponíveis, possuiria um 

arranque inicial melhor e certamente teria apresentado maior 
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colonização micorrizica. ASHTON (1976) mostrou que, o aumen

to da colonização ectomicorrízica em E. 1tegna..u acompanhou o 

aumento da intensidade luminosa. 

Outro fator diz respeito à arquitetura do sis

tema radicular de E. 91tanclu, e de E WtophyUa. As raizes da E. 

g.lUI.nclu,, no solo previamente esterilizado apresentaram marca

damente, crescimento no sentido vertical, se aprofundando 

mais no solo, em relação às raízes de E. WtophyUlt. Essa é u

rna característica, que dificulta o contato fungo-raiz e pro

vavelmente contribuiu para a menor colonização em E. g.1U1.ndl6. 

RUEHLE (1983) relatou que, a orientação para crescimento na 

vertical de raízes laterais de P.lnu.ó ta.e.do. reduziu signific,! 

tivamente, a expansão de ectomicorrizas formadas por P. tinc

toltÁ.U.,f,, no sistema radicular. De acordo com o autor, esta i 

uma propriedade indesejável para um sistema radicular, quan

do se pensa em ectomicorrizas. 

Comparando os resultados nas Tabelas 19 e 20, 

que mostraram alta colonização micorrizica, com aqueles naa 

Tabelas 17 e 18, que mostraram baixa colonização fica nitid,! 

mente evidenciado, que a presença de açúcares reduziu dra1ti 

carnente a perpetuação ectomicorrizica nas plântulas de E. uA� 

phyU.a. e E. gMrtdl-0. Vários trabalhos têm revelado o suocHuio 

da inoculação de hospedeiros em solo esterelizado ou nio, 

com inóculo micelia.l de fungos ectomicorrízicos produ�ldofl 

em meio orgânico (BECRJORD & MCINTHOSHI, 1984: DIXON ct ttli.i, 
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1984; MARX et alii, 1975; YOKOMIZO & KRUGNER 1983/85b). Mas 

o inóculo foi lavado em água para retirada do excesso de aç�

cares. Alguns pesquisadores observaram que, essa técnica era 

inadequada para inoculação de Eu.c.alypt111, sp. (YOKOMIZO & KRUG 

NER, 1983/85b; BACCHI, 1988), mas VIEIRA & PERES (1988a) e 

VIEIRA & PERES (1988b) obtiveram sucesso usando-a em 

cies de hospedeiro do mesmo gênero. 

espé-

A testemunha constituída de plânbulas não ino

culadas, não apresentou qualquer tipo de colonização ectomi

corrizica. 

As plântulas em todos os tratamentos não manis 

festaram sintomas visuais de deficiência nutricional. 

outro aspecto, que se destacou nas Tabelas 19 

e 20 foi o alto coeficiente de variação, 29,6% e 29,81, en

contrados na análise estatística dos resultados. Esse probl� 

ma resultou da grande desuniformidade de colonização verifi

cado entre as repetições de um mesmo tratamento. Essa é uma 

questão muito comum encontrada em trabalhos de pesquisa com 

ectomicorrizas (MALAJCZU-K & HARTNEY, 19861 MARX et alii, 1984; 

MOLINA, 1979b; PARK, 1971), Como consequencia ocorreu maior 

diferença mínima significativa, tornando mais dificil encon 

trar diferença significativa entre os tratamentos. 

Para os isolados E4 e mais destacadamante para 

o RVE 82-1, que apresentaram maior agressividade obs�rvou-sê
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a presença de grande quantidade de cordões miceliais coloni

zando o solo na região das raízes micorrízicas. Essa caracte 

rística foi marcadamente superior em E. uJtophylla. Para os de 

mais isolados, E?, E6, RVE 851 e RVE 854 registrou-se apenas 

a ocorrência de poucos cordões miceliais, que possuiam meno-

res extensão, diâmetro e vigor. A capacidade para produzir 

cordões miceliais, sob várias condições é uma característica 

altamente desejável, a ser considerada para seleção de isola 

dos de fungos ectomicorrízicos (HARLEY & SMITH, 1982), pois 

significa adaptabilidade ecológica (TRAPPE, 1977). Segundo 

BOWEN (1973), MARX & KENNEY (1982) e PICH! & FORTIN (1982) 

esse caráter está ligado à atividade fisiológica das ectomi

corrizas em relação a absorção de minerais, especialmente fos 

fato e à translocação de compostos carbônicos. De acordo com 

esses pesquisadores, esse traço apresenta grande variação eQ 

tre fungos ectomicorrizicos. HARLEY & SMITH (1982) citam 

que, em Phta6 IW.<Íltúll. a extensão dos cordões miceliais no so

lo estava diretamente relacionada com a rapidez de absorção 

de fosfato e sua translocação até as aciculas. Essa expansão 

no solo chegou a 20 cm de distância, além do ponto de inocu

lação de P • .tinc..toJtÂ.tUem P. ta.e.da. (RUEHLE, 1983). CHIL\TERS &

GUST (1982b), CHILVERS & PRYOR (1965) e FINLAY & READ (1986) 

