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RESUMO 

 

Minhocas, fungos micorrízicos arbusculares e bactérias diazotróficas em mudas 
de Araucaria angustifolia 

 

A Araucaria angustifolia possui alto valor madeireiro e resinífero, é fonte de 
alimento e espécie característica da Floresta Ombrófila Mista, um ecossistema rico em 
espécies endêmicas e detentor de alta diversidade. Devido à intensa exploração 
durante décadas, atualmente a araucária é considerada espécie em perigo crítico de 
extinção, sendo fundamental a compreensão deste ecossistema para sua preservação 
e regeneração. As minhocas, os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e as bactérias 
diazotróficas são organismos edáficos que desempenham funções essenciais no 
processo de ciclagem de nutrientes e podem favorecer o desenvolvimento vegetal. 
Muitos trabalhos avaliam o efeito de cada um destes organismos separadamente, mas 
o estudo das interações entre eles é escasso. Portanto, este trabalho teve como 
objetivo avaliar o efeito da inoculação de minhocas invasoras Amynthas corticis, do 
FMA Gigaspora rosea e de um isolado de bactéria diazotrófica sobre o desenvolvimento 
de mudas de araucária, considerando suas interações. O experimento foi realizado em 
vasos, em casa de vegetação, sob delineamento em blocos casualizados, em esquema 
fatorial 2x2x2, sendo: presença e ausência de minhoca (A. corticis), presença e 
ausência de FMA (G. rosea), e presença e ausência de bactéria diazotrófica (isolado 
S32274), com oito repetições cada, sendo que a metade dos vasos foi avaliada 150 
dias após o transplantio (Época 1) e o restante aos 250 dias após o transplantio (Época 
2) das mudas de araucária. Os parâmetros de avaliação foram: altura e diâmetro das 
plantas, massa seca das raízes e da parte aérea, concentração e conteúdo total de 
nitrogênio e fósforo da parte aérea, densidade de esporos de G. rosea no substrato, 
taxa de colonização radicular pelo FMA e sobrevivência, reprodução e massa fresca 
das minhocas. A biomassa e o conteúdo de N e P das plantas foram afetados pela 
interação dos organismos. A inoculação de G. rosea propiciou melhor desenvolvimento 
das mudas de araucária, entretanto, não houve efeito significativo da inoculação de 
somente diazotróficos. As plantas inoculadas com minhocas apresentaram tendência 
de menor biomassa e a sobrevivência das minhocas foi baixa. O estudo das interações 
de microrganismos e macrofauna deve ser considerado na pesquisa e desenvolvimento 
de práticas de manejo mais sustentáveis para reflorestamento e manutenção de 
florestas de araucária. 

 
Palavras chave: Oligochaeta, Amynthas corticis, Gigaspora rosea, fixação biológica de 
nitrogênio, pinheiro do Paraná 
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ABSTRACT 

 
Interactions between invasive earthworms, arbuscular mycorrhizal fungi and 

diazotrophic bacteria and native araucaria pine seedling performance  
 

Araucaria angustifolia is a tree of high lumber and resin values, a source of food, and 
the most important tree in the Mixed Subtropical Ombrophilous forest, a rich ecosystem 
with many endemic species. However, due to intense exploration for decades, the 
Araucaria is presently considered a critically endangered species, and the 
understanding of this ecosystem is fundamental for conservation and regeneration 
purposes. Soil organisms such as earthworms, arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and 
diazotrophic bacteria play an essential role in nutrient cycling and can increase plant 
performance. Many studies have evaluated the impact of each of these organisms 
independently, but few have studied their interactions. Therefore, the aim of this study 
was to evaluate the inoculation effects of invasive earthworms (Amynthas corticis), AMF 
(Gigaspora rosea) and an isolated of diazotrophic bacteria, and the interactions between 
each of these, on the performance of A. angustifolia seedlings. The plants were grown in 
greenhouse conditions in a block-type randomized design with a factorial layout of 
2x2x2, being: presence and absence of earthworms (A. corticis), presence and absence 
of AMF (G. rosea) and presence and absence of diazotrophic bacteria (isolated 
S32274), in eight replicates, evaluated at 150 and 250 d after transplanting. The 
following parameters were evaluated: plant height and diameter, shoot and root 
biomass, shoot nutrient content (P, N), number of AMF spores, root mycorrhizal 
colonization rate and earthworm survival, reproduction and fresh biomass. Plant 
biomass and shoot nutrient content were affected by the three-way interaction of 
earthworms, AMF and bacteria. AMF inoculation enhanced A. angustifolia performance, 
while bacterial inoculation alone had no significant effect on plants and earthworms had 
low survival rates and tended to reduce plant biomass. Microbial-faunal interactions can 
lead to important changes in plant growth and should be considered in future research 
and development of sustainable Araucaria forest management practices.  
 
Keywords: Oligochaeta, Amynthas corticis, Gigaspora rosea, biological nitrogen fixation, 
Brazil Pine 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Araucaria angustifolia faz parte das poucas árvores gimnospermas nativas que 

restaram no Brasil (RIZZINI, 1997). A espécie é característica da Floresta Ombrófila 

Mista, também chamada de Floresta de Araucária, um ecossistema único na América 

do Sul (RAMBO, 2000), rico em espécies endêmicas e detentor de alta diversidade, que 

constitui  reserva biológica importante na conservação da biodiversidade (FONSECA et 

al., 2009).  

As Florestas de Araucária foram intensamente exploradas devido ao alto valor 

madeireiro e resinífero do pinheiro. Atualmente, as áreas de preservação da espécie 

ocupam 0,4% do total da área original da floresta (RIBEIRO et al., 2009) e a A. 

angustifolia é considerada espécie em perigo crítico de extinção (FARJON, 2006), 

sendo fundamental a compreensão deste ecossistema para sua preservação e 

regeneração. 

Os organismos edáficos participam de vários processos considerados críticos 

para a manutenção da fertilidade e qualidade dos solos de ecossistemas agrícolas e 

naturais. A atividade das minhocas, por exemplo, é componente importante na ciclagem 

dos nutrientes, pois promove a atividade microbiana e a mineralização da matéria 

orgânica do solo (LEE, 1985; LAVELLE; SPAIN, 2001), além da formação de agregados 

estáveis e melhoria das propriedades físicas do solo, como sua capacidade de retenção 

de água (EDWARDS; BOHLEN, 1996; SHIPITALO; LE BAYON, 2004).  

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) também atuam na estabilidade dos 

agregados do solo (RILLIG, 2004), mas são amplamente conhecidos por aumentar a 

capacidade de absorção de água e nutrientes (P, Cu, Zn) quando em restrição para as 

raízes (SMITH; READ, 1997) e proporcionar maior tolerância da planta à toxicidade por 

metais pesados (ARRIAGADA, 2010), a pragas (VANNETTE; HUNTER, 2009) e 

patógenos (SIKES et al., 2009).  

As bactérias diazotróficas são responsáveis pela fixação biológica do nitrogênio 

(FBN), processo essencial para o estabelecimento da vida na Terra (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2006), podem produzir substâncias promotoras do crescimento vegetal 
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(LODEWYCKX et al., 2002) e participar do controle biológico de organismos 

patogênicos (LUCY et al., 2004). 

Estudos anteriores investigaram a ocorrência desses grupos de organismos em 

Florestas de Araucária e se destacaram as espécies Amynthas corticis, Gigaspora 

rosea e Novosphingobium sp. entre as minhocas, os FMA e as bactérias diazotróficas, 

respectivamente (BARETTA et al., 2007; SOUZA, 2000; NERONI; CARDOSO, 2007). 

Para dar continuidade ao estudo destes organismos, o objetivo deste trabalho é avaliar 

o efeito da inoculação de minhocas A. corticis, do FMA G. rosea e de um isolado da 

bactéria diazotrófica sobre o desenvolvimento de mudas de araucária, considerando 

suas interações. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Araucaria angustifolia 

 

A Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze, também conhecida como pinheiro-

brasileiro, pinheiro-do-Paraná ou araucária, pertence à família Araucariaceae e, 

juntamente com algumas espécies de Podocarpus sp., faz parte das poucas árvores 

gimnospermas nativas que restaram no Brasil (RIZZINI, 1997), sendo a única do gênero 

no país (KERSHAW; WAGSTAFF, 2001). 

Quando o pinheiro atinge a maturidade, sua copa possui formato de taça e a 

árvore adquire forma de candelabro, caracterizando a espécie e diferindo-a das demais 

árvores (SOLÓRZANO-FILHO; KRAUS, 1999). As araucárias podem atingir em média 

140 a 250 anos de idade, 10 a 35 m de altura e 50 a 120 cm de diâmetro à altura do 

peito (DAP) (CARVALHO, 1994), mas existem relatos de árvores de até 50 metros de 

altura, 240 cm de DAP e com mais de 300 anos de idade (REITZ; KLEIN, 1966; 

BACKES; NILSON, 1983).  

A espécie possui algumas características de pioneira, como a germinação das 

sementes em pleno sol e a alta freqüência em que ocupa áreas de campo, de modo a 

formar continuamente novos capões (IMAGUIRE, 1979; GURGEL FILHO, 1980) mas, 

segundo a classificação de Budowski (1965) é considerada uma espécie secundária 

longeva. A araucária não se regenera no interior de florestas por causa da baixa 

luminosidade (BACKES, 1973), suas sementes possuem curta longevidade natural e 

dispersão dificultada pelo grande peso e tamanho dos pinhões, além de ser uma planta 

dióica, cujas flores masculinas ou femininas são polinizadas pelo vento e somente 

surgem aos 15 anos de idade, quando a árvore está adulta (SOARES, 1979; 

CARVALHO, 1994). 

A Araucária é a principal representante da Floresta Ombrófila Mista, também 

chamada de Floresta ou Mata de Araucária, um ecossistema único na América do Sul 

(RAMBO, 2000), rico em espécies endêmicas e detentor de alta diversidade, cuja 

reserva biológica é importante na conservação da biodiversidade (MOREIRA et al., 

2007a; FONSECA et al., 2009). 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinheiro-do-Parana/CultivodoPinheirodoParana/21_glossario_araucaria.htm#c
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinheiro-do-Parana/CultivodoPinheirodoParana/21_glossario_araucaria.htm#e
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinheiro-do-Parana/CultivodoPinheirodoParana/21_glossario_araucaria.htm#e
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pinheiro-do-Parana/CultivodoPinheirodoParana/21_glossario_araucaria.htm#e
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A Araucária forma o extrato superior da mata, fornecendo condições para outros 

vegetais importantes se estabelecerem, como as lauráceas (imbuia, canelas), 

leguminosas (jacarandá, caviúna e monjoleiro), mirtáceas (guabiroba, pitanga), a erva-

mate e o pinheiro-bravo (CARVALHO, 1994). A vegetação na Floresta Ombrófila Mista 

não é homogênea e contínua, mas ocorrem formações vegetais com múltiplas 

associações e grupamentos que variam de acordo com o estádio de sucessão (KLEIN, 

1960).  

