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RESUMO 
 

FONSECA, A.J. SELEÇÃO DE ISOLADOS DE Pisolithus PARA MUDAS 
CLONAIS DE EUCALIPTO EM VIVEIRO COMERCIAL . 2013. 105p. 
(Dissertação – Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2013. 

 
A inoculação de fungos ectomicorrízicos em mudas clonais de eucalipto pode promover o 

crescimento delas, principalmente após o plantio no campo, mas este efeito é dependente 

do fungo, da planta hospedeira e das condições ambientais. O objetivo deste trabalho foi 

selecionar isolados de fungos ectomicorrízicos para programas de inoculação em viveiros 

comerciais de eucalipto clonal. Para isto foram montados dois experimentos, um em 

viveiro comercial, e outro em vasos mantidos em casa de vegetação onde simulou-se a 

condição de campo, em que mudas já formadas inoculadas e não-inoculadas foram 

plantadas em solo. O experimento em viveiro objetivou selecionar isolados de Pisolithus 

sp. que colonizem mudas clonais de eucalipto em condições de viveiro comercial. O 

delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 17, sendo: os 

clones de eucalipto GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e o GG680, híbrido do 

cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis, inoculados com 15 isolados de 

Pisolithus sp. e crescidos em substrato com redução da adubação fosfatada; e os controles 

não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada do 

substrato, com cinco repetições. As conclusões obtidas foram que a inoculação de isolados 

de Pisolithus promove a colonização ectomicorrízica, a sobrevivência, o crescimento e a 

nutrição de mudas clonais de eucalipto produzidas em viveiro comercial com elevado teor 

de P no substrato, mas este efeito foi dependente do isolado e do clone. Os isolados de 

Pisolithus sp. D3, D5, D15, D16, D26, D58 e D87 foram eficientes em colonizar raízes de 

mudas clonais de eucalipto produzidas em viveiro comercial. Os isolados de Pisolithus 

mais promissores para uso na inoculação de mudas clonais de eucalipto foram o D15, D17 

e D5, os dois primeiros promoveram maior massa seca total e o último proporcionou 

elevada sobrevivência para os dois clones e aumentou, os teores de Cu e os conteúdos de 

K, Ca, Fe e Cu das mudas. O experimento em casa de vegetação objetivou selecionar 

isolados de Pisolithus sp. que promovam maior crescimento e absorção de nutrientes em 

plantio clonal de eucalipto. Mudas com 125 dias do clone GG680 (híbrido de Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis) inoculadas com os isolados D15, D16, D17, D117, D118 

e do clone GG100 (híbrido de Eucalyptus urophylla) inoculadas com os isolados citados 



 

 

acima mais os isolados D3, D5, D20, D26, D58, D87, D95, D184, UFVJM03 e UFVJM04, 

produzidas em viveiro comercial, em que a adubação fosfatada no substrato de produção 

das mudas foi reduzida. Também foram avaliadas mudas dos dois clones sem inoculação e 

produzidas com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada do substrato 

de produção de mudas, totalizando 24 tratamentos. As conclusões obtidas foram que os 

isolados de Pisolithus sp. mostraram capacidade diferenciada em aumentaram os índices de 

crescimento e de clorofila, os teores e os conteúdos de alguns nutrientes nas plantas, e estes 

efeitos foram dependentes do clone. Os melhores isolados foram os D95, D117, D118 e 

D184 para o GG100 e o D16 para o GG680. Assim, conclui-se que existem isolados de 

fungos ectomicorrízicos que são capazes de colonizar as raízes de mudas clonais de 

eucalipto fertilizadas com altas doses de P. Porém, há necessidade de selecionar isolados 

que possam colonizar e promover benefícios para diversos clones de eucalipto, ou a 

seleção de isolados específicos para cada clone ou grupo deles. Ainda observou-se que os 

melhores isolados para as condições de viveiro comerciais não foram os melhores para as 

condições que simulou o campo, havendo ainda a necessidade de mais experimentos com 

mais isolados, clones e de campo. 

 
Palavras-chave: Ectomicorrizas, mudas de eucalipto, inoculantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The inoculation of ectomycorrhizal fungi in eucalypt cutting enraized can promote their 

growth, especially after the planting in field, but this effect depends on the fungus, on the 

host plant and on the environmental conditions. The aim of this work was to select isolates 

of ectomycorrhizal fungi for inoculation programs in commercial nurseries of clonal 

eucalypt. To this were installed two experiments, one in commercial nursery and another in 

vases kept in a greenhouse where was simulated field condition, in which inoculated and 

non-inoculated seedlings already formed were planted in soil. The experiment in nursery 

aimed to select isolates of Pisolithus sp. that colonize clonal eucalypt seedlings in 

commercial nursery conditions. The experimental design was completely randomized in 

factorial scheme 2 x 17, being: the eucalyptus clones GG100, hybrid of Eucalyptus 

urophylla, and GG680, hybrid of crossing E. urophylla with Eucalyptus grandis, 

inoculated with 15 isolates of Pisolithus sp. and grown in a substrate with reduced 

phosphorus fertilization, and controls not inoculated with (Control) and without 

(Commercial) reduction of phosphate fertilization in substrate, with five replications. The 

conclusions obtained were that the inoculation of isolates of Pisolithus sp. ectomycorrhizal 

colonized the eucalypt cutting enraized produced in commercial nursery with high P 

content in the substrate and this effect was dependent on the isolate and clone. Isolates of 

Pisolithus sp. D3, D5, D15, D16, D26, D58 and D87 were efficient in colonizing roots 

minicutting produced in commercial nursery. Isolates of Pisolithus most promising for use 

in inoculating minicutting were the D15, D17 and D5, the first two promoted higher total 

dry matter and the latter provided a high survival rate for the two clones and increased Cu 

concentration and content K, Ca, Fe and Cu seedlings. The experiment in greenhouse 

aimed to select isolates of Pisolithus sp. that promote higher growth and nutrient 

absorption in clonal eucalyptus planting. cutting enraized with 125 days of GG680 clone 

(hybrid of Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla) inoculated with the isolates D15, 

D16, D17, D117, D118 and of GG100 clone (hybrid of Eucalyptus urophylla) inoculated 

with the isolates cited above in addition with the isolates D3, D5, D20, D26, D58, D87, 

D95, D184, UFVJM03 and UFVJM04, produced in commercial nursery, where the 

phosphorus fertilization in the substrate for production of seedlings was reduced. There 

were also evaluated seedlings of the two clones without inoculation and produced with 

(Control) and without (Commercial) reduction of phosphate fertilization of the substrate 

for seedling production, totalizing 24 treatments. The conclusions obtained were that the 



 

 

isolates of Pisolithus sp. showed differentiated capability in increasing the growth and 

chlorophyll indexes, the contents of some nutrients in the plants, and these effects were 

dependent to the clone. The best isolates were the D95, D117, D118 and D184 for GG100 

and the D16 for GG680. Thus, it is concluded that there are isolated from ectomycorrhizal 

fungi that are capable to colonize the roots of clonal eucalypt seedlings fertilized with high 

doses of P. However, it’s necessary to select isolates that can colonize and promote 

benefits for various eucalyptus clones or the selection of isolates for each specific clone or 

group of them. Furthermore, it was observed that the best isolates for commercial nursery 

conditions were not the best for conditions that simulated the field, having the necessity of 

further experiments with more isolates, clones and field. 