relataram que, a produção de cordões micoliais conforom gran

de vantagem competitiva para fungos ectomicorrízicos, aumen

tando o potencial de inóculo secundário e o potencial de so

brevivência, tornando-os colonizadores mais vigorosos das 
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raízes. CHILVERS & GUST (1982a) constataram grande quantida

de de infecções secundárias em raízes de E • .6t. johrtil induzi 

das por cordões hifais ou rizomorfas originadas de ectomicof 

rizas vizinhas. Segundo BOWEN & THEODOROU (1973), outro as

pecto funcional da colonização do solo por cordões miceliais 

inclui a ligação de partículas do solo, melhorando assim a 

sua estrutura e as propriedades associadas. 

Quanto ao aspecto qualitativo, seQçÕes observa 

das ao microscópio ótico revelaram que, as micorrizas desen 

volvidas em solo esterilizado, nos dois ensaios possuiam re

de-de-Hartig com frequência, espessamento e'profundidade se

melhante ao registrado nos ensaios dois e três do item 4.3 .• 

Essas características foram mais pronunciadas em E. UJLophyllo., 

do que em E. gM.nCÜA, · principalmente envolvendo os isolados 

RVE 82-1 e E4. O manto apresentou-se com boa espessura, mas 

nitidamente inferior à daquele formado em micorrizas desen

volvidas em meio orgânico e com hifas bem adensadas. Embora 

não tão nitidamente como em meio orgânico, foi possivel de-

tectar que, a espessura do manto expressou-se 

menor em E. gM.nCÜA. 

ligeiramente 

A importância do manto na fisiologia das ectomi 

corrizas foi tratada por vários pesquisadores. BOWEN (1973)

relatou que, as características de absorção em muitos casos, 

não são àqueles das raízes, mas parcial ou totalmcntê àque-

las do manto do fungo simbionte, dependendo da sua espessura 

e compactação. De acordo com HARLEY & MECREADY (1950), a ab-
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sorçao de fosfato através do manto pode ser de cinco a oito 

vezes a absorção da raiz mais a rede-de-Hartig. 

Bowen & Theodorou* citados BOWEN (1973) demos

traram que a absorção de fosfato estava diretamente relacio

nada com a espessura do manto. 

Apesar da baixa afinidade dos isolados RVE 854 

e RVE 851 para os hospedeiros utilizados nos ensaios, eles 

foram isolados de basidiocarpos em plantações de eucalipto. 

Isso significa que, esses isolados possuem maior afinidade 

para as espécies de Eu.c.a.lyptu.6 sp. e E. ilnàoltÁ,tUi, respectiva-

mente, das quais foram coletados os basidiocarpos, ou eles 

possuem adaptabilidades ecológicas superiores, que os permi

tem sobreviver em simbiose. 

Mais estudos ainda necessitam ser desenvovidos 

abrangendo maior número de isolados de P. fuc.t.o� origina

dos de diferentes espécies de Eu.c.a.lyptu.6 e sítios e testá

los em várias espécies de hospedeiro, com a finalidade de se 

lecionar as melhores combinações. Estudos futuros devem ser 

conduzidos para quantificar os possíveis efeitôs benéficos da 

associação ectomicorrizica in vitro e em solo esterilizado . 

Posteriormente verificar a habilidade dos isolados fúngicos 

selecionados, para infectar e promover o crescimento de hos

pedeiros em condições de solode viveiro e de campo dofiniti-

*BOWEN. G.D. & !REODOROU, C. Studies on phosphate uptake by mycorrhizas.

Proc. l.nt. Union. Forest Res. Organ. 14 th, 1967. vol. 5, PA• 116. 
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vo. Necessário se torna conduzir estudos para conhecer e

quantificar a influência de fatores externos na simbiose, co 

mo: substratos, nutrientes; além da necessidade de conhecer 

melhor a influência de fatores internos constitutivos e indut_!. 

vos, dos hospedeiros como; fenóis e outras barreiras químicas e f! 

sicas. Outro trabalho,que se faz necessário será o dcsenvolvimen 
. - _...,.� 

-

to de ,técnicas, que tornem a inoculação das "plantlets II mais rápi 
. 