A Floresta de Araucária faz parte do Bioma da Mata Atlântica (Decreto Lei 

750/1993) e pode ser encontrada, principalmente, nos Estados do sul do Brasil, entre 

500 e 1500 m de altitude, e em áreas disjuntas e de elevada altitude (>1000m), em São 

Paulo, sul de Minas Gerais e sudoeste do Rio de Janeiro, além da ocorrência esparsa 

no nordeste da Argentina e leste do Paraguai (VEBLIN et al,. 1995).  

As araucárias se desenvolvem em condições subtropicais e mesotérmicas: 

requerem invernos não tão rigorosos, cuja temperatura média seja aproximadamente 

10°C e verões chuvosos, sendo que A. angustifolia demanda, no mínimo, 1400 mm de 

precipitação pluviométrica anual (KERSHAW; WAGSTAFF, 2001). As plantas suportam 

temperaturas negativas (SILVA et al., 2001), mas seu crescimento é afetado em épocas 

de baixa precipitação pluviométrica e altas temperaturas (SILVA et al., 2009).  

As Florestas de Araucária estão naturalmente distribuídas em áreas 

diversificadas quanto à geologia, geomorfologia e solos regionais (OLIVEIRA, 1948), 

ocupando solos pobres, derivados de arenitos, como nos campos gerais do Paraná e 

solos férteis, derivados de basalto, que ocorrem no oeste de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Embora alguns autores demonstrem a importância da profundidade do 

solo para a araucária atingir seu desenvolvimento potencial (SILVA et al., 2001), a 

espécie pode desenvolver um sistema radicular compensatório sob condições de pouco 

espaço vertical para o enraizamento da raiz principal, conferindo plasticidade às mudas 

de araucária em relação a diferentes profundidades de solo (KORNDÖRFER, 2007) . 

O pinheiro-do-Paraná possui alto valor madeireiro, resinífero e alimentar 

(pinhão). Sua exploração foi mais intensa entre as décadas de 30 e 70, e não houve 

preocupação com o reflorestamento da espécie (GUERRA et al., 2002). Somente uma 

companhia inglesa, a Lumber and Colonisation Comp. Ltda., extraiu mais de quinze 
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milhões de árvores de A. angustifolia (MEDEIROS et al., 2004) e, com o passar do 

tempo, a demanda da indústria por matéria prima resultou em programas de 

reflorestamento com espécies exóticas, especialmente os Pinus sp., que passaram a 

ocupar as áreas originalmente cobertas com araucária (GUERRA et al., 2002). Hoje, 

menos de 0,5% do total de áreas reflorestadas no Brasil é ocupado por araucária 

(VASCONCELLOS, 2007). 

 Atualmente, as matas primárias em maciços extensos são raras, restando matas 

secundárias, onde permaneceram alguns pinheiros; dos 250.000 km² originalmente 

ocupado por Mata de Araucária, restaram 12,6% (32.000 km²) de área com o pinheiro e, 

deste remanescente, 980 km² são áreas protegidas, ou seja, do total da área original 

com araucária, somente 0,39% são áreas de preservação permanente (RIBEIRO et al., 

2009). Sendo assim, a A. angustifolia é espécie em perigo crítico de extinção (BRASIL, 

1992; FARJON, 2006). 

No Estado de São Paulo, a Floresta de Araucária ocupa 3% da área total 

(BARETTA, 2007), sendo a maior concentração preservada no Parque Estadual de 

Campos do Jordão e no Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira, no município de 

Apiaí (NERONI, 2007).      

  

 

2.2 Efeito das minhocas nos vegetais 

 

 As minhocas pertencem à classe Oligochaeta, inserida no filo Annelida, e podem 

representar 40 a 90% da biomassa da macrofauna edáfica em ecossistemas naturais 

(LAVELLE et al., 1994). A abundância e biomassa médias de minhocas encontradas 

em Floresta de Araucária foram 8,4 indivíduos m-² e 12,3 gramas m-², respectivamente 

(BARETTA et al., 2007). 

A atividade destes organismos é componente importante na formação e 

manutenção da estrutura dos solos e na ciclagem de nutrientes, pois atuam na 

decomposição e mineralização da matéria orgânica do solo (MOS) através da 

fragmentação de resíduos vegetais e animais e estimulação da atividade microbiana 

(LEE, 1985; LAVELLE; SPAIN, 2001); produzem coprólitos, estruturas biogênicas 
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estáveis e ricas em nutrientes, como o C, N e P, disponíveis para as plantas e 

microrganismos (BROWN et al., 2000a; CHAOUI et al., 2003; BARETTA et al., 2009); 

se movimentam dentro e entre as camadas de solo, resultando na distribuição de 

partículas minerais e MOS pelo perfil, aumento de agregados estáveis, da proporção de 

macroporos e da capacidade de retenção de água do solo (EDWARDS; BOHLEN, 

1996; BLANCHART et al., 1999; SHIPITALO; LE BAYON, 2004). 

A percepção de que as minhocas influenciavam positivamente a fertilidade dos 

solos já existia na época do Império Egípcio e dos grandes filósofos, como Aristóteles, e 

foi amplamente descrita por Darwin, em 1881. O primeiro trabalho que relata o efeito 

das minhocas no crescimento de plantas também data do final do século XIX e, até o 

presente, foram publicados mais de 120 artigos científicos sobre o assunto, sendo a 

grande maioria com minhocas de clima temperado ou predominante na Europa (ex: 

Lumbricidae) e espécies vegetais de interesse agrícola, como cereais e forrageiras 

(SCHEU, 2003; BROWN et al., 2004). 

Em geral, o efeito das minhocas no crescimento das plantas é positivo (JAMES; 

SEASTEDT, 1986; HAIMI et al., 1992; SCHEU; PARKINSON, 1994; TUFFEN et al, 

2002; WURST et al., 2004; ZAREA et al., 2009). Brown et al. (1999) avaliaram vinte e 

oito experimentos envolvendo minhocas e plantas tropicais e, em 75% dos casos, as 

minhocas aumentaram a biomassa das plantas, principalmente de espécies perenes. 

Resultado semelhante foi descrito por Scheu (2003), que revisou sessenta e sete 

estudos cujos objetivos eram relacionar a presença de minhoca e o desenvolvimento de 

plantas e, em 79% dos trabalhos, a inoculação de minhocas aumentou a biomassa das 

plantas. 

Stephens e Davoren (1996) relataram que Aporrectodea trapezoides e A. rosea 

favoreceram o crescimento de raízes de trigo e a concentração de nutrientes na parte 

aérea destas plantas. Van Rhee (1977) também encontrou aumento na densidade de 

raízes finas de macieiras quando A. caliginosa e Lumbricus terrestris foram inoculadas, 

o que resultou numa produtividade média de maçãs 2,5% maior. O teor de nitrogênio 

total, a ramificação e o enraizamento de mudas de duas espécies florestais, Betula 

pendula e Fagus sylvatica, também foram maiores na presença das minhocas A. 
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tuberculata e Octolasion lacteum, respectivamente (WOLTERS; STICKAN, 1991; 

HAIMI; ENBROK, 1992). 

Os mecanismos responsáveis pela resposta positiva das plantas, na presença de 

minhocas, podem ser indiretos, como (1) a alteração das propriedades físicas e 

químicas do solo que promove maior disponibilidade de nutrientes e melhor 

aproveitamento de água e oxigênio para as plantas (DOUBE et al., 1997) e (2) a 

dispersão (REDDEL; SPAIN, 1991) e estimulação de microrganismos benéficos que 

produzem substâncias promotoras e reguladoras do crescimento de plantas 

(EISENHAUER et al., 2007) e podem formar associações simbióticas com as plantas 

(MA et al., 2006); ou os mecanismos podem ser diretos, que incluem (1) a produção e 

secreção das substâncias promotoras do crescimento de plantas pelas minhocas (EL 

HARTI et al., 2001), (2) o biocontrole de pragas, parasitas e patógenos (CHAOUI et al., 

2002) e (3) a maior dispersão e germinação de sementes (BROWN et al., 2004). 

Em algumas ocasiões as minhocas podem afetar negativamente o 

desenvolvimento vegetal, através da dispersão de microrganismos patogênicos 

(HAMPSON; COOMBS, 1989), de danos físicos às raízes finas e hifas de FMA e 

impedimento do crescimento dos mesmos (BROWN et al., 2004), e do consumo 

seletivo de micélio e esporos de FMA (BONKOWSKI et al., 2000), o que pode levar à 

diminuição da colonização micorrízica. O papel das raízes e rizodeposição na dieta das 

minhocas é pouco conhecido (BROWN et al., 2004) e, embora algumas espécies da 

família Lumbricidae possam se alimentar de raízes vivas (GUNN; CHERRET, 1993), 

este não é um hábito comum entre as minhocas, principalmente entre as nativas 

tropicais (BROWN et al., 1999; BARTZ et al., 2009).  

 A espécie de minhoca mais encontrada na Floresta de Araucária em Campos do 

Jordão é Amynthas corticis (Kinberg, 1867) (BARETTA et al., 2007). Esta espécie 

pertence à família Megascolecidae, provavelmente é originária da Ásia e está muito 

bem distribuída por todo o Brasil (BROWN et al., 2006), sendo encontrada, inclusive, 

em matas secundárias e em áreas bem preservadas da Mata Atlântica (TANCK et al., 

2000). Constitui, portanto, uma espécie exótica, migradora e invasiva, com capacidade 

de colonizar áreas novas e se tornar a espécie dominante, causando mudanças no solo 

e, consequentemente, nas populações de outros organismos edáficos e plantas 
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(BROWN et al., 2006). No nordeste dos EUA, Amynthas spp. invadiram florestas 

nativas e causaram pedoturbação (BURTELOW et al., 1998). 

 De acordo com seu comportamento, alguns autores consideram A. corticis uma 

espécie epigêica por estar mais próxima à superfície do solo (GARCIA; FRAGOSO, 

2002; 2003), mas de acordo com a classificação ecológica de Bouché (1977), esta 

espécie pode ser considerada epi-endogêica poli-húmica, pois está mais próxima à 

superfície, forma galerias verticais e horizontais e se alimenta de muita matéria 

orgânica. Produzem coprólitos pequenos, apresentam um ciclo de vida curto e, 

praticamente, se reproduzem por partenogenia, fatores que promovem a rápida 

colonização de novas áreas por estas espécies (BROWN et al., 2006). 

Callaham e Hendrix (1998) relatam que a maior abundância de Diplocardia 

mississippiensis, também pertencente à Megascolecidae, favoreceu o desenvolvimento 

das plantas e a concentração de nitrogênio (N) nos tecidos vegetais de Aristida stricta 

(poácea) e em mudas de Pinus palustris, sendo que o maior ganho de biomassa foi na 

planta herbácea, sugerindo que esta espécie de minhoca tenha uma interação mais 

específica com A. stricta. 