Keywords: Ectomycorrhizal, Eucalyptus seedlings, inoculants. 
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I NTRODUÇÃO GERAL  
 

A área de florestas de eucalipto abrange quase todo o território brasileiro. Desta 

maneira, a cultura contribui para redução da exploração de florestas nativas, pois seus 

produtos são utilizados como matéria prima em diferentes processos industriais como, 

lenha, carvão, celulose, construção civil, produção de óleos, entre outros. O eucalipto é a 

espécie mais empregada no Brasil em programas de reflorestamento, ele contribui para o 

estabelecimento e o crescimento das áreas plantadas, que apresentam rápido crescimento, 

bem como boa adaptabilidade às condições edafoclimáticas do país. Nas últimas décadas, a 

área explorada da cultura de eucalipto cresceu de 3,5 milhões de ha em 2005 para 4,9 

milhões de ha em 2011 (ABRAF, 2012). 

Os fungos ectomicorrízicos (FEM), quando associados ao sistema radicular, 

beneficiam as plantas, principalmente, quando estas crescem em solos de baixa fertilidade. 

Os benefícios da interação fungo-planta é o resultado do crescimento das hifas do fungo 

ectomicorrízico e à ramificação mais intensa das raízes colonizadas. Uma vez que o fungo 

possibilita o aumento do volume de solo explorado pelas raízes, aumentando a 

sobrevivência no campo, a absorção de água e nutrientes, especialmente aqueles com baixa 

mobilidade no solo como o fósforo e zinco, que contribuem para a sustentabilidade e o 

aumento da produtividade das florestas plantadas. Já a simbiose ectomicorrízica torna 

possível o estabelecimento das mudas em solos com condições sub-ótimas de 

disponibilidade de nutrientes. 

As espécies do gênero Eucalyptus encontram-se entre aquelas que se beneficiam da 

associação ectomicorrízica. O uso da simbiose de FEM para promover a nutrição e o 

crescimento vegetal exige fungos que sejam compatíveis e eficientes. No entanto, a busca 

por essas qualidades é uma tarefa constante quando se lida com programas de micorrização 

controlada, considerando as variabilidades genéticas no hospedeiro, a grande diversidade 

de gêneros, espécies e isolados de fungos e condições ambientais. 

Quanto a competitividade ectomicorrízica está relacionada a capacidade de um fungo 

ou isolado de FEM formar e manter uma associação micorrízica sob condições ecológicas 

impostas, devendo ser levada em consideração no processo de seleção de FEM. Isto é 

necessário para garantir o estabelecimento e a permanência do fungo selecionado e 

inoculado em condições definidas como em ambientes com elevadas doses de fertilizantes 

fosfatados. 
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O controle da micorrização consiste na inoculação de fungos específicos em plantas 

hospedeiras, baseando-se na relação mutualística entre esses organismos. Estudos 

utilizando diferentes plantas, diferentes espécies de fungos ectomicorrízicos e diferentes 

doses de P, apresentaram ganhos de altura nas plantas que variaram de 10 % até valores 

superiores a 400 %. Caso os dados de altura fossem extrapolados para o volume da parte 

aérea, seriam obtidos aumentos de 40 % neste parâmetro. Dessa maneira esse aumento 

passa a ter uma importância econômica considerável. A inoculação de mudas de 

Eucalyptus spp. com fungos ectomicorrízicos tem tido sucesso principalmente sob 

condições controladas em casa de vegetação.  

Assim os FEM são essenciais a um programa de micorrização controlada que busca 

o aumento da produtividade. Esta tecnologia ainda é pouco utilizada, talvez por falta de 

condições para determinar as melhores combinações fungo-hospedeiro e substratos 

adequados, doses certas de nutrientes e quantidade de inóculo.Vale ressaltar que até o 

momento, tem sido difícil estudar as árvores e os seus fungos em ecossistemas florestais, a 

maioria dos trabalhos sobre fungos ectomicorrízicos foram feitos em condições controladas 

de laboratório, ou em casa de vegetação.  

 
Os objetivos deste trabalho são: 
 

(1) Selecionar isolados de Pisolithus sp. que colonizem mudas clonais de eucalipto 

em condições de viveiro comercial e (2) que promovam maior crescimento e absorção de 

nutrientes em plantio clonal de eucalipto. 

 

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

 

1.1 REVISÃO L ITERATURA  

 

 

1.1.1 A cultura do eucalipto no Brasil 

 

 

O Brasil possui um déficit de 260 milhões de m3 por ano de madeira reflorestada e 

como todo madeirame vem de florestas nativas, a estimativa de consumo do Brasil é de 

350 milhões de m3 por ano (ABRAF, 2012). Então para suprir o consumo da madeira, 

oriunda de florestas nativas, seria necessário o plantio de 8,7 milhões de hectares de 

florestas (ABRAF, 2010). Dentre os estados brasileiro, o estado de Minas Gerais possui a 

maior área de floresta plantada sendo 1,2 milhões de hectares com eucaliptos e mais de 350 

mil hectares de pínus, ocupando apenas 3% do seu território, sendo a maior concentração 

no Vale do Jequitinhonha (27%). Embora região seja caracterizada por grande miséria da 

maioria de sua população, nela o setor florestal tem proporcionado uma melhor inclusão 

social, como demonstra o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Segundo dados da 

Associação Mineira de Silvicultura (2008) o setor florestal emprega cerca de 800 mil 

pessoas no estado.  

O eucalipto reduz a exploração de florestas nativas, pois seus produtos são 

utilizados como matéria prima em diferentes processos industriais como lenha, carvão, 

celulose, construção civil, entre outros (ABRAF, 2012). As espécies de eucalipto, 

destinadas a plantios comerciais, apresentam rápido crescimento e boa adaptabilidade em 

campo. Todavia a formação de florestas de alta produção depende, em grande parte, da 

qualidade das mudas plantadas, as quais vão produzir árvores com crescimento 

volumétrico economicamente desejável (GOMES et al., 1991).  

A produção de mudas de eucalipto é de grande importância para o setor florestal, 

pois existem grandes demanda para o plantio e replantio em campo. Mas também a 

qualidade das mudas é determinante para o êxito na formação de povoamentos florestais, 

por isso essas mudas devem apresentar vigor suficiente para resistir às condições adversas 

encontradas no campo após o plantio (GOMES et al., 2002). É importante que seja 

produzida em substrato fértil, onde não tenha limitações de nutrientes essenciais e boa 

aderência das raízes ao substrato para evitar plantio com raízes mal formadas (GOMES et 

al., 2003; GRACIANO et al., 2005). Assim, tecnologias que promovam melhorias no 
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sistema de produção de mudas deverão ser adotadas. Entre elas, encontra-se a inoculação 

com fungos ectomicorrízicos (FEM) selecionados, que favorecem o crescimento das 

plantas no campo proporcionando melhor adaptação aos estresses biótico e abiótico 

(ALVES et al., 2001). 

A área de plantios clonais de Eucalyptus está sendo ampliada em todo o território 

brasileiro, devido às vantagens do processo de multiplicação de mudas e homogeneidade 

nos plantios florestais. A clonagem vem obtendo consideráveis avanços nos programas de 

melhoramento com o aumento da produtividade de madeira (FONSECA et al., 2010). Em 

programas de melhoramento, grande número de clones promissores são testados 

anualmente em diferentes ambientes, antes de sua utilização final (SUDARIC et al., 2005). 

A utilização de clone de eucalipto possibilitou um aumento na produção e uniformização 

das plantas na área de plantio, melhorando a qualidade da madeira para a demanda 

industrial de matéria prima (BERGER et al., 2002). 