- ·  . -

da. Provavelmente isso pode· ser feito substituindo o substrato 

agarizado no meio de enraizamento por outros, que permitem o 

desenvolvimento radicular das "plantlets" e ectomicorrizas , 

concomitantemente. 
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Figura 4. Ectomicorrizas em plântulas de E. IJ.ltoph.y.f.J..a. inocul� 

da in vitro com o isolado RVE 82-1 de P.u.ollthui, tine 

t.OJrÁ.LUi, · 90 dias após o transplante para solo este

rilizado. 
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5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesse trabalho mostraram 

que: 

a. E. UJtophyUa. foi mais susceptível do que E. g1tancU6 à colo

nização ectomicorrizica pelos seis isolados de P. fuc.t.o

lU.U.ó testados.

b. a presença de carbono orgânico disponível no meio de sín

tese mascarou a agressividade dos isolados fúngicos, nive

lando-a.

e. em cultura axênica sem carbono orgânico disponivel, osiso

lados E4, RVE 82-1 foram aqueles, que apresentaram maio

res colonizações ectomicorrizicas e os isolados RVE 851 e

RVE 854 foram os piores.

d. em "plantlets" de E. UJtophJJil.a.., de E. g1tanclú. e do híbrido

e em plântulas de E. UJtopluJlli e de E. gJtand..iA micorrizadas

em substrato com carbono orgânico disponível e, transplan

tadas para solo previamente esterilizado, somente para os

isolados RVE 82-1, E4, RVE 851 e E7 houve perpetuação das

ectomicorrizas, mas em muito baixa intensidade.
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e. em plântulas de E. wwphyil.a, e de E. gJtandll:, micorrizadas em

substrato sem carbono orgânico e transplantadas para solo

previamente esterilizado, a perpetuação ectomicorrizica o

correu em alta intensidade para os isolados RVE 82-1 e E4,

em baixa intensidade para os isolados RVE 854 e RVE 851 e

num nível intermediário para os isolados E7 e E6.
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APtNDICE 1 Composição do meio de cultivo dos explantes 

mg/1 

1. NH4No
3 

........................................ .

2. KNO 
3 

........................................... .

3 . KH 
2

PO 
4 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. Ca(N0
3

) 2 4H
2

0 ................................. .

5. MgS04 7H20 .••.•.........................•......

6 • FeSO 4 7 H
2 

O . • . • • • • • • • • • •  · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • 

Na
2

EDTA •••.•••••••.••••.••.••.•.••••.•...•....• 

7 • H
3

BO 3 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8. CoC12 6H2o ............... ..................... .

9. Cuso4 5H
2

o .•............••......•....•...•...•.

1 O • MnSO 
4 

H 
2 

O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

11. Na2Mo0 4 
2H20 •••..•.••..•.••• • . • · • • • • • • • • • • • • • • •

12. 

13. 

Znso
4 

Kl .... 

7H2o .................................... .

14. Mesa inosi tol ................................. . 

15. Tiamina ....................................... . 

16. 

17. 

Piridoxina ••••••• 

Acido nicotínico. 

18. Pantotenato de cálcio ••..••••••.••••••••.•••••.

800,0 

1000,0 

170,0 

236,0 

250,0 

27,8 

37,3 

6,2 

0,25 

0,03 

1,7 

0,25 

3,0 

0,75 

100,0 

5,0 

0,5 

0,5 

1,0 

19. 

20. 

Sacarose. 

Agar •••.• 

.30.000,0 

6.000,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .  . 



APENDICE 2 Composição da solução de Sarruge 

1 • KH 
2 

PO 
4 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 • KNO 
3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3. Ca(N0
3

) 4H
2
o •.........• ..•••....••..•..... ..•..

4. MgS0
4 

7H
2
o ..... ..................... .......... .

5. Fe EDTA FeS0
4 

7H
2

o .......................... . 

6. H
3
BO 

3 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7. MnCl
2 

4H
2

o .......... · • . · · • • · · · · · · · · · -�- · · · · · · · · · 

8. ZnC1
2 

.................................•........ 

9. CuC1
2 

2H
2
o .................................... .

10. H
2

Moo
4

H
2
o ................ . .................... .

mg/1 

136,0 

505,5 

1181,0 

493,0 

24,0 

2,8 

1,8 

0,1 

0,04 

0,02 



APtNDICE 3 Composição do meio de cultivo MNM (Melin-Norkran 

Modificado) 

1. Extrato de mal te ............................... . 

2. Glucose ........................................ . 

3. ( NH 
4

) 
2 

HPO 
4 
•••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • ••

4 • KH
2

PO 
4 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 • MgSO 4 
7H

2 
O . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • · · • · • • • • · · • • • · • • 

6. CaC1
2 
.......................................... . 

7. FeC1
3 

.......................................... .

8 . NaCl ........................................... . 

9. Tiamina ........................................ .

g/1 

3,0 

10,0 

0,25 

0,5 

0,15 

0,05 

li'- t ,z-w.L 

0,025 

0,0001 



APtNDICE 4 Composição de FAA (Formol-ácido acético-álcool) 

ml 

1. Alcool 50% ...•.••.•.••......•••.•..•..•••.•...•..• 

2. Formol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ãcido acético .................................... . 

900 

50 

50 