 Os poucos trabalhos que avaliaram o efeito de Amynthas spp. na produção 

vegetal obtiveram resultados distintos (1) efeito positivo para plantas de cultivo anual, 

como o trigo e a soja (BROWN et al., 2006), e para a espécie florestal Mimosa 

scabrella, popularmente conhecida como bracatinga (KOBIYAMA et al., 1995); (2) efeito 

negativo para o feijoeiro (KUSDRA, 1998); e (3) não observaram efeito significativo da 

minhoca na produção de aveia preta e feijão (SANTOS, 1995).  
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2.3 Efeito dos Fungos Micorrízicos Arbusculares nos vegetais 

 

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) pertencem ao filo Glomeromycota, 

são asseptados, biotróficos obrigatórios e colonizam inter e intracelularmente o córtex 

de raízes de mais de 80% das espécies vegetais, formando uma associação simbiótica 

importante e bastante comum na natureza (SMITH; READ, 1997; SCHÜβLER et al., 

2001).  

As estruturas típicas formadas pelos FMA são os arbúsculos, originados da 

diferenciação das hifas no interior das células radiculares, são estruturas efêmeras, 

muito ramificadas e constituem os sítios de troca da simbiose (BONFANTE-FASOLO, 

1984). Algumas espécies da família Glomeraceae também podem formar vesículas, 

estruturas ricas em lipídeos cuja função é de reserva (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

Estas estruturas específicas dos FMA podem ser visualizadas através da clarificação e 

coloração das raízes por processo químico e, após observação microscópica, servem 

para identificar e quantificar a colonização radicular. Na associação micorrízica 

arbuscular (MA) estas estruturas não podem ser detectadas a olho nu, ao contrário do 

que acontece nas ectomicorrizas (PHILLIPS; HAYMAN, 1970) 

Embora os mecanismos que regulam as MA não estejam completamente 

elucidados (KIRIACHEK et al., 2009), sugere-se que moléculas sinalizadoras 

exsudadas pelas raízes de plantas hospedeiras são efetivamente reconhecidas pelos 

FMA e estimulam seus propágulos e germinação (BUÉE et al., 2000; TAMASLOUKHT 

et al., 2003). Estas moléculas sinais podem ser flavonóides (BAPTISTA; SIQUEIRA, 

1994; AKIYAMA et al., 2002) e/ou estrigolactonas (AKIYAMA et al., 2005) e 

desencadeariam o processo de micorrização.  

A concentração de fósforo (P) disponível no solo também tem grande efeito no 

desenvolvimento da simbiose, já que baixa concentração de P na planta promove o 

desenvolvimento pleno da simbiose, enquanto que alta concentração deste elemento 

parece restringir seu desenvolvimento (SMITH; READ, 1997). Moreira e Siqueira (2006) 

fornecem algumas hipóteses para explicação deste fenômeno: (a) as condições de 

deficiência de P aumentam a atividade de fosfatases nas raízes e conseqüentemente, a 

inativação de lectinas, as quais inibiriam o crescimento do fungo no córtex; (b) a 
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quantidade de exsudatos promotores de germinação e crescimento micelial na rizosfera 

depende da permeabilidade da membrana celular da raiz, que pode ser afetada pela 

absorção de P (GRAHAM et al., 1981); (c) a maior disponibilidade de P no solo acarreta 

aumento na fotossíntese e translocação de maior quantidade de sacarose até as raízes, 

tornando-se inibitória para o crescimento fúngico (SIQUEIRA, 1983); (d) o P atua 

indiretamente em mecanismos bioquímicos, modulando a supressão ou indução gênica 

do processo de micorrização (LAMBAIS; MEDHY, 1993). 

A micorriza arbuscular é uma associação mutualista: o fungo cresce nos tecidos 

vegetais vivos e obtém fotossintatos da planta hospedeira (SMITH; READ, 1997), a qual 

é beneficiada pelas melhorias nutricionais causadas pelo FMA, especialmente em 

relação aos elementos de baixa mobilidade que se encontram fora do alcance da raiz, 

como o P (CARDOSO, 1985; NOGUEIRA; CARDOSO, 2006; IPSILANTIS, 2009), Zn 

(PACOVSKY et al., 1986; ANDRADE et al., 2009) e Cu (PACOVSKY, 1986; SOARES; 

SIQUEIRA, 2008). Isto ocorre porque o micélio extrarradical do FMA explora um volume 

maior de solo que as raízes, aumentando a capacidade de absorção do sistema 

radicular.  

O FMA também pode absorver nitrogênio e transferi-lo para as plantas (HODGE 

et al., 2001), favorecer a relação água-planta (SYLVIA; WILLIANS, 1992), aumentar a 

tolerância das plantas à toxicidade por metais pesados como o Fe e Al (VOGT et al., 

1987), Zn (ARRIAGADA, 2010) e Mn (NOGUEIRA et al., 2007), aumentar a proteção da 

planta contra pragas (VANNETTE; HUNTER, 2009) e patógenos (SIKES et al., 2009) e 

contribuir para a formação de agregados estáveis do solo (RILLIG, 2004; CHO et al., 

2009). Em troca, a planta fornece fotossintatos para o FMA, em quantidades que 

podem variar de 4% a 23% do produto total da fotossíntese (MORTIMER et al., 2008; 

KASCHUK et al., 2010) ou até 39% dos compostos fotossintéticos (PENG et al., 1993). 

Araucaria angustifolia é uma planta micotrófica (MOREIRA-SOUZA; CARDOSO, 

2002) e nas suas florestas predominam os gêneros de FMA Acaulospora e Glomus 

(BONONI et al., 1989; BREUNINGER et al., 2000; MOREIRA-SOUZA et al., 2003; 

MOREIRA et al., 2009). Experimentos em casa de vegetação mostraram que a 

inoculação de esporos de Gigaspora rosea proporcionou maior colonização radicular e 

melhor desenvolvimento de mudas do pinheiro em comparação com outras espécies de 
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FMA (SOUZA, 2000). Machineski et al. (2009) também encontraram maior crescimento 

de peroba rosa (Aspidosperma polyneuron M. Arg) inoculada com Gigaspora margarita.  

 

 

2.4 Efeito das bactérias diazotróficas nos vegetais 

 

 A fixação biológica de nitrogênio (FBN), processo no qual o nitrogênio 

atmosférico (N2) é reduzido para a forma combinada amônia (NH3), disponível para 

plantas e microrganismos, é responsável por cerca de 65% do total de nitrogênio (N) 

fixado no planeta. Os microrganismos fixadores de N2 ou diazotróficos representam 

uma parcela pequena dos procariotos, porém apresentam alta diversidade morfológica, 

fisiológica, genética e filogenética (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). 

 A maioria das espécies diazotróficas é de vida livre, mas podem formar simbiose 

com fungos e várias espécies vegetais ou estabelecer associações menos 

especializadas com plantas (ADAMS et al., 2006). Os microrganismos fixadores de N 

ocorrem em todos os tipos de solo, na rizosfera e filosfera de plantas, em águas doces 

e salgadas, no trato intestinal de alguns animais e podem colonizar tecidos internos 

vegetais, tornando-se endofíticos facultativos ou obrigatórios (BALDANI et al, 1997). Em 

geral, as bactérias endofíticas contribuem mais para o desenvolvimento da planta que 

as associativas (BALDANI; BALDANI, 2005).  

Entre as associações simbióticas mais estudadas e que, comprovadamente, 

aumentam o desenvolvimento vegetal, estão a de Nostoc/Anabaena com Azolla, uma 

pteridófita aquática cultivada como adubo verde; a de Gluconoacetobacter 

diazotrophicus com cana-de-açúcar; e as de bactérias fixadoras de nitrogênio 

nodulíferas em leguminosas (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). No entanto, a simbiose 

rizóbio-soja é a que mais se destaca no Brasil, por ser muito eficiente e ter importância 

econômica e ecológica ao dispensar totalmente a adubação nitrogenada sem causar 

perda de produtividade (HUNGRIA et al., 2001).     

 Ao realizar a FBN, as bactérias diazotróficas da rizosfera são promotoras do 

crescimento de plantas (PCP), mas também podem atuar na promoção do 

desenvolvimento do hospedeiro através de outros mecanismos diretos como a síntese 
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de fitormônios (auxinas, giberelinas e citocininas), sideróforos, ácidos solubilizadores de 

fosfatos e moléculas que podem modular o crescimento da planta (BAZZICALUPO; 

OKON, 2000; LODEWYCKX, 2002), ou mecanismos indiretos como a produção de 

antibióticos contra bactérias patogênicas e enzimas inibidoras de fungos patogênicos, a 

diminuição de ferro disponível para fitopatógenos e a competição com microrganismos 

prejudiciais na rizosfera (LUCY et al., 2004). 

 Neroni e Cardoso (2007) relataram pela primeira vez a ocorrência de bactérias 

diazotróficas em araucária e obtiveram 73 isolados potencialmente diazotróficos de 

raízes e solo rizosférico da araucária, sendo que quatro isolados (Burkholderia sp., 

Pseudomonas sp., Brucella sp. e Novosphingobium sp.) mostraram alta atividade da 

nitrogenase. O isolado S32274, pertencente ao gênero Novosphingobium spp., 

propiciou melhor desenvolvimento de mudas de araucária em experimento realizado em 

casa de vegetação (LIMA et al., 2009). 

 

  

2.5 Interação entre FMA e diazotróficos 

 

As interações entre FMA e bactérias diazotróficas ocorrem na micorrizosfera, 

região do solo intimamente ligada às raízes e hifas fúngicas (RAMBELLI, 1973). Estes 

organismos podem interagir em cooperação e estimular o crescimento vegetal 

(SECILIA; BAGYARAJ, 1987; CLARK et al., 1999; BIRÓ et al., 2000; BHOWMIK; 

SINGH, 2004; BAREA et al., 2005) através de diversos mecanismos, incluindo o 

aumento na disponibilidade de nutrientes para as plantas e inibição de fitopatógenos na 

rizosfera (ARTURSSON et al., 2006). 

 A sinergia entre rizóbio e FMA em leguminosas está bem documentada. Cardoso 

(1986) avaliou a eficiência de diferentes FMA na simbiose soja-rizóbio, em três tipos de 

solo, esterilizados e não esterilizados, e obteve aumentos significativos na matéria seca 

da parte aérea e das vagens, no peso dos nódulos secos, na concentração de fósforo e 

nas quantidades totais da maioria dos outros nutrientes vegetais quando os solos 

arenosos, esterilizados e naturais, e o solo argiloso esterilizado foram inoculados com 

determinadas espécies de FMA. Em outra publicação, a mesma autora cita diversos 
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trabalhos que mostram o efeito positivo dos FMA na produção, nodulação e 

concentração de nutrientes (N, P, K, Ca, Fe, Cu, Zn) da matéria seca de leguminosas, 

porém relata não existir evidências de uma interação direta entre Rhizobium spp. e os 

FMA (CARDOSO, 1985).  