 

 

1.1.2 Importância dos fungos ectomicorrizas (FEM) 

 

 

As micorrizas são associações simbióticas mutualísticas entre certos fungos de solo 

e raízes de plantas, auxiliando as plantas na absorção de nutrientes e água do solo 

(HERRMAN et al., 2004).  A planta beneficia-se pelo aumento da absorção de água e 

nutrientes, principalmente de P, proporcionado pelas hifas fúngicas que funcionam como 

uma extensão do sistema radicular, enquanto a planta fornece ao fungo fotosintetatos 

(MARSCHNER & DELL, 1994).  

A associação com FEM foi demonstrada em implantação de espécies vegetais em 

habitats naturais, e na dificuldade de crescimento de algumas arbóreas em solos 

degradados, onde não existem fungos compatíveis com as espécies introduzidas (VOZZO 

& HACSKAYLO, 1971). Em situações onde as micorrízas não ocorrem ou os fungos 

presentes têm baixa eficiência simbiótica, a utilização de FEM aumentará o crescimento 

das plantas (JACKSON & MANSON, 1984). No início da simbiose, enquanto as 

micorrizas não se estabelecem, as plantas podem ser prejudicadas, já que os fungos passam 

a ser dreno de fotosintetatos. Quando um fungo simbionte mais efetivo é introduzido com 
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sucesso e a associação se desenvolve na planta, a inoculação deverá resultar em benefícios 

para ambos (BACCHI & KRUGNER, 1988). 

No processo de seleção de fungos ectomicorrízicos eficientes, as capacidades 

competitivas e infectivas devem ser observadas (TRAPPE, 1977; MOSSE et al., 1981). A 

inoculação de mudas de Eucalyptus spp. com fungos ectomicorrízicos tem tido sucesso 

principalmente sob condições de laboratório e casa de vegetação (GRENVILLE et al., 

1986;  SILVA et al., 2003; SOUZA et al, 2012). 

 

 

1.1.3 Relação fungo-hospedeiro 

 

 

A associação simbiótica entre FEM e a planta ocorre naturalmente em plantios de 

eucalipto no Brasil. Contudo, é rara em viveiros florestais provavelmente devido aos altos 

níveis de adubação fosfatada e nitrogenada, e a utilização de substratos compostos de 

materiais inertes como vermiculita, casca de arroz carbonizada e fibra de coco, o que torna 

desprovido dos FEM (SOARES et al., 1990).  

As principais famílias vegetais que fazem associação com fungos ectomicorrizas 

são Pinaceae, Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae, Myrtaceae e Dipterocarpaceae (WILCOX, 

1990). Muitos estudos sobre a inoculação desses fungos em plantas demonstram que os 

efeitos benéficos se manifestam principalmente em condições de baixa fertilidade do solo.  

A competitividade ectomicorrízica é a capacidade de um isolado de fungo 

ectomicorrízico formar e manter uma associação micorrízica sob condições ecológicas 

impostas. Isto é necessário para garantir o estabelecimento e a permanência do fungo 

selecionado e inoculado em condições definidas como em ambientes com fungos 

ectomicorrízicos nativos e elevadas doses de fertilizantes fosfatados (GARBAYE, 1983). 

Na especificidade fungo-planta deve existir uma compatibilidade diferenciada entre 

as espécies de fungos micorrízicos e as variações nas características genéticas do 

hospedeiro. Os FEM apresentam média especificidade com o hospedeiro, se comparado o 

que ocorre com FMAs de baixa especificidade (BRUNDRETT, 2002). Em FEM a 

germinação de esporos pode ser estimulada pela presença de exudados ou compostos de 

ácidos resínicos nas raízes de plantas e por outros micro-organismos do solo (ALI & 

JACKSON, 1989). Para a maioria das espécies de Eucalyptus spp. os gêneros mais 
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encontrados na interação são Pisolithus spp. e Scleroderma spp. (BARROS et al., 1978; 

CAMPOS et al., 2011). 

Algumas espécies de fungos como, Scleroderma bovinus, Scleroderma luteus e 

Scleroderma granulatus só se associam a espécies de Pinus. A especificidade pode ocorrer 

mesmo entre os isolados de uma mesma espécie fúngica Pisolithus sp. em plantas de Pinus 

sp. e de Eucalyptus sp. (KASUYA et al., 2010). A planta hospedeira deve exercer um 

controle sobre a formação das micorrizas. Este controle envolve uma combinação de 

mecanismo que limitam ou promovem a colonização de fungo, dependendo das condições 

ambientais (BUWALDA et al., 1984). 

A idade da cultura e o manejo das plantas de eucalipto podem influenciar na 

colonização micorrízicas e na diversidade de fungos (CAMPOS et al., 2011). Os fungos 

ectomicorrízicos podem associar-se em estádios diferenciados do crescimento da planta. 

Os fungos que se associam as plantas jovens são chamados fungos de estádio inicial e os 

que se associam as plantas mais velhas, fungos de estádio tardio. Os que se associam as 

plantas em qualquer fase são chamados multiestádios (LAST et al., 1984). Esse fenômeno 

pode está ligado à maior demanda de fotosintetatos por parte dos fungos ectomicorrízicos 

tardios e menor demanda pelos de estádio inicial ou diferentes formas “mineral ou 

orgânica” de nutrientes no solo (DIGHTON & MASON, 1985; EATON & AYRES, 2002). 

Assim, estudos mais prolongados devem ser feitos com plantas utilizando os FEM que 

colonizaram suas raízes. Os fatores que condicionam o estabelecimento de cada fungo 

simbionte na planta e os que influenciam a sua eficiência na promoção do crescimento e da 

adaptabilidade da planta ao ambiente não são totalmente conhecidos (SMITH & READ, 

1997). Os benefícios das ectomicorrizas para as plantas variam em sua eficiência em função 

do fungo, da espécie vegetal e das condições ambientais. 

 

 

1.1.4 Inoculantes 

 

 

A importância do tipo de inoculante é fundamental para o sucesso de um programa 

de inoculação de mudas (BRUNDRETT et al., 1996). O inoculante deve ser adequado para 

armazenamento e transporte, ter aplicação fácil e uniforme e ser compatível com a espécie 
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de planta inoculada. É importante que o inoculante tenha qualidade microbiológica, 

ausência de patógenos e de micro-organismos (BRUNDRETT et al., 1996).  

A produção de inoculante miceliano é aplicável a qualquer fungo que cresce em 

cultura pura, permitindo selecionar e posterior utilização dos fungos (MARX, 1980; LAST 

et al., 1984; ALVES et al., 2001).  

Vários tipos de inoculantes de FEM já foram produzidos e testados quanto a sua 

eficiência. Os inoculantes podem ser naturais como o solo de plantações (MIKOLA, 1973), 

esporos fúngicos (MARX & CORDELL, 1989) e também pode ser costituído de micélios 

produzidos em culturas puras (MARX, 1980). Este último é mais sofisticado, pode ser 

produzido em biorreator e, em seguida o micélio pode ser encapsulado em gel de alginato 

de cálcio (ROSSI et al., 2007). 

Os inoculantes de solo de plantações apresentam uma série de desvantagens, entre 

elas a eficiência desconhecida dos fungos e risco de contaminação com patógenos e 

diferentes fungos ectomicorrízicos. Os inoculantes de esporos devem ser de fungos que 

esporulam em abundância, não permitindo assegurar sua eficiência (MIKOLA, 1973). 

Na seleção de isolados fúngicos eficientes deve passar por uma etapa importante 

que é o isolamento e a manutenção in vitro de uma coleção de isolados (GARBAYE, 

1990). Os inoculantes micelianos são produzidos com micélio fúngicos que pode ser 

isolado e cultivado em meio artificial, permitindo testar a infectividade e eficiência dos 

fungos nas plantas de interesse e posterior utilização nos sistemas de produção de mudas 

(MARX, 1980).  