Autores que avaliaram espécies florestais também relataram resposta positiva 

das plantas inoculadas com FMA e Rhizobium spp. Burity et al. (1999) observaram 

maior nodulação, aumento da colonização micorrízica e redução da esporulação de 

FMA na  espécie florestal sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia) quando inoculada com dois 

gêneros de FMA (Glomus sp. e Acaulospora sp.) e Rhizobium sp. Na avaliação de cinco 

espécies florestais (Acacia mangium, Inga edulis, M. caesalpiniaefolia, Parkia multijuga 

e Schinus terebinthifolia) para recuperação de áreas degradadas pela mineração, a 

adição de composto orgânico e a inoculação de FMA (Glomus clarum, Glomus 

intraradices e Gigaspora rosea) e Rhizobium spp. proporcionaram maior biomassa e 

conteúdo de N e P das plantas (MENDES FILHO et al., 2009)  

 A enzima nitrogenase, responsável pelo processo de redução do N2 a NH3, é 

muito dependente de P e de outros elementos, como o Fe, Mo e Mg (MORTENSON; 

THORNELEY, 1979; OLIVEIRA et al., 2002) que podem estar restritos na rizosfera, 

sendo que os FMA podem suprir esta necessidade, resultando numa maior nodulação e 

eficiência da FBN (AMORA-LAZCANO et al., 1998), maior absorção de nutrientes pela 

planta e, conseqüentemente, aumento da taxa fotossintética e melhor micorrização, já 

que o FMA é dependente dos fotossintatos do hospedeiro, assim como o rizóbio. Estas 

dependências podem acarretar numa competição entre os simbiontes por carbono, na 

qual o FMA parece se sobressair (MORTIMER et al., 2008). Kaschuk et al. (2010) 

revisaram estudos com 12 espécies de leguminosas e concluíram que a simbiose FMA-

rizóbio-leguminosa aumenta a taxa fotossintética e a produção de grãos das 

leguminosas numa proporção que compensa a transferência de fotossintatos da planta 

para os microrganismos. 

Silveira et al. (1995) incluíram mais um grupo de organismos promotores do 

crescimento de plantas (PCP), as bactérias fluorescentes Pseudomonas sp., no estudo 

entre FMA e plantas de feijão inoculadas com Rhizobium tropici, e obtiveram interações 

significativas de Pseudomonas com os FMA, resultando em aumentos no crescimento 
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das raízes, nodulação, absorção e eficiência de utilização de N e P pelo feijoeiro. Os 

autores atribuem à influência benéfica de alguns isolados de Pseudomonas na 

associação micorrízica (AM) alguns fatores, como o controle de eventuais patógenos e 

a produção de hormônios, vitaminas e sideróforos, que poderiam contribuir para o 

desenvolvimento da AM.  

A ocorrência e eficiência de fixação de outros grupos de diazotróficos, incluindo 

os de vida-livre, também são promovidas pelos FMA (VOLPIN; KAPULNIK, 1994; 

ANDRADE et al., 1998; AMORA-LAZCANO et al., 1998; BAREA et al., 2002). Miyauchi 

et al. (2008) obtiveram maior colonização de raízes de milho por bactérias diazotróficas 

quando Glomus clarum foi inoculado. A presença desta mesma espécie de fungo 

estimulou as populações de bactérias fixadoras de N de vida livre em arroz de sequeiro, 

mas não em arroz alagado (RAIMAM et al., 2007).  

Sala et al. (2007) obtiveram aumento na colonização de raízes de trigo por 

bactérias diazotróficas quando a planta foi inoculada com Acaulospora sp., porém as 

plantas apresentaram maior crescimento quando as bactérias e os fungos foram 

inoculados isoladamente. Outros experimentos também resultaram em menor 

desenvolvimento da planta quando os dois grupos de microrganismos foram inoculados 

em conjunto (BERTA et al., 1995; ANDRADE et al., 1998), o que pode ser atribuído a 

espécies de FMA mais agressivas e ao estado nutricional do solo (GRAHAM; ABBOTT, 

2000) ou às mudanças na exsudação radicular, no metabolismo de carboidratos das 

raízes e no pH da rizosfera provocadas pelo FMA que podem afetar a comunidade de 

bactérias promotoras do crescimento de plantas (PCP) (MARSCHNER; BAUMANN, 

2003).     

Os FMA podem ser benéficos na dispersão de bactérias diazotróficas, uma vez 

que seus esporos podem ser colonizados por estas bactérias (XAVIER; GERMIDA, 

2003). A FBN, por sua vez, pode promover o desenvolvimento da micorriza (PUPPI et 

al., 1994). Algumas bactérias podem estimular a germinação de esporos de FMA e a 

ramificação de suas hifas, resultando no aumento da quantidade de micélio que 

coloniza as raízes (MOSSE, 1959; BAREA et al., 2002). 

O efeito das bactérias PCP no desenvolvimento dos FMA e micorrização pode 

ser positivo (WILSON et al., 1988; BAREA et al., 1997; BUDI et al., 1999; GRYNDLER 
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et al., 2000) ou nulo (GRYNDLER, 2000; BAREA, 2000; RAIMAM et al., 2007; 

MIYAUCHI et al., 2008). Segundo Johansson et al. (2004), existe possibilidade que as 

bactérias da micorrizosfera afetem a receptividade e o reconhecimento dos FMA e 

raízes, influenciem o crescimento e germinação dos propágulos fúngicos e modifiquem 

a bioquímica do solo rizosférico. 

 

 

2.6 Interação entre minhocas e FMA 

 

 As minhocas e os FMA favorecem o crescimento vegetal através de mecanismos 

distintos (ver tópicos anteriores) que, se somados, podem resultar em maior 

desenvolvimento das plantas (BROWN et al., 2000b; YU et al., 2005; MA et al., 2006; 

ZAREA et al., 2009) ou não representarem uma interação de grande importância 

(TUFFEN et al., 2002; EISENHAUER et al., 2009). 

 Os primeiros estudos sobre a interação minhoca e FMA demonstraram que as 

minhocas podem atuar como vetores de propágulos de FMA, aumentando, 

principalmente, a dispersão dos esporos no solo (RABATIN; STINNER, 1988, 1989; 

REDDELL; SPAIN, 1991; GANGE, 1993; LEE et al., 1996).  

 Ao contrário dos trabalhos anteriores, Pattinson et al (1997) não observaram 

efeito na dispersão de Glomus intraradices por Aporrectodea trapezoides e, na 

presença da minhoca, relataram diminuição da colonização radicular pelo FMA em trevo 

(Trifolium subterraneum). Wurst et al. (2004) avaliaram as mesmas espécies de 

minhoca e fungo em solo cultivado com Plantago lanceolata, planta herbácea medicinal 

comum na Europa e Ásia, e relatam que as minhocas não afetaram a colonização 

radicular pelo FMA. Patrón et al. (1999) obtiveram efeito negativo da minhoca P. 

corethrurus na colonização de FMA em raízes de Brachiaria decumbens fertilizadas ou 

não com fósforo, enquanto que Brown et al. (2000b) obtiveram resultados de efeito 

positivo e negativo em estudos no mesmo tipo de solo, planta e espécie de minhoca, 

sendo que nos tratamentos sem fertilizantes, a interação minhoca-micorriza aumentou a 

produtividade da pastagem em 84% e houve incremento da colonização de FMA na 

camada de solo até 10 cm de profundidade, mas nos solos adubados com N houve 
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redução da colonização na presença de minhocas. Ydrogo (1994) também confirma o 

potencial de P. corethrurus para aumentar a taxa de colonização micorrízica em três 

plantas ornamentais e frutíferas. 

Como as minhocas se deslocam pelo perfil, movimentam grande quantidade de 

solo (SCHEU, 1987) e, determinadas espécies seletivamente se alimentam de micélio 

(BONKOWSKI et al., 2000), em algumas situações, como condições experimentais 

onde há restrição de espaço e alimento, as minhocas podem causar danos físicos às 

hifas e diminuir a colonização radicular pelo FMA. Jasper et al. (1989) afirmam que os 

distúrbios mecânicos do solo reduzem a infecção das raízes pelas hifas de FMA. Outra 

hipótese que explica o efeito negativo da inoculação de minhoca e FMA na colonização 

radicular é o aumento na disponibilidade de nutrientes no solo proporcionado pela 

atividade das minhocas, que pode reduzir a dependência da planta à micorrização 

(WURST et al., 2004). 

Tuffen et al. (2002) demonstraram que Aporrectodea caliginosa, espécie de 

minhoca endogêica, consumidora de grande quantidade de solo, promoveu a 

mineralização de P orgânico e maior crescimento das plantas de alho-poró (Allium 

porrum L.), espécie vegetal muito dependente da micorrização, e este processo foi mais 

significativo que a transferência de P entre plantas micorrizadas por hifas 

interconectadas que podem ser consumidas ou danificadas pela minhoca. Este hábito 

parece não alterar a taxa de colonização micorrízica em alho-poró e em três espécies 

vegetais, uma pertencente à família das gramíneas, outra a leguminosas e ainda outra 

à família Plantaginaceae (EISENHAUER et al., 2009). Em contrapartida, Zarea et al. 

(2009) obtiveram a melhor taxa de colonização micorrízica por Glomus mosseae em 

raízes de trevo quando minhocas foram inoculadas.   

Com exceção de alguns estudos com P. corethrurus e Pheretima sp. (BROWN et 

al., 2000b; YU et al., 2005; MA et al., 2006; ZAREA et al., 2009), a maioria dos 

trabalhos investiga interações entre espécies que ocorrem na Europa. Até o momento, 

somente Ortiz-Ceballos et al. (2007) usaram uma espécie nativa dos trópicos, 

Balanteodrilus pearsei, e observaram que sua presença aumentou a colonização de 

FMA, a absorção de N pelo milho (Zea mays) e a biomassa aérea e radicular da planta 

em solo com restos vegetais de Mucuna pruriens. No entanto, quando as minhocas e 
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os resíduos vegetais foram avaliados separadamente, houve redução da colonização 

radicular pelo FMA, mostrando a importância de todos os componentes (resíduo 

vegetal, macrofauna e microrganismos) para o desenvolvimento ótimo das plantas. 