O inoculante testado recentemente é o obtido pela técnica de fermentação de meio 

líquido, com posterior inclusão micélio em gel de alginato de cálcio (MAUPÉRIN et al., 

1987; ROSSI et al., 2007). Vários estudos estão sendo feitos com esse inoculante, 

desmostram uma maior eficiência, provavelmente pela proteção de micélio no interior do 

gel, maior facilidade de armazenamento e maior período de sobrevivência dos fungos 

(KUEK et al., 1992; ROSSI et al., 2007; GANDINI, 2011). 
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1.1.5 Influencia do N e P nas plantas e na colonização 

 

 

O N é essencial para a síntese de clorofila, sendo que parte desta molécula está 

envolvido na fotossíntese. A deficiência de nitrogênio e clorofila acarretará para a planta 

menor utilização da energia solar como fonte para realização de funções essenciais 

(POTAFÓS, 1998). Os índices de clorofila nas folhas também se correlacionam com o teor 

de N na planta (SCHADICHINA & DMITRIEVA, 1995). Esta relação é atribuída ao fato 

de até 70 % do N total das folhas serem integrantes de enzimas que estão associados aos 

cloroplastos (STOCKING & ONGUM, 1962). 

O P é importante componente de moléculas ativas tais como, ácidos nucleicos, 

fosfolipídios e ATP. Em muitos agrossistemas em que a aplicação de P no solo é 

necessária para assegurar a produtividade da planta, a absorção do P aplicado ao solo é 

muito baixa pelas plantas porque mais de 80% passam para forma pouco lábil e não 

disponível para as plantas devido à adsorção na superfície de óxidos de Fe e Al na forma 

orgânica como na biomassa microbiana (SCHACHTMAN et al., 1998).  

O P é um dos elementos mais limitantes ao crescimento vegetal e o benefício obtido 

com a associação micorrízica dependente da quantidade desse nutriente no solo. O 

crescimento dos dois simbiontes é inibido quanto à dose de P, tendo influência direta sobre 

a colonização das raízes das plantas (DIGTHON et al., 1993). Quando a disponibilidade de 

P é baixa, ocorre o aumento na colonização das raízes do hospedeiro, tendo melhores 

benefícios para as plantas (SMITH & READ, 1997). Alguns autores observaram uma 

significativa inibição da colonização quando as concentrações de fósforo disponível no 

solo foram superiores a 8 mg por planta (VIEIRA e PERES, 1988; SOUZA et al., 2004).  

Esses resultados confirmaram observações de autores quanto ao efeito inibidor de níveis 

elevados de P sobre os benefícios da associação ectomicorrízica (SOARES et al.; 1990; 

SOUZA et al., 2004; GANDINI, 2011). 
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1.1.6 Benefícios das ectomicorrizas 

 

 

No Brasil, a inoculação de plantas com fungos ectomicorrízicos foi feita em sua 

maioria em condições controladas de laboratório e casa de vegetação (KASUYA et al., 

2010; SOUZA et al., 2012).  

Para que um FEM possa ser inoculado comercialmente, o isolado precisa ser de 

rápido crescimento em meio de cultura, colonização efetiva de raízes do hospedeiro, 

formação de micorrizas em diferentes hospedeiros, aumento do vigor, crescimento das 

mudas no campo e adaptabilidade ecológica (MOLINA, 1981). Os fungos devem ser 

inoculados nas mudas e testados em condições de viveiro, casa de vegetação e no campo, 

para posteriormente serem recomendados. 

As associações ectomicorrízicas têm um caráter multifuncional, pois os benefícios 

nutricionais não são os únicos proporcionados para os hospedeiros (NEWSHAM et al., 

1995). Além do aumento da absorção de nutrientes, especialmente àqueles com baixa 

mobilidade no solo como o fósforo (GLOWA et al., 2003; SAWYER et al., 2003; DI 

PIETRO et al., 2007), aumenta a sobrevivência e o crescimento das plantas e melhoria da 

tolerância a diferentes estresses ambientais (ALVES et al., 2001; ADELEKE et al., 2010; 

HOBBIE & AGERER, 2010).  

Para mudas clonais de Eucalyptus urophylla com altura de 25 cm e o diâmetro do 

coleto de 2,7 mm, obteve-se um aumento médio de 1,2 vezes nas mudas inoculadas com 

Amanita muscaria UFSC-Am161, Elaphomyces anthracinus, Pisolithus microcarpus ITA-

06 e Scleroderma areolatum UFSC-Sc129 em relação às não inoculadas (GANDINI, 

2011). 

A inoculação de mudas seminais de E. urophylla e Eucalyptus globulus com esporos 

de Scleroderma spp. em condições controladas, porporcionou uma colonização de 50 a 100 

% das raízes finas (CHEN et al., 2006c). A porcentagem do comprimento radicular 

colonizado foi 12 % maior nas mudas inoculadas com Pisolithus sp. dos isolados UFSC-

Pt22 e UFSC-Pt145 em uma mistura de turfa-vermiculita-meio de cultura (SOUZA et al., 

2008). Contudo, esses resultados variam com a planta hospedeira, com o isolado, com as 

doses de inoculante e fertilizantes e com a espécie de FEM utilizados.  

A inoculação de Chondrogaster angustisporus UFSC-Ch163 e Pisolithus 

microcarpus UFSC-Pt116 em mudas de Eucalyptus dunnii, aumentou a MSR em 38% em 
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relação às mudas inoculadas (SOUZA et al., 2004). Em mudas de E. dunnii inoculadas com 

Pisolithus sp. isolado UFSC-Pt24 produziram 1,7 vezes maior MSPA do que as não 

inoculadas (ALVES et al., 2001), com Scleroderma sp. isolado UFSC-Sc68 foi 3,3 vezes 

maior MSPA do que as não inoculadas (SOUZA et al., 2008),  com P. microcarpus isolado 

UFSC-Pt116 foi 1,2 vezes e C. angustisporus isolado UFSC-Ch163 foi 1,3 vezes (SOUZA 

et al., 2004). Para mudas clonais de E. urophylla produziram um aumento na MSPA de 1,2 

vezes nas mudas inoculadas com 15 cápsulas com os fungos A. muscaria isolado UFSC-

Am161, E. anthracinus, P. microcarpus isolado ITA-06 e S. areolatum isolado UFSC-

Sc129 em relação às não inoculadas (GANDINI, 2011). 

O aumento nos conteúdos de P, foi observado para mudas inoculadas com FEM 

(ALVES et al. 2001; CHEN et al., 2006a; SOUZA et al., 2008). Mudas de E. dunnii 

inoculadas com P. microcarpus isolado UFSC-Pt188 acumularam nove vezes mais 

conteúdos de P do que mudas não inoculada (SOUZA et al., 2008). Em mudas de E. 

urophylla inoculadas com esporos de Scleroderma spp., o aumento nos conteúdos de P foi 

1,8 vezes (CHEN et al., 2006b).  O maior conteúdo de P em mudas de Eucalyptus grandis 

inoculadas com três isolados de Pisolithus sp. foi observado nas mudas crescidas na maior 

dose de P (30 mg  kg-1), nesta dose os conteúdos de P foram 1,9 vezes maiores do que nas 

mudas inoculadas com a menor dose de P (8 mg  kg-1) (ANDREAZZA et al., 2004). As 

mudas inoculadas apresentaram aumentos de até 2,2 vezes no conteúdo de N (CHEN et al., 