 

 

2.7 Interação entre minhocas e diazotróficos 

 

Os relatos iniciais sobre a interação de minhocas com bactérias fixadoras de N 

sugeriam que as minhocas não tinham influência sobre estas bactérias e, ao contrário 

dos outros grupos de microrganimos, as populações de Azotobacter diminuíam quando 

passavam pelo trato digestivo das minhocas, contrariando o primeiro estudo feito em 

1928, no qual Stöckli afirmava que os coprólitos favoreciam a presença de Azotobacter, 

afirmação que, por sua vez, está sendo confirmada pelos estudos mais recentes que 

mostram que as minhocas podem contribuir para a fixação do nitrogênio, embora numa 

proporção pequena se comparada à fixação total de N no solo (EDWARDS; BOHLEN, 

1996, ZAREA et al., 2009). 

As relações entre minhocas e microrganismos, incluindo os diazotróficos, 

ocorrem na drilosfera, região que corresponde ao volume total do solo sobre influência 

das minhocas, incluindo a superfície do corpo, o trato intestinal e outras estruturas 

internas das minhocas que estão em contato com o solo ingerido, assim como as 

estruturas externas (coprólitos e túneis) criadas pela atividade das minhocas (BROWN 

et al., 2000a).   

Em resumo, as minhocas alteram as propriedades físicas, químicas e biológicas 

do solo e favorecem a atividade microbiana na drilosfera, aumentando a disponibilidade 

de nutrientes para os microrganismos e produzindo muco e enzimas que estimulam o 

crescimento microbiano (EDWARDS, 2004). Bhatnagar (1975) estima que 40% do total 

de diazotróficos aeróbios e 13% do total de bactérias fixadoras de N anaeróbias 

ocorrem na zona de 2 mm de solo ao redor dos túneis feitos pelas minhocas, em área 

de pastagem, na França.   

A atividade da nitrogenase de bactérias diazotróficas de vida livre foi até 10 

vezes maior em coprólitos do que no solo não ingerido por minhocas (EDWARDS; 
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BOHLEN, 1996). Resultado semelhante foi encontrado por Shaw e Pawluk (1986) para 

a atividade da nitrogenase de Spirillum sp na superfície de túneis criados pelas 

minhocas em relação ao solo ao redor. 

 Zarea et al. (2009) também obtiveram a melhor atividade da nitrogenase na 

rizosfera de trevo (Trifolium alexandrinum) quando houve a co-inoculação de minhoca e 

FMA. Estes dois organismos se mostraram importantes na recuperação de áreas 

contaminadas, pois promoveram maior quantidade de nódulos de bactérias 

diazotróficas nas raízes de leucena (MA et al., 2006) e, neste estudo, a interação entre 

minhoca, FMA e diazotróficos possibilitou maior colonização micorrízica, aumento da 

absorção de N, P e K e redução em 25% da absorção de elementos tóxicos (Pb e Zn) 

pelas plantas, levando a 30% de aumento na biomassa aérea da leucena. Doube et al. 

(1994) também afirmam que Aporrectodea sp., gênero de minhoca amplamente 

distribuída no sul da Austrália, aumenta a dispersão e nodulação de Rhizobium sp. nas 

raízes, mas isto não afeta significativamente o crescimento vegetal. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado em casa de vegetação no campus da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) (22°42' 30" S, 47°38' 30" W e 546 m 

de altitude) no período de outubro de 2008 a junho de 2009. A temperatura (°C) e 

umidade relativa do ar (%) obtidas durante a condução do experimento estão 

apresentadas na Figura 1.  
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Figura 1 - Médias quinzenais de temperatura (°C) e umidade relativa do ar (%) na 

casa de vegetação  
 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 

2x2x2, com três fatores: presença e ausência de minhoca (Amynthas corticis), presença 

e ausência de FMA (Gigaspora rosea), e presença e ausência de bactéria diazotrófica 

(isolado S32274 obtido por NERONI, 2007). Os tratamentos estão apresentados na 

Tabela 1. Os oito tratamentos tiveram oito repetições cada, distribuídas em quatro 

blocos, totalizando 64 unidades experimentais (vasos). A metade dos vasos foi avaliada 

150 dias após o transplantio (Época 1) e o restante no final do experimento, 250 dias 

após o transplantio (Época 2). 
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Tabela 1 - Descrição dos tratamentos em relação à inoculação (+) ou não inoculação 
(-) dos organismos 

Tratamentos Siglas 
Amynthas 

corticis 

Gigaspora 

rosea 

Isolado diazotrófico 

S32274 

T1 M+ F+ B+ + + + 

T2 M+ F+ B- + + _ 

T3 M+ F- B+ + _ + 

T4 M+ F- B- + _ _ 

T5 M- F+ B+ _ + + 

T6 M- F+ B- _ + _ 

T7 M- F- B+ _ _ + 

T8 M- F- B- _ _ _ 

 

 Inicialmente, as sementes de A. angustifolia passaram pelo processo de 

desinfestação superficial em solução de hipoclorito de sódio a 0,6% durante 30 minutos 

e lavagem em água esterilizada. Foi feito um corte de aproximadamente 3 mm na ponta 

de cada semente, a fim de acelerar o processo de germinação (MOREIRA-SOUZA; 

CARDOSO, 2003) e, imediatamente após o corte, as sementes foram colocadas para 

germinar em bandejas com areia lavada e autoclavada por duas horas a 121°C.  

 Sessenta dias após a semeadura, as mudas de araucária, com 

aproximadamente 13 cm de altura, foram transplantadas para vasos de 10 litros de 

capacidade, preenchidos com 4 kg de substrato composto por solo (Latossolo Vermelho 

distroférrico) e esterco bovino, coletados dentro do campus da ESALQ, que foram 

misturados na proporção de 1 kg de esterco para cada 90 kg de solo (Tabela 2). O 

esterco foi seco ao sol, peneirado em malha 5 mm antes de ser misturado ao solo e foi 

adicionado como fonte de matéria orgânica. O substrato foi previamente autoclavado a 

121oC por duas horas. Os teores de argila e matéria orgânica do substrato ficaram 

próximos aos valores encontrados no solo sob Floresta de Araucária, em Campos do 

Jordão, São Paulo, onde as minhocas foram coletadas (BARETTA et al., 2007). 
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Tabela 2 - Caracterização físico-química do substrato utilizado no experimento 

pH CaCl2 MO P S K Ca Mg H+Al Areia Silte Argila 
(0,01 mol L -1) g dm-3 -- mg dm-3 - ---------mmolc dm-3 ------- ------------ % ----------- 

5,8 91 175 122 35 65 25 28 4 68 28 
 

Nos tratamentos com FMA e minhocas, cada vaso foi inoculado com quatro 

minhocas cliteladas A. corticis, inseridas a 5 cm abaixo da superfície do substrato, e 

suspensão aquosa com 50 esporos de G. rosea, direcionada para as raízes da 

araucária. Antes da inoculação, as minhocas permaneceram 48 horas em placas de 

Petri com papel absorvente úmido, para limpeza do trato intestinal, e foram lavadas em 

água destilada e pesadas, sendo a massa fresca média individual 1,1 gramas. Cada 

vaso, portanto, recebeu aproximadamente 4,4 gramas de minhoca. Para evitar a saída 

das minhocas, uma tela do tipo sombrite monofio de 50% de transparência foi colocada 

na abertura superior dos vasos (Anexo A). Os esporos de G. rosea foram provenientes 

da coleção de FMA do Laboratório de Microbiologia do Solo do Departamento de 

Ciência do Solo da ESALQ. 

 Para a inoculação do substrato com as bactérias diazotróficas, o isolado S32274 

foi cultivado em 210 mL de meio carbono combinado (RENNIE, 1981) a 28ºC sob 

agitação até saturação visual do meio, sendo a cultura armazenada a 4ºC até o 

momento da inoculação. A concentração do inoculante foi 10³ UFC/mL e, em cada 

vaso, foram aplicados 10 mL do inoculante próximo às raízes de araucária. 

Durante a condução do experimento foi utilizada água destilada e autoclavada 

para umedecer o substrato três vezes por semana, em quantidades que mantivessem 

25 a 33% de umidade gravimétrica, faixa que corresponde a aproximadamente 70% da 

capacidade de retenção de água do substrato, ideal para a sobrevivência de Amynthas 

sp. Este valor foi obtido em ensaio prévio. 

 Foram aplicados dois tipos de solução nutritiva de Hoagland e Arnon (1950) 

modificada por Sarruge (1975), de acordo com os tratamentos: uma solução completa 

nos tratamentos sem bactérias diazotróficas, e outra solução com omissão de nitrogênio 

nos tratamentos com diazotróficos. Quinzenalmente, cada vaso recebeu 100 mL de 

solução nutritiva contendo 210, 0,4, 98, 100, 9,6 e 13 µg de N, P, K, Ca, Mg e S, 

respectivamente. 
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A altura das plantas (comprimento do caule) e o diâmetro do caule foram 

medidos quinzenalmente por régua milimetrada e paquímetro. O crescimento das 

plantas foi calculado pela diferença entre a altura e diâmetro da planta nas épocas de 

avaliação (Época 1 = 150 dias e Época 2 = 250 dias após o transplantio), e altura e 

diâmetro das mudas no momento do transplantio. 

Nas Épocas 1 e 2 foram avaliados os seguintes parâmetros: (a) sobrevivência, 

reprodução e massa fresca de minhocas; (b) massa seca das raízes e (c) massa seca 

da parte aérea; (d) concentração e conteúdo total de nitrogênio e fósforo da parte 

aérea; (e) densidade de esporos de G. rosea no substrato; e (f) taxa de colonização 

radicular pelo FMA. 

A sobrevivência das minhocas foi aferida após peneiramento do substrato do 

vaso, contando-se o número de minhocas, jovens e adultas. Foram consideradas 

adultas as minhocas que apresentavam clitelo bem desenvolvido. As minhocas foram 

lavadas em água corrente, secas em papel toalha e pesadas após sua contagem, 

chegando-se à massa fresca de minhocas. 

 Para obtenção da biomassa das plantas, as raízes foram separadas da parte 

aérea da planta, lavadas em água corrente para retirar o excesso de substrato aderido, 

identificadas e a parte aérea e a raiz, separadamente, foram colocadas em sacos de 

papel para secagem em estufa de circulação forçada de ar a 60ºC até peso constante.  

Após sua pesagem, as amostras da parte aérea foram moídas em moinho com 

peneira de 60 mesh para avaliar a composição de nutrientes da planta. O nitrogênio da 

parte aérea foi extraído por digestão sulfúrica e sua concentração foi determinada pelo 

método semi-micro-Kjeldahl, e o fósforo da parte aérea foi extraído por digestão nítrico-

perclórica e sua concentração foi determinada por colorimetria do metavanadato em 

espectrofotômetro (MALAVOLTA et al., 1989). A partir destes resultados e da biomassa 

das plantas, o conteúdo total de N e P da parte aérea foi calculado. 

Para as avaliações no substrato, foram amostrados aproximadamente 200 g de 

substrato de cada vaso, separados e identificados em sacos plásticos. A densidade de 

esporos de G. rosea foi obtida por contagem do número de esporos, usando 

microscópio estereoscópico (aumento de 40 vezes), após peneiramento úmido 
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(GERDEMANN; NICOLSON, 1963) e centrifugação em sacarose (JENKINS, 1964) de 

50 g de substrato. 