2006b) e de 1,7 vezes no conteúdo de K na parte aérea de mudas de E. urophylla 

inoculadas com esporos de  Scleroderma spp. em relação as mudas não inoculadas (SILVA 

et al., 2003). 
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2.1. RESUMO 
 
 
Os benefícios da inoculação dos fungos ectomicorrízicos são dependentes da espécie de 

fungo, do isolado, da planta e das condições do solo e ambientais. O objetivo deste 

trabalho foi selecionar isolados de Pisolithus sp. que colonizem mudas clonais de eucalipto 

em condições de viveiro comercial. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, 

em esquema fatorial 2 x 17, sendo: os clones de eucalipto GG100, híbrido de Eucalyptus 

urophylla, e o GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis, 

inoculados com 15 isolados de Pisolithus sp. e crescidos em substrato com redução da 

adubação de fosfatada, e os controles não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) 

redução da adubação fosfatada do substrato, com cinco repetições. Os isolados D3, D5, 

D15, D16, D17, e D87 estão entre os que mais colonizaram as pontas de raízes das mudas 

e, em geral, também foram aqueles que proporcionaram sobrevivência aos 30 dias maior 

que 90 %, alturas iguais as do Controle e maiores do que as do Comercial, diâmetros do 

coleto aos 90 dias e massa seca da parte aérea iguais as de ambos os controles e as razões 

raízes/parte aérea menores do que as do Comercial e iguais as do Controle. Em geral, os 

isolados D15, D16, D17 e D87 proporcionaram esses efeitos nas mudas dos dois clones, 

sendo que o D15 aumentou a massa seca total das mudas em 12,1 % em relação ao 

Controle e 26,4 % em relação ao Comercial e o D17 em 7,9 % em relação ao Controle e 

21,7 % em relação ao Comercial e, estes isolados estão também entre aqueles que 

proporcionaram maior frequência de mudas com torrões firmes e bem enraizados. A 

colonização das pontas de raízes destes isolados para os dois clones foi: GG100 - 31,7 % 

para o D15 e de 24,4 % para o D17; GG680 - 14,2 % para o D15 a 8,1 % para o D87. A 

inoculação influenciou de forma variada os teores de Mg, B, Mn e Cu  nas folhas 

diagnóstica das mudas e os conteúdos de K, Ca, Cu, Mn, e Fe das mudas. A inoculação de 

isolados de Pisolithus promove a colonização ectomicorrízica, a sobrevivência, o 

crescimento e a nutrição de mudas clonais de eucalipto produzidas em viveiro comercial 

com elevado teor de P no substrato, mas este efeito foi dependente do isolado e do clone. 

Os isolados de Pisolithus sp. D3, D5, D15, D16, D26, D58 e D87 foram eficientes em 

colonizar raízes de mudas clonais de eucalipto produzidas em viveiro comercial. Os 

isolados de Pisolithus mais promissores para uso na inoculação de mudas clonais de 

eucalipto foram o D15, D17 e D5, os dois primeiros promoveram maior massa seca total e 
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o último proporcionou elevada sobrevivência para os dois clones e aumentou, os teores de 

Cu e os conteúdos de K, Ca, Fe e Cu das mudas. 

Palavras-chave: Fungos ectomicorrízicos, inoculante, Eucalyptus, mudas clonais. 

 
 

2.2. ABSTRACT 
 

 

The benefits of inoculation with ectomycorrhizal fungi are dependent to the fungus’ 

species, the isolate, the plant and the soil and environmental conditions. The aim of this 

work was to select isolates of Pisolithus sp. that colonize eucalypt cutting enraized in 

commercial nursery conditions. The experimental design was completely randomized in a 

factorial scheme 2 x 17, being: the clones of eucalyptus GG100, hybrid of Eucalyptus 

urophylla, and GG680, hybrid of crossing E. urophylla with Eucalyptus grandis, 

inoculated with 15 isolates of Pisolithus sp. and grown in a substrate with reduced 

phosphorus fertilization, and controls not inoculated with (Control) and without 

(Commercial) reduction of phosphate fertilization in the substrate, with five replications. 

The isolates D3, D5, D15, D16, D17, and D87 are among the ones that most colonized the 

seedlings’ root tips and, in general, those were also the ones which provided survival at 30 

days greater than 90 %, same heights as the Control and larger than those of the 

Commercial, collect diameters at 90 days and dry mass of aerial part the same as both 

controls and the ratios roots / aerial part smaller than those of the Commercial and equal to 

the Control. In general, the isolates D15, D16, D17 and D87 provided these effects in the 

seedlings of the two clones, in which the D15 increased the total dry mass of the seedlings 

at 12.1 % compared to the Control and 26.4 % compared to the Commercial and the D17 at 

7.9 % compared to the Control and 21.7 % in relation to the Commercial, and these 

isolates are also among those that provided higher frequency of seedlings with balled 

seedling firm and well rooted. The colonization of root tips with these isolates for the two 

clones was: GG100 - 31.7 % for the D15 and 24.4 % for the D17; GG680 - 14.2 % for the 

D15 and 8.1 % for the D87. The Inoculation variously influenced the contents of Mg, B, 

Mn and Cu in the diagnostic leaves of the seedlings and the contents of K, Ca, Cu, Mn and 

Fe of the seedlings. The conclusions obtained were that the inoculation of isolates of 

Pisolithus sp. ectomycorrhizal colonized the eucalypt cutting enraized produced in 

commercial nursery with high P content in the substrate and this effect was dependent on 
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the isolate and clone. Isolates of Pisolithus sp. D3, D5, D15, D16, D26, D58 and D87 were 

efficient in colonizing roots minicutting produced in commercial nursery. Isolates of 

Pisolithus most promising for use in inoculating minicutting were the D15, D17 and D5, 

the first two promoted higher total dry matter and the latter provided a high survival rate 

for the two clones and increased Cu concentration and content K, Ca, Fe and Cu seedlings. 

Keywords: Ectomycorrhizal, inoculants, Eucalyptus, cutting enraized. 
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2.3. I NTRODUÇÃO  
 

 

O eucalipto no Brasil é cultivado principalmente em solos de baixa fertilidade, 

sendo assim os fungos ectomicorrízicos (FEM) podem aumentar a produtividade desta 

cultura, pois eles proporcionam melhor adaptação às condições de estresses bióticos e 

abióticos aumentando a sobrevivência e o crescimento das mudas após o plantio no campo 

(SOUZA et al., 2006; ADELEKE et al., 2010; HOBBIE & AGERER, 2010). Este efeito, 

geralmente é devido a uma maior absorção de água e nutrientes, especialmente àqueles 

pouco móveis no solo, como o P (ALVES et al., 2001; SAWYER et al., 2003; SOUZA et 

al., 2004; CHEN et al., 2006b). 

Em mudas seminais de eucalipto inoculadas com Scleroderma spp. observaram-se 

um aumento na massa seca total de até 1,6 vezes para o Eucalyptus urophylla e de 2,0 

vezes para Eucalyptus globulus em relação às mudas não inoculadas (CHEN et al., 2006b). 

Em mudas de Eucalyptus dunnii, a inoculação com Chondrogaster angustisporus e 

Pisolithus microcarpus aumentou em média 30 % a absorção de P e 25,5 % a massa seca 

da parte aérea (SOUZA et al., 2004). No entanto, mesmo com todo conhecimento 

disponível na literatura sobre os benefícios das associações ectomicorrízas para a planta de 

eucalipto, a produção de mudas de boa qualidade no Brasil não considera a colonização 

ectomicorrízica como uma etapa importante para a cultura. Recomenda-se para a produção 

de mudas clonais de qualidade a utilização de substratos férteis, onde não tenha limitações 

de nutrientes essenciais e proporcione bom enraizamento (GOMES et al., 2003; 

GRACIANO et al., 2005). Porém, maioria dos trabalhos em que foi observado o maior 

crescimento das mudas inoculadas com FEM foi desenvolvida com mudas seminais e com 

baixa fertilização fosfatada. Na verdade, diversos trabalhos demonstram que elevada 

disponibilidade de P no substrato de produção de mudas pode reduzir a colonização 

ectomicorrízica (SOARES et al., 1990; BOUGHER et al., 1990; SOUZA et al., 2004). Em 

média, o comprimento radicular colonizado de mudas de E. dunnii com quatro isolados de 

FEM foi de 257 cm em substrato adubado com 0,5 mg de P por planta e reduziu para 19 

cm quando a dose de P aumentou para 4 mg de P por planta (SOUZA et al., 2004). 