Para obtenção da taxa de colonização radicular pelo FMA, as raízes de A. 

angustifolia passaram por uma preparação: foram clareadas em 10% KOH e 10% H2O2, 

coradas com tinta de caneta azul e submersas em lactoglicerol (VIERHEILIG et al., 

1998). A observação das estruturas de colonização do FMA foi feita em microscópio 

óptico segundo o “slide method” citado por Giovannetti e Mosse (1980). Foram 

montadas cinco lâminas para cada unidade experimental (vaso), contendo dez 

segmentos de raízes de, aproximadamente, 1 cm em cada lâmina, resultando na 

avaliação de 50 segmentos de raiz por vaso, realizada por um avaliador que atribuiu 

uma nota de 0 a 100 para cada segmento, conforme a intensidade de colonização 

radicular observada. Como este método é subjetivo, foi realizado por um só avaliador. 

Os atributos químicos para caracterização do substrato foram: pH em CaCl2, 

matéria orgânica (método Walkey-Black), teores de fósforo (método da resina), enxofre, 

potássio, cálcio, magnésio e alumínio trocáveis, conforme metodologia descrita em van 

Raij et al. (2001). 

Os dados de porcentagem de sobrevivência das minhocas, quantidade de 

minhocas jovens, biomassa das plantas e das minhocas, crescimento da planta em 

altura e diâmetro, colonização radicular, densidade de esporos, concentração de N e P 

da parte aérea e conteúdo total de N e P da parte aérea foram submetidos à análise de 

variância, com aplicação do teste de médias de Duncan, a 5% de probabilidade para os 

fatores ou interações significativas. A homogeneidade de variância dos resultados foi 

testada e houve transformações dos seguintes dados: densidade de esporos para (x + 

0,5)1/2, número de minhocas jovens para 1/(x + 0,5)1/2 porcentagem de colonização 

radicular para arc sen (x/100)1/2 e concentração de P da parte aérea para 1/x. Foi 

utilizado o programa estatístico SAS versão 8.2 (SAS, 2002) para estas análises.  

A análise de componentes principais (ACP) foi realizada no programa para 

estatística multivariada CANOCO versão 4.0 (ter BRAAK; SMILAUER, 1998); como 

variáveis respostas foram consideradas a massa seca da parte aérea (MPA), massa 

seca de raízes (MR), e o crescimento da planta em altura e diâmetro. As variáveis 

explicativas foram: colonização radicular (CR), densidade de esporos (N esporos), 
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concentração de N e P ([N] e [P]) da parte aérea, conteúdo total de N e P da parte 

aérea (N total e P total) e massa fresca de minhocas (MM). Somente as variáveis 

explicativas significativas foram incluídas no modelo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Colonização e esporulação do FMA 

 

A colonização radicular (CR) por Gigaspora rosea variou de 7,9 a 33,3% entre os 

quatro tratamentos com FMA e as duas épocas de avaliação, aos 150 e 250 dias após 

o transplantio (Tabela 3). Estes valores são semelhantes àqueles encontrados em 

áreas nativa e reflorestada de Araucaria angustifolia por Moreira-Souza et al. (2003) e 

Moreira et al. (2006), nos quais a taxa de colonização radicular por diversos FMA variou 

de 10,7 a 40,0%. 

A porcentagem de colonização radicular nem sempre é uma característica 

segura para definir o efeito do FMA sobre sua planta hospedeira, uma vez que, 

dependendo das condições ambientais e das espécies de fungos e vegetais, às vezes, 

valores baixos de colonização radicular podem ser suficientes para resultar em 

promoção do desenvolvimento da planta enquanto que, em outras combinações de 

FMA e hospedeiro, uma maior colonização das raízes pode não promover o 

crescimento da planta (MOREIRA-SOUZA; CARDOSO, 2002).  

Houve diferença na taxa de colonização radicular entre as épocas de avaliação, 

sendo que a colonização foi maior aos 150 dias do que aos 250 dias após o transplantio 

(Tabela 3). Inúmeros fatores inerentes à planta hospedeira (fisiologia, fenologia, 

sanidade etc), às propriedades químicas e físicas do solo e às condições ambientais 

(temperatura, umidade) podem influenciar a colonização micorrízica. Provavelmente, a 

planta mais jovem, com sistema radicular menos desenvolvido, necessita mais da 

associação micorrízica do que a planta mais velha, com sistema radicular bem 

estabelecido. Além disso, as condições ambientais podem ter sido mais adequadas 

para uma boa micorrização na Época 1. 

Os mecanismos que regulam a colonização micorrízica são pouco conhecidos, 

mas sabe-se que a formação e o funcionamento da simbiose dependem de um 

complexo processo de troca de sinais entre os simbiontes e que a concentração de 

fosfato na planta pode afetar a micorrização, uma vez que o P pode modificar o balanço 

de açúcares e de fitormônios da planta, além da expressão de genes de defesa vegetal 
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(KIRIACHEK et al., 2009). Em geral, algumas condições de restrição do crescimento 

vegetal, como a baixa disponibilidade de P no solo e, principalmente na planta, 

favorecem o desenvolvimento pleno da simbiose (KOIDE; LI, 1990; NOGUEIRA; 

CARDOSO, 2006). 

A densidade de esporos também variou entre a Época 1 e Época 2. Os 

resultados foram contrários aos obtidos pela taxa de colonização radicular, sendo a 

maior quantidade de esporos obtida na Época 2, quando a colonização radicular foi 

menor. Parece que as condições ótimas para o FMA colonizar as raízes não são as 

mesmas para a esporulação. Em áreas de mata nativa e reflorestamento de Araucária, 

no verão quente e chuvoso, a colonização radicular foi maior e foram encontrados 

poucos esporos de FMA enquanto que, no inverno mais seco e com temperaturas 

amenas foi observado o oposto, a colonização radicular foi menor e a esporulação 

maior (MOREIRA et al., 2006). Na Época 2, quando foi encontrada menor colonização 

radicular e maior quantidade de esporos no substrato, a temperatura na casa de 

vegetação tinha diminuído repentinamente (Figura 1). É possível que, condições mais 

estressantes para o FMA provoquem um maior estímulo à esporulação. 

Tabela 3 - Taxa de colonização radicular (%) e densidade de esporos (esporos          
50 g-¹ substrato) de Gigaspora rosea em Araucaria angustifolia, nas 
duas épocas de avaliação 

Tratamentos1,2 
Colonização radicular Densidade esporos 

Época 1 Época 2 Médias Época 1 Época 2 Médias 

T1 (M+ F+ B+) 17,3  9,5  13,5 b* 129 544 336 a 

T2 (M+ F+ B-) 26,0 10,2 18,1 ab 79 434 256 a 

T5 (M- F+ B+) 20,9 7,9 14,4 b 79 912 495 a 

T6 (M- F+ B-) 33,3 12,2 22,8 a 81 754 417 a 

Médias 24,4 A* 9,9 B ³CV = 57 % 92 B 661 A CV = 34 % 

¹ As plantas que não foram inoculadas com FMA não apresentaram indícios de colonização micorrízica 
² M: minhoca, F: FMA, B: bactéria diazotrófica, +: presença, -: ausência; 
³ CV: Coeficiente de variação 
(*) letras minúsculas comparam as médias entre os tratamentos, nas colunas, e letras maiúsculas 
comparam as médias entre as épocas de avaliação, nas linhas. Médias seguidas por letras iguais não 
diferem entre si segundo o teste de médias de Duncan (P < 0.05). 
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As condições químicas e granulométricas do solo também podem afetar a 

porcentagem de colonização radicular por uma mesma espécie de FMA (CARDOSO, 

1986). Por exemplo, o substrato utilizado neste experimento apresenta teor de argila 

maior que o teor de areia, é rico em nutrientes (tabela 2) e a taxa de colonização média 

avaliada no final do experimento, no oitavo mês foi 9,9%. Moreira-Souza e Cardoso 

(2002) avaliaram araucárias um ano após o transplantio em casa de vegetação, sob 

diferentes doses de P, e encontraram taxa média de colonização radicular por G. rosea 

de 19,9%, ou seja, estas plantas estavam mais velhas e tiveram o dobro de raízes 

colonizadas se comparadas às plantas do presente estudo. Dentre as inúmeras 

diferenças dos dois trabalhos (temperatura, umidade, variabilidade genética das 

plantas, número de esporos introduzidos, subjetividade do avaliador etc.), o tipo de solo 

usado no estudo das autoras era pobre em nutrientes e apresentava alto teor de areia, 

o que pode ter contribuído para a maior colonização das raízes por G. rosea. 

As plantas que foram inoculadas somente com G. rosea (T6) apresentaram 

maior colonização radicular do que as plantas inoculadas com diazotróficos e FMA em 

conjunto (T1 e T5, Tabela 3). Com o intuito de avaliar a fixação biológica do nitrogênio 

pelos diazotróficos, as plantas inoculadas com bactéria diazotrófica não receberam N 

mineral da solução nutritiva. A falta da adubação nitrogenada nestes tratamentos pode 

ter contribuído para menor colonização das raízes, mesmo o substrato sendo rico em 

matéria orgânica (Tabela 2). Simões e Couto (1973) demonstraram que a A. angustifolia 

é muito dependente de N, fato que poderia acarretar a restrição deste elemento para os 

FMA e, consequentemente, menor colonização radicular. Outra hipótese é a 

competição das bactérias e fungos por fotossintatos da planta (MORTIMER et al., 2008) 

que, por sua vez, poderia desfavorecer a colonização pelo FMA nestes tratamentos (T1 

e T5). 

A taxa de colonização radicular não foi afetada pela presença de minhocas 

(Tabela 3). As espécies de minhocas Aporrectodea caliginosa e Lumbricus terrestris, 

inoculadas junto com o FMA Glomus intraradices, também não alteraram a micorrização 

em três espécies vegetais (Lolium perenne, Trifolium pratense e Plantago lanceolata) 

(EISENHAUER et al., 2009). 
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Em geral, as condições de disponibilidade de nutrientes, de forma balanceada, 

inibem uma boa colonização do FMA, ou até mesmo impedem que a simbiose se 

estabeleça, resultando em efeitos pouco expressivos na planta (CARDOSO 1985; 

CARDOSO et al., 1986; SMITH; GIANINAZZI-PEARSON, 1988; NOGUEIRA; 

CARDOSO, 2006). No presente trabalho, houve resposta da inoculação do FMA sobre 

a taxa de colonização radicular das plantas, mesmo utilizando um substrato rico em MO 

e P (Tabela 2), o que talvez possa ser explicado pela grande demanda da araucária por 

nutrientes, principalmente por N e P (SIMÕES; COUTO, 1973). Embora o valor de P no 

substrato seja alto, já se verificou que algumas plantas perenes, como café, citrus e 

araucária, apresentam boa colonização e têm seu crescimento estimulado pela 

presença do FMA, mesmo em concentrações de P consideradas altas (ANTUNES et 

al., 1988; MELLONI et al., 2000; MOREIRA-SOUZA; CARDOSO, 2002). 

A densidade de esporos variou de 79 a 912 esporos por 50 g de substrato e, 

embora este intervalo seja grande, não houve discriminação entre esses valores, por 

causa do alto coeficiente de variação (Tabela 3). 

Ao comparar as épocas de avaliação, obteve-se diferença entre os resultados: a 

densidade de esporos de G. rosea foi significativamente maior na segunda avaliação do 

experimento, 250 dias após o transplantio (Tabela 2). Moreira et al. (2007b) usaram 

mudas de A. angustifolia como planta hospedeira para avaliar a esporulação e 

diversidade de FMA em diferentes substratos e também observaram baixa esporulação 

na primeira avaliação de A. angustifolia, aos 120 dias, e aumento desta variável nas 

avaliações finais, aos seis meses e um ano de idade da planta. Os autores consideram 

difícil estabelecer um padrão de esporulação dos FMA, uma vez que a esporulação é 

variável de acordo com as condições edáficas e a especificidade FMA-hospedeiro, mas 

citam alguns trabalhos que relataram padrões de esporulação distintos entre plantas 

anuais e perenes, sendo que a fenologia das plantas perenes parece ter profunda 

influência na esporulação dos FMA. 
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4.2 Altura e diâmetro das plantas 

 

O crescimento das plantas foi avaliado nas duas épocas, 150 e 250 dias após o 

transplantio, e não houve diferença entre os tratamentos para esta variável (Tabela 4). 

Nem sempre a altura e diâmetro são critérios adequados para comparar o 

desenvolvimento das plantas sob diferentes tratamentos. Neste caso, a biomassa das 

plantas se revela mais adequada porque considera o crescimento de todas as partes 

vegetais.  

  

Tabela 4 – Médias de altura (cm) e diâmetro (mm) de Araucaria angustifolia 
nas duas épocas de avaliação 

Tratamentos¹ 
Altura Diâmetro Altura Diâmetro 

Época 1 Época 2 

T1 (M+ F+ B+) 34,6 2,9 49,0 5,9 

T2 (M+ F+ B-) 30,7 2,8 39,0 5,4 

T3 (M+ F- B+) 30,2 2,5 39,8 5,3 

T4 (M+ F- B-) 32,8 2,7 45,2 5,4 

T5 (M- F+ B+) 35,7 3,1 49,8 5,4 

T6 (M- F+ B-) 39,0 2,7 50,8 6,2 

T7 (M- F- B+) 35,5 2,8 48,0 6,2 

T8 (M- F- B-) 31,7 2,6 49,2 6,0 

²CV (%) 19,3 20,5 16,2 11,2 
 ¹M: minhoca, F: FMA, B: bactéria diazotrófica, +: presença, -: ausência 
 ²CV: Coeficiente de variação 
 
 

O tipo de substrato utilizado na produção de mudas de araucária parece 

influenciar o crescimento da planta em altura. Em ensaio realizado nas mesmas 

condições experimentais, porém utilizando a mistura de FMA Glomus clarum e 

Gigaspora rosea para inoculação das araucárias, e um substrato inferior em nutrientes 

e com maior teor de areia, as plantas avaliadas na mesma época apresentaram quase 

a metade da altura e 4,6 vezes menor biomassa que as plantas do presente estudo 

(LIMA et al., 2009). Isto mostra que, mesmo inoculando o FMA em araucária, o solo 
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precisa ter o mínimo de condição de fertilidade para o crescimento adequado da planta. 

Na produção comercial de mudas florestais em viveiros, cujo objetivo seja alcançar a 

máxima produtividade, estes resultados podem ser considerados em conjunto com uma 

avaliação econômica pertinente.  

 

  
4.3 Biomassa das plantas 

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos para massa seca da parte 

aérea (MPA) na primeira avaliação, mas no final do experimento, 250 dias após o 

transplantio, as plantas inoculadas somente com FMA (T6) apresentaram maior MPA, 

diferindo de todas as demais (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Massa seca da parte aérea – MPA (g), massa seca da raiz – MR (g), e 
índice MPA/MR de Araucaria angustifolia, nas duas épocas de 
avaliação  

Tratamentos¹ 
MPA MR MPA/MR MPA MR MPA/MR 

Época 1  Época 2 

T1 (M+ F+ B+) 41,6 a* 20,9 ab 2,0 a 61,2 bc 24,4 abc 2,5 abc 

T2 (M+ F+ B-) 42,3 a 20,5 ab 2,0 a 64,6 b 25,2 ab 2,6 abc 

T3 (M+ F- B+) 34,1 a 18,7 b 1,8 a 49,9 c 15,1 d 2,9 ab 

T4 (M+ F- B-) 34,9 a 18,7 b 1,9 a 53,0 bc 17,6 cd 3,0 a 

T5 (M- F+ B+) 44,7 a 22,8 a 1,9 a 60,3 bc 24,3 abc 2,3 bc 

T6 (M- F+ B-) 40,8 a 21,1 ab 1,9 a 81,6 a 26,7 a 3,0 a 

T7 (M- F- B+) 39,2 a 21,2 ab 1,8 a 64,0 b 31,5 a 2,0 c  

T8 (M- F- B-) 35,7 a 19,8 ab 1,8 a 57,9 bc 18,6 bcd 3,2 a  

²CV (%) 17,2 11,3 11,2 13,2 18,8 15,6 

¹M: minhoca, F: FMA, B: bactéria, +: presença, -: ausência 
²CV: Coeficiente de variação 
*Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si segundo o teste de médias de Duncan (P <0.05) 

 

Ao contrário da maioria dos estudos revisados por Brown et al. (1999) e Scheu 

(2003), nos quais a presença de minhocas aumentou significativamente a biomassa de 
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diferentes espécies vegetais, a inoculação de A. corticis nas plantas com FMA e 

bactérias resultou em menor MPA quando avaliada aos 250 dias, demonstrando que as 

minhocas sozinhas não interferiram significativamente no desenvolvimento da planta 

(comparação entre tratamento controle T8 e tratamento só com minhoca T4), mas 

resultaram em menor desenvolvimento das plantas inoculadas com FMA e bactéria 

diazotrófica (comparação entre tratamento com minhoca e fungo T2 e tratamento só 

com fungo T6; e comparação entre tratamento com minhoca e bactéria T3 e tratamento 

só com bactéria T7, lembrando que estes dois últimos tratamentos não receberam 

adubação nitrogenada) (Tabela 5).  

Nas condições experimentais, onde o espaço para as minhocas é restrito, talvez 

as minhocas tenham consumido ou danificado hifas e raízes, limitando o 

desenvolvimento dos FMA e das plantas (BONKOWSKI et al., 2000; BROWN et al., 

2004). 

Nas duas épocas de avaliação, os valores mais baixos de massa seca de raízes 

(MR) foram de plantas inoculadas com minhocas e sem FMA (T3 e T4), valores estes 

que não diferiram da MR da testemunha (T8). Nestes tratamentos, não houve 

crescimento das raízes entre as épocas 1 e 2, sendo que algum fator pode ter impedido 

o crescimento das raízes nos últimos meses do experimento. No entanto, todas as 

plantas inoculadas com FMA apresentaram maior MR, sugerindo que o FMA 

provavelmente estimulou o crescimento das raízes.   

Os valores do índice MPA/MR foram diferentes entre os tratamentos na Época 2 

(Tabela 5). Na ausência das minhocas, o tratamento controle (T8) e as plantas 

inoculadas com FMA somente (T6) apresentaram índices maiores que os tratamentos 

com diazotróficos (T5 e T7). Valores maiores do índice MPA/MR podem ser 

interpretados de duas maneiras: (1) a nutrição da planta está adequada, as raízes 

absorvem nutrientes e água sem restrição e, por conseqüência, a planta tende a investir 

mais energia na parte aérea do que no crescimento de raízes (SILVEIRA, 1992) ou (2) 

a planta se encontra em condições desfavoráveis que limitam seu crescimento aéreo, 

mas ainda assim a biomassa da parte aérea é superior ao sistema radicular 

subdesenvolvido. As plantas do tratamento T6 se enquadrariam na primeira 
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interpretação enquanto que, no tratamento controle (T8), o valor baixo de MR pode ter 

resultado no maior índice MPA/MR. 

A Figura 2 mostra o sistema radicular das araucárias na Época 1 de avaliação, 

quando, aparentemente, as plantas que cresceram na presença de minhocas 

mostraram menor desenvolvimento radicular. 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8  
 

Figura 2 - Sistemas radiculares de Araucaria angustifolia na Época 1 de avaliação. T1 
(M+F+B+); T2 (M+F+B-); T3 (M+F-B+); T4 (M+F-B-); T5 (M-F+B+); T6 (M-
F+B-); T7 (M-F-B+); T8 (M-F-B-), total de três repetições por tratamento. M: 
minhoca, F: FMA, B: bactéria, (+): presença, (-): ausência 

 

Para a variável MPA, avaliada na Época 2, houve interação significativa entre 

FMA x bactéria diazotrófica e entre minhoca x FMA x bactéria diazotrófica, além do 

efeito negativo da inoculação de minhoca e efeito positivo da inoculação de FMA sobre 

a MPA (Anexo B). Ou seja, a presença de G. rosea em qualquer tratamento aumentou 

a MPA enquanto que a presença de minhoca diminuiu a MPA. Se comparado ao 

tratamento controle, a inoculação conjunta de A. corticis, G. rosea e do isolado 

diazotrófico, na ausência de adubação nitrogenada, não proporcionou maior nem menor 
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crescimento das mudas de araucária, mas limitou o crescimento ótimo das plantas que 

pode ocorrer na presença de FMA e adubação nitrogenada (T6). 

 

4.4 Estado nutricional das plantas (P e N) 

 

 A presença do FMA aumentou significativamente a concentração de P (g kg-1) 

da parte aérea das araucárias nas duas épocas de avaliação. Os resultados estão 

apresentados na Figura 3A, onde se destacam todos os tratamentos com FMA (T1, 

T2, T5 e T6). Outros autores também obtiveram maior concentração de P em mudas 

de araucária inoculadas com FMA (MOREIRA-SOUZA; CARDOSO, 2002; 

ZANDAVALLI et al., 2004; LIMA et al., 2009). 

 Na época 2, os valores de concentração de P são menores devido à diluição 

do P, mas ainda se destacam as plantas inoculadas com FMA. Nesta época, embora 

as diferenças de P total entre os tratamentos tenham se apresentado menos 

pronunciadas, de uma maneira geral, continuaram as mesmas tendências nas 

comparações dos tratamentos (Figura 3A e 3B). 