Os FEM têm capacidade diferenciada em colonizar e promover benefícios às 

espécies vegetais. Em condições específicas há diferentes respostas variando em 

compatibilidade e eficiência (GARBAYE, 1990; SAWYER et al., 2003). Os benefícios da 

inoculação dos FEM são dependentes da espécie (SOUZA et al., 2004; SOUZA et al., 

2012), do isolado (PEREIRA et al., 2005; CHEN et al., 2006b; SILVA et al., 2007; 
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CAMPOS et al., 2011), do hospedeiro (PEREIRA et al., 2005, KASUYA et al., 2010) e 

das condições ambientais, em especial a disponibilidade de P (SOARES et al., 1990; 

SOUZA et al., 2004). Em mudas de Eucalyptus grandis a inoculação com P. microcarpus 

isolado UFSC-Pt188 proporcionou uma porcentagem de pontas colonizadas menor (10 %) 

do que nas mudas inoculadas com P. microcarpus isolado UFSC-Pt116 (17 %) e 

Scleroderma flavidum (19 %) (SOUZA et al., 2012). Em mudas de eucalipto, a inoculação 

de esporos de 15 coleções de Scleroderma spp., de oito espécies, apenas três coleções 

proporcionaram uma colonização de 50-100 % das raízes finas em E. urophylla e duas em 

E. globulus (CHEN et al., 2006b). 

Uma das principais etapas para a inoculação de FEM é a busca da melhor 

combinação fungo-hospedeiro para uma determinada condição ambiental, no entanto, são 

raras as pesquisas com este enfoque. Assim, o objetivo deste trabalho foi selecionar 

isolados de Pisolithus sp. que colonizem mudas clonais de eucalipto em condições de 

viveiro comercial. 

 

 

2.4. M ATERIAL E M ÉTODOS 
 

 

2.4.1. Local do experimento 

 

 

O estudo foi realizado no viveiro comercial de mudas clonais de Eucalyptus da 

Empresa Gerdau, em Três Marias – MG, coordenadas geográficas 18º14’S e 45º03’W, 

altitude 680 metros, no período agosto a dezembro 2011. Durante o período que as mudas 

ficaram no viveiro a temperatura média foi de 22,1 ºC, a umidade relativa média de 65 % e 

a precipitação de 411 mm (INMET, 2011). 

 

 

2.4.2. Delineamento experimental 

 

 

O experimento foi em delineamento inteiramente casualizado e os tratamentos em 

esquema fatorial 2x17, sendo: os clones de eucalipto GG100 e GG680 inoculados com 15 
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isolados de Pisolithus sp. e crescidos em substrato com redução da adubação fosfatada, e 

os controles não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação 

fosfatada do substrato de produção das mudas. Os tratamentos possuíam cinco repetições 

com a parcela experimental composta de seis mudas. 

 

 

2.4.3. Isolados ectomicorrízicos e produção de inoculante 

 

 

Os isolados de Pisolithus sp. utilizados foram D3, D5, D15, D16, D17, D20, D26, 

D58, D87, D95, D117, D118, D184, UFVJM03 e UFVJM04, todos obtidos da coleção do 

Laboratório de Microbiologia do Solo da UFVJM e isolados a partir de frutificações 

colhidas em plantações de Eucalyptus sp. no Alto Jequitinhonha MG (Tabela 2.1). O 

inoculante foi produzido a partir de culturas estoques mantidas em placas de Petri com 20 

mL de meio de cultura sólido Melin-Norkrans (MNM) modificado (MARX, 1969).  

Tabela 2.1. Localização e coordenadas do local de coleta dos basidiomas dos isolados de 
Pisolithus sp avaliados no presente trabalho. Todos isolados foram coletados em 
plantações de eucalipto no nordeste de Minas Gerais, Brasil. 
Isolado Localização  Longitude  Latitude 
D3 Senador Mourão, Diamantina, MG 17°59’30,4”S 43°25’41,0”O 
D5 Senador Mourão, Diamantina, MG 17°59’30,1”S 43°25’40,9”O 
D15 Senador Mourão, Diamantina, MG 17°59’23,4”S 43°25’34,8”O 
D16 Senador Mourão, Diamantina, MG 17°59’23,5”S 43°25’34,1”O 
D17 Senador Mourão, Diamantina, MG 17°59’23,4”S 43°25’34,1”O 
D20 São Gonçalo do Rio Preto, MG 17°53’23,6”S 43°23’3,8”O 
D26 São Gonçalo do Rio Preto, MG 17°53’24,3”S 43°23’2,4”O 
D58 Itamarandiba, MG 17°40’46,7”S 42°58’2,7”O 
D87 Gouveia, MG 18°25’16,6”S 43°41’16,2”O 
D95 São Gonçalo do Rio Preto, MG 18°00’31,6”S 43°21’10,2”O 
D117 São Gonçalo do Rio Preto, MG 18°00’31,7”S 43°21’8,8”O 
D118 São Gonçalo do Rio Preto, MG 18°00’31,8”S 43°21’8,6”O 
D184 São Gonçalo do Rio Preto, MG 18°00’32,7”S 43°21’9,2”O 
UFVJM03 Diamantina, MG 18°12’14,2”S 43°34’38,2”O 
UFVJM04 Diamantina, MG 18°12’15,6”S 43°34’41,5”O 

No plantio foram utilizados como inoculante discos de 5 mm de diâmetro de meio 

de cultura sólido com micélio ativo retirados das bordas das colônias crescidas por 30 dias 

a 25 ºC e transferidos para outras placas contendo 10 mL do mesmo meio e incubados por 

três dias a 25 ºC para um pré-crescimento antes da inoculação nas miniestacas.  

Durante a produção das mudas também foram utilizados como inoculante 

suspensões de micélio vegetativo em água. Para a produção deste inoculante os isolados 

foram cultivados a 25 ºC em meio sólido MNM modificado por 30 dias e em seguida 
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discos de 5 mm de diâmetro foram retirados das bordas das colônias de cada isolado e 

transferidos para outra placa de Petri contendo 10 mL do mesmo meio de cultura e 

incubados por três dias a 25 ºC. Em seguida, para cada isolado, adicionou-se 10 discos 

apresentando crescimento das hifas a 10 erlenmeyers de 125 mL contendo 50 mL de meio 

de cultura líquido MNM modificado (MARX, 1969) e foram incubados sob as mesmas 

condições por 28 dias. Durante este período os frascos foram suavemente agitados a cada 

dois dias. No viveiro, no momento da inoculação, os micélios foram colocados em peneira 

de malha com 150 µm de abertura e lavados com água destilada e esterilizada, em seguida 

foram triturados em liquidificador por 10 segundos com 300 mL de água destilada e 

esterilizada adicionada de carvão ativo na proporção de 2 g L-1. 