 A inoculação conjunta de FMA e minhoca não alterou as quantidades de P e 

N absorvidas e acumuladas pelas plantas (comparação dos tratamentos T2, T6 e T8, 

Figura 3B e 4B). Alguns autores sugerem que a interação entre FMA e minhocas não 

seja tão importante quanto o efeito de cada organismo separadamente sobre o 

desenvolvimento vegetal (TUFFEN et al., 2002; EISENHAUER et al., 2009). 

 A presença somente de minhocas também não influenciou o conteúdo total de 

P e N nas plantas (comparação T4 com T8, Figuras 3B e 4B), ao contrário de alguns 

resultados obtidos em outras espécies vegetais (CALLAHAM; HENDRIX, 1998; 

HAIMI; ENBROK, 1992; STEPHENS; DAVOREN, 1996; ZAREA et al., 2009). 
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Figura 3 -  Concentração de P (g kg-1) e P total (mg) da parte aérea de Araucaria angustifolia nas 
duas épocas de avaliação. T1 (M+F+B+); T2 (M+F+B-); T3 (M+F-B+); T4 (M+F-B-); T5 
(M-F+B+); T6 (M-F+B-); T7 (M-F-B+); T8 (M-F-B-), M: minhoca, F: FMA, B: bactéria, (+): 
presença, (-): ausência *Médias seguidas por letras iguais na mesma época não diferem 
entre si segundo o teste de Duncan (P<0.05) 
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Na época 1 de avaliação, a concentração de N da parte aérea das plantas não 

variou entre os tratamentos. Já na Época 2, as plantas inoculadas com bactérias 

diazotróficas (tratamentos T1, T3, T5 e T7 da Figura 4A), que não receberam adubação 

nitrogenada, apresentaram menor concentração de N, com exceção das plantas 

inoculadas com minhocas e diazotróficos em conjunto (tratamento T3 da Figura 4A). 

Provavelmente, esta exceção é decorrente do efeito de diluição nos outros tratamentos, 

cujas plantas apresentaram maior crescimento que as plantas do tratamento T3 (Tabela 

5), nas quais o N ficou mais concentrado.      

A variação do conteúdo total de N absorvido e acumulado pelas plantas entre os 

tratamentos também foi distinta entre as duas épocas de avaliação. Na Época 1, as 

plantas inoculadas com FMA e bactérias diazotróficas (T5) apresentaram maior 

conteúdo total de N do que as plantas inoculadas com minhocas, diazotróficos e FMA 

(T1), com minhocas e diazotróficos (T3) e com minhocas sozinhas (T4). Na Época 2, 

houve uma tendência de menor conteúdo total de N pelas plantas inoculadas com 

diazotróficos, que não receberam adubação nitrogenada (tratamentos T1, T3, T5 e T7 

da Figura 4B).        

 Estes dados poderiam sugerir que houve fixação de N pelas bactérias ao 

menos no início do experimento, e somente na presença do FMA, pois neste 

tratamento as plantas também receberam solução completa com omissão de N. 

Visto a complexidade do sistema solo-planta-microrganismos, não é possível fazer 

generalizações a partir destes resultados, mas é possível que, na Época 1, a 

mineralização da MO do solo tenha fornecido N para as plantas de todos os 

tratamentos, mas com o passar do tempo, as formas de N disponíveis para a planta 

foram se exaurindo, o que resultou, na Época 2, na menor absorção de N pelas 

plantas que não receberam solução completa (T5 e T7), desconsiderando as plantas 

inoculadas com minhocas, que não apresentaram diferença no conteúdo total de N 

na Época 2 (T1, T2, T3 e T4, Figura 4B). As minhocas podem ter favorecido a 

mineralização da MO e a disponibilidade de N nas formas assimiláveis para a planta 

(NH4
+ e NO3

-). Baretta et al. (2009) incubaram Amynthas corticis em Latossolo 

Vermelho-Amarelo e obtiveram maior teor de N (NH4
+ e NO3

-) e P nos coprólitos das 

minhocas do que no solo sem minhocas, resultados que sugerem que a espécie de 
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minhoca inoculada no presente estudo pode aumentar a disponibilidade de 

nutrientes para as plantas. 
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Figura 4 -  Concentração de N (g kg-1) e N total (mg) da parte aérea de Araucaria angustifolia nas 
duas épocas de avaliação. T1 (M+F+B+); T2 (M+F+B-); T3 (M+F-B+); T4 (M+F-B-); T5 
(M-F+B+); T6 (M-F+B-); T7 (M-F-B+); T8 (M-F-B-). M: minhoca, F: FMA, B: bactéria, (+): 
presença, (-): ausência *Médias seguidas por letras iguais na mesma curva não diferem 
entre si segundo o teste de Duncan (P<0.05) 
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Em araucária, a inoculação com o FMA não produziu efeito no conteúdo total de 

N (comparação T6 com T8 e T2 com T4, Figura 4). O efeito da inoculação conjunta de 

FMA e diazotróficos também não foi significativo, considerando que as respostas 

nutricionais da planta nos tratamentos T5 e T7 foram semelhantes (Figuras 3B e 4B). 

 

4.5 Sobrevivência, reprodução e massa fresca de minhocas 

 

 A inoculação de FMA e bactéria diazotrófica não influenciou a porcentagem de 

sobrevivência das minhocas, que variou de 37 a 44 % na Época 1, e de 12 a 31% na 

Época 2. Não houve diferença significativa do número de indivíduos jovens entre os 

tratamentos, na Época 1, mas foi encontrada maior quantidade de minhocas jovens no 

substrato em que foi inoculado FMA e diazotróficos em conjunto com as minhocas, na 

Época 2. A massa fresca das minhocas também não variou na Época 1, mas houve 

diferença entre os tratamentos 1 e 2, embora não pareça haver uma causa plausível 

para tal diferença.    

  

Tabela 6 – Porcentagem de sobrevivência de minhocas (Sobrev.), número de 
minhocas jovens (Jovens) e massa fresca das minhocas (MM), em g, 
sob Araucaria angustifolia, nas duas épocas de avaliação 

Tratamentos¹ 
Sobrev. Jovens MM Sobrev. Jovens MM 

Época 1 Época 2 

T1 (M+ F+ B+) 43 10 2,8 18 6 a 1,7 a 

T2 (M+ F+ B-) 37 8 2,8 12 1 b 0,3 b 

T3 (M+ F- B+) 37 7 3,0 25 0,5 b 1,1 ab 

T4 (M+ F- B-) 43 2 2,3 31 3 ab 0,9 ab 

²CV (%) 132 70 95 113 42 73 

¹M: minhoca, F: FMA, B: bactéria, +: presença, -: ausência 
²CV: Coeficiente de variação 
*Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si segundo o teste de médias de Duncan (P <0.05) 

  

Os coeficientes de variação extremamente elevados demonstram que, nas 

condições do experimento, dificilmente haveria possibilidade de discriminação entre os 
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tratamentos. Talvez fosse necessário trabalhar com maior número de repetições, de 10 

a 20 repetições, para obter dados mais homogêneos, o que não seria factível. 

Visto que a sobrevivência das minhocas foi baixa, o experimento com Amynthas 

sp., conduzido em vasos, por médio a longo prazo, parece não ser adequado devido ao 

espaço restrito para as minhocas. A utilização de canteiros, devidamente separados 

uns dos outros, pode ser uma alternativa que simule melhor as condições reais de 

floresta e permita observar o efeito das minhocas sobre as plantas e microrganismos 

(ZAREA et al., 2009). Assim mesmo, o fato de algumas minhocas terem sobrevivido 

sugere que a experimentação incluindo microrganismos e meso ou macrofauna, ao 

mesmo tempo, são passíveis de execução e poderão trazer novas informações sobre 

as respectivas interações, desde que as condições sejam mais propícias para a 

macrofauna, neste caso, as minhocas.   

 

 

4.6 Análise de Componentes Principais (ACP) 

 

A análise de componentes principais não forneceu nenhuma novidade além do 

que já foi discutido, porém a figura gerada por esta análise permite uma visualização 

completa e conjunta de todos os fatores e variáveis avaliados. Assim, conforme 

esperado, os parâmetros de porcentagem de colonização radicular (CR), massa fresca 

de minhocas (MM) e as concentrações de P e N da planta se relacionaram com a 

Época 1, enquanto que o conteúdo total de N (Ntotal), o número de esporos (N 

esporos), a massa seca da parte aérea (MPA) e o crescimento da planta em altura e 

diâmetro foram maiores na Época 2. Os eixos 1 (CP1) e 2 (CP2) explicaram juntos 

aproximadamente 90% da variabilidade total dos dados. 
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Figura 7 -  Análise de Componentes Principais (ACP) em função das duas épocas de avaliação 
(Época 1 = 150 dias e Época 2 = 250 dias após o transplantio). MM: massa fresca 
de minhocas, MPA: massa seca da parte aérea; MR:massa seca da raiz, CR: 
colonização radicular; Nesporos: número de esporos; Ntotal: conteúdo total de N; 
[P]: concentração de P; [N]: concentração de N; Tratamentos: T1 (M+F+B+); T2 
(M+F+B-); T3 (M+F-B+); T4 (M+F-B-); T5 (M-F+B+); T6 (M-F+B-); T7 (M-F-B+) e T8 
(M-F-B-) sendo que M: minhoca; F: FMA; B: bactéria diazotrófica; (+): presença; (-): 
ausência 
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5  CONCLUSÕES 

  

A inoculação de Gisgaspora rosea propiciou melhor desenvolvimento das mudas 

de araucária, mesmo em substrato relativamente fértil. 

Não houve efeito significativo da inoculação de somente diazotróficos. 

A sobrevivência das minhocas foi baixa e as plantas inoculadas com minhocas 

apresentaram tendência de menor biomassa. 

A interação dos organismos alterou a biomassa e o conteúdo de N e P das 

plantas. 
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Anexo A -  Adapatação de tela do tipo sombrite na abertura superior dos vasos para 
evitar a fuga das minhocas 
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Anexo B -  Desdobramento das interações duplas e tripla entre minhoca 
(M), FMA (F) e bactéria diazotrófica (B) sobre a massa seca 
da parte aérea de Araucaria angustifolia na Época 2 de 
avaliação 

Componentes DF SS Mean Square F value Pr > F 

Blocos 3 3322,9 107,6 1,63 0,2116 

M 1 546,2 546,2 8,29 0,009** 

F 1 987,9 987,9 15 0,0009** 

B 1 200,7 200,7 3,05 0,0955 

M*F 1 0,9 0,9 0,01 0,9057 

M*B 1 25,6 25,6 0,39 0,5397 

F*B 1 355,7 355,7 5,4 0,0302** 

M*F*B 1 351,9 351,9 5,34 0,031** 
 **Interação significativa (P<0,05)  
 
 