 

 

2.4.4. Substrato de produção das muda 

 

 

O substrato de produção de mudas utilizado foi uma mistura 3:1 (v:v) de 

vermiculita média (Agrofloc Médio – Brasil Minérios LTDA.) e  fibra de coco (Golden 

mix – Amafibra Fibras e Substratos Agrícolas da Amazônia LTDA.). Para os tratamentos 

fúngicos (15 isolados) e os Controles foram adicionados ao substrato 1,23 g dm-3 do 

fertilizante 19-06-10 (N-P-K) de liberação lenta (3 a 4 meses) Osmocote® (Scotts – Sierra 

Horticultura Product Company) e 1,62  g dm-3 de Superfosfato Simples (Vanguard – 

Macro & Micro Comércio Adubos LTDA.), fornecendo a cada muda o equivalente a 8,9 

mg de P. Para os tratamentos Comerciais (dois clones não inoculados e sem redução da 

adubação do substrato de produção de mudas) o substrato recebeu a mesma quantidade do 

fertilizante de liberação lenta e de 4,42 g dm³ de Superfosfato Simples. Neste caso a 

quantidade de P fornecida a cada muda foi de 21,1 mg de P. Após a mistura dos 

fertilizantes o substrato foi umedecido com água equivalente a 10 % do seu volume.  

 

 

2.4.5. Produção das mudas 

 

 

Miniestacas, com 6 a 8 cm de comprimento e com dois pares de folhas, dos clones 

GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla 
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com Eucalyptus grandis, foram coletadas no mini jardim clonal da Gerdau em Três Marias 

- MG e no mesmo dia estaqueadas e plantadas nos tubetes de 0,055 dm3 preenchidos com 

os respectivos  substratos. Estes clones foram escolhidos por serem de cruzamentos 

diferentes e de importância comercial para a empresa. 

 

 

2.4.6. Inoculação 

 

 

Os tubetes utilizados foram previamente lavados em água corrente e desinfetados 

por imersão em água a 85 °C por 10 segundos.  Para os tratamentos que receberam 

inoculação mais os controles, os tubetes foram preenchidos com o substrato até 3 cm da 

borda superior. Em seguida, três discos de meio de cultura contendo micélio pré-crescido 

dos isolados de Pisolithus sp. foram colocados em cada tubete. Os Controles receberam 

igual quantidade de discos do mesmo meio de cultura preparado sem a adição de açúcares 

e sem crescimento fúngico. Após a colocação dos inoculantes os tubetes tiveram seu 

volume completado para 0,055 dm3 com o mesmo substrato. 

Após 20 e 30 dias do plantio das mini-estacas, foram realizadas as inoculações de 

reforço dos isolados por meio da aplicação de 5 mL de suspensões de micélio vegetativo 

injetada a 5 cm de profundidade no substrato de crescimento de cada muda com o auxílio 

de uma seringa e agulha. Para os tratamentos Controles, as mudas receberam mesma 

suspensão do inoculante exceto micélio fúngico e para os tratamentos Comerciais não foi 

utilizado qualquer tipo de inoculante. 

 

 

2.4.7. Condução do experimento 

 

 

As mudas foram acondicionadas em casa de vegetação, com irrigação por micro 

aspersão com turno de rega 20 minutos e lâmina de água 1 mm. No entanto, entre os dias 

28 e 29 de idade das mudas ocorreu falta de água no viveiro e estas passaram por um 

estressse hídrico. Dois dias após o estaquiamento, as mudas foram pulverizadas com uma 

solução de 2 mL L-1 do fungicida tebuconazole (Folicur® - Bayer CropScience S.A.). Após 

22 dias, as mudas foram transferidas para casa de sombra, onde permaneceram por 12 dias. 
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A partir do 31º dia, até 120 dias as mudas receberam 12 fertirrigações. Semanalmente 

foram alpicados com regador 2 L m-2 da solução nutritiva contendo: 2.028 mg dm-3 de N 

(NH4)2SO4; 60 mg dm-3 de Fe (Ferrilene® 6 %); 928,7 mg dm-3 de P (Superfosfato 

Simples); 1709 mg dm-3 de K (KCl); 197,6 mg dm-3 de Mn (MnSO4); 22,1 mg dm-3 de B 

(H3BO3); 20 mg dm-3 de Zn (ZnSO4.H2O); 6,5 mg dm-3 de Cu (CuSO4.5H2O) e 8,6 mg dm-

3 de Mg (MgSO4). Considerando que toda a solução distribuída na área do tubete (diâmetro 

interno de 27 mm) infiltrou, a fertirrigação semanal forneceu 0,96 mg de P por muda.  

Quarenta e quatro dias após o estaquiamento, as mudas foram transferidas para canteiro a 

pleno sol. 

 

 

2.4.8. Avaliações e colheita do experimento 

 

 

A sobrevivência das mudas foi avaliada aos 30 e 60 dias após o plantio, e a altura e 

o diâmetro do coleto aos 90 e 120 dias. Aos 122 dias, as mudas foram cortadas rente ao 

tubete, separando a parte aérea das raízes. Os torrões, raízes mais substrato foram 

removidos do tubete e atribuídas notas para a formação do torrão das raízes (Figura 2.1). 

Em seguida, as raízes foram lavadas em água corrente para a remoção do substrato e 

obtenção de uma sub-amostras de raízes de cada muda da parcela experimental, essas sub-

amotras compuseram uma amostra de raízes composta da parcela experimental. Essas 

amostras de raízes foram cortadas em fragmentos de 1 a 2 cm e armazenadas em solução 

de álcool 50% para posterior determinação da porcentagem de pontas de raízes colonizadas 

por FEM (BRUNDRETT et al., 1996). O restante das raízes e a parte aérea foram secas até 

peso constante em estufa de circulação de ar forçada a 65 ºC para determinação da massa 

seca de raízes (MSR), massa seca da parte aérea (MSPA) e cálculo da massa seca total 

(MST) e da razão massa seca das raízes/massa seca da parte aérea (R/PA). A MSPA foi 

moída em moinho tipo Willey com peneira de 40 mesh. Em seguida, o material foi 

digerido em solução sulfúrica para determinação do N pelo método micro Kjeldahl 

(destilação) e em solução nitroperclórica 2:1 (v:v) para determinação dos teores de P, K, 

Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn na parte aérea das mudas (MALAVOLTA et al., 1997). Os teores 

de P e B foram determinados por colorimetria; K por fotometria de chama; Ca, Mg, Fe, Zn, 

Cu e Mn por espectrofotometria de absorção atômica (MALAVOLTA et al., 1997). Os 
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conteúdos de N, P, K, C, Mg, B, Fe, Zn, Cu e Mn foram calculados multiplicando-se os 

teores dos nutrientes na parte aérea pela MSPA.  

 

 

Figura 2.1. Características dos torrões das raízes das mudas de eucalipto correspondentes às notas: a) Nota 3 - 
torrão firme e bem enraizado; b) Nota 2 - torrão moderadamente firme e parcialmente enraizado; c) Nota 1 - 
torrão fraco e mal enraizado. 
 

 
2.4.9. Análises estatísticas  

 
 
Os dados de notas para formação torrão foram submetidos a uma análise de 

frequência. Os demais dados foram avaliados quanto a normalidade dos dados (teste de 

Lilliefors), homogeneidade das variâncias (teste de Cochran & Barttlet). Os dados de 

sobrevivência, massa seca das raízes, massa seca da parte aérea, massa seca total, razão 

raízes:parte aérea, porcentagem de pontas de raízes colonizadas foram transformados 

multiplicando-os  por ln(x+2), por não seguirem distribuição normal e, ou serem inferiores 

a 30 %. Em seguida essas e todas as demais variáveis foram submetidas à análise de 

variância e as médias entre isolados e os controles comparadas pelo teste de Scott Knott a 

5% de significância e as médias entre clones comparadas pelo teste de t a 5% de 

significância. 

 
 
 
 
 
 

 

c) a) b) 
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2.5. RESULTADOS 
 
 
2.5.1. Sobrevivência, crescimento das mudas e colonização das raízes 
 
 

Aos 30 dias, a sobrevivência das mudas foi influenciada (p < 0,01) pelos efeitos 

principais, isolados e clones, e aos 60 dias apenas pelos clones (Tabela 2.2). Aos 30 dias, a 

sobrevivência, média dos dois clones, foi maior nas mudas inoculadas com os D3, D5 e 

UFVJM04 não diferindo daquelas do Controle. A sobrevivência média das mudas 

inoculadas por estes isolados foi 34,3 % maior do que a sobrevivência das mudas do 

Comercial (Tabela 2.2). 

Aos 60 a 120 dias, a sobrevivência média do GG100 foi 22,5 % maior do que a do 

GG680 (Tabela 2.2). Para os dois clones, a sobrevivência aos 60 a 120 dias tendeu a ser 

maior nas mudas inoculadas e também nas do Controle em relação ao Comercial (Tabela 

2.2). Para o GG100, a sobrevivência média das mudas inoculadas com os D5, D17, D26, 

D117 e D184 foi 29 % maior que a sobrevivência das mudas do Comercial e 12 % do que 

a das mudas do Controle. Para o GG680, a sobrevivência média das mudas inoculadas com 

os D5, D15, D16 e UFVJM04 foi 30 % maior que a sobrevivência das mudas do Comercial 

e 40 % do que a das mudas do Controle. Na média dos dois clones, o D5 foi o isolado que 

tendeu a uma maior sobrevivência nas duas avaliações, sendo 37,6 % maior que a 

sobrevivência das mudas do Comercial aos 30 dias e 30,1 % maior aos 60 dias (Tabela 

2.2). 

A altura da parte aérea das mudas aos 90 e 120 dias foi influenciada (p < 0,01) pela 

inoculação dos isolados de Pisolithus sp. e este efeito foi dependente do clone (Tabela 2.3). 

A altura média do GG100 foi maior do que a do GG680 nas duas avaliações. Nas duas 

épocas avaliadas e nos dois clones, alguns isolados reduziram a altura das mudas em 

relação ao Controle e outros proporcionaram alturas da parte aérea iguais ao Controle e 

maiores que as do Comercial (Tabela 2.3). As mudas dos dois clones inoculadas com o D3, 

D5, D15, D16, D17, D26 e D87 foram em geral semelhantes as do Controle e maiores do 

que as do Comercial nas duas épocas, exceto as inoculadas com o D26 aos 120 dias para o 

GG680 e D87 aos 90 dias para o GG680 (Tabela 2.3). Outros isolados só promoveram esse 

efeito para um dos dois clones nas duas épocas, foram eles o D20 para o GG680 e o D95 

para o GG100. Enquanto que em mudas inoculadas com outros isolados esse efeito só foi 
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observado mais tardiamente, na última avaliação, são eles: D117 para o GG100 e os D184 

e UFVJM03 para o GG680. 

Tabela 2.2. Sobrevivência das mudas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e 
do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas 
com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução 
da adubação fosfatada no substrato de produção das mudas, em viveiro comercial. 
  30 dias    60 dias  
Isolado GG100 GG680 Média  GG100 GG680 Média 
 -------------------------------------------------- % ------------------------------------------------------- 
Comercial 80,0 60,0 70,0 b1/  66,7 50,0 58,4 
Controle 87,8 96,7 92,3 a  76,7 46,7 61,7 
D3 89,7 90,0 92,3 a  80,0 40,0 60,0 
D5 100,0 92,6 96,3 a  85,2 66,7 76,0 
D15 88,0 92,0 90,0 b  76,0 64,0 70,0 
D16 90,0 90,0 90,0 b  76,7 63,3 70,0 
D17 90,0 90,0 90,0 b  86,7 46,7 66,7 
D20 92,0 68,0 80,0 b  68,0 60,0 64,0 
D26 88,5 80,8 84,7 b  84,6 46,1 65,4 
D58 90,0 86,7 88.4 b  73,3 56,7 65,0 
D87 96,3 85,2 90,8 b  73,1 51,9 62,5 
D95 100,0 80,0 90,0 b  80,0 56,7 68,4 
D117 93,3 70,0 81,7 b  86,7 56,7 71,7 
D118 90,0 93,3 91,7 b  73,3 60,0 66,7 
D184 100,0 79,3 89,7 b  86,7 43,3 65,0 
UFVJM03 83,3 93,3 88,3 b  70,0 56,7 63,4 
UFVJM04 100,0 86,7 93,4 a  70,0 66,7 68,4 
Média 91,7 A 84,4 B 88,0  77,3 A 54,8 B 66,0 
CV2/, %  4,9    8,8  
1/ Para cada época de avaliação, médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de significância e as médias seguidas da mesma letra maiúscula na 
linha não diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 

O diâmetro do coleto das mudas foi influenciado (p < 0,01) apenas aos 90 dias e 

somente para os efeitos principais, isolados e clone (Tabela 2.4), sendo que as mudas 

inoculadas com os D3, D5, D15, D16, D17, D20, D26, D87, D117 e UFVJM03 

apresentaram diâmetro do coleto igual àquelas do Controle e do Comercial. O diâmetro do 

coleto das mudas do GG100 aos 90 dias foi em média 12,5 % maior do que àquelas do 

GG680. 

A frequência das notas para formação do torrão das raízes das mudas demonstrou 

que o GG100 apresentou um enraizamento maior do que o GG680 (Figura 2.2). Para o 

GG100, todos os tratamentos apresentaram mais de 73 % com nota três, ou seja, torrões 

firmes e bem enraizados, sendo que a redução da adubação fosfatada reduziu a frequência 

de mudas com essa característica em 11,2 % em relação as mudas inoculadas com os 

isolados (D5, D15, D16, D17, D87, D95, D117 e UFVJM3) que proporcionaram as 

maiores frequências de mudas com essa característica e o Controle. Esses isolados 

proporcionaram uma frequência de mudas com essa característica próxima a observada nas 
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mudas do Controle, em destaque a inoculação como os D16, D17 e D95 que 

proporcionaram as maiores frequências de mudas com nota três (Figura 2.2).  Para o 

GG680, apenas as mudas do Comercial, Controle, D16, D17, D87 e D117 apresentaram 

frequência de mudas com torrões firmes e bem enraizados superiores a 81 %, sendo que as 

mudas inoculadas com os três últimos isolados apresentaram essa característica maior do 

que a das mudas do Comercial e Controle (Figura 2.2).  

Tabela 2.3. Altura das mudas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do 
GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com 
isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da 
adubação fosfatada no substrato de produção das mudas, em viveiro comercial.  
   90 dias    120 dias  
Isolado  GG100 GG680 Média  GG100 GG680 Média 

--------------------------------------------------cm------------------------------------------------ 
Comercial  22,3 Aa1/ 14,7 Bb 18,5  28,7 Aa 17,8 Bb 23,2 
Controle  23,6 Aa 18,9 Ba 21,3  29,1 Aa 20,9 Ba 25,0 
D3  23,4 Aa 16,6 Ba 20,1  26,8 Aa 20,5 Ba 23,7 
D5  23,4 Aa 17,6 Ba 20,7  27,8 Aa 20,0 Ba 23,9 
D15  22,4 Aa 17,3 Ba 19,8  27,2 Aa 20,3 Ba 23,7 
D16  24,6 Aa 15,8 Ba 20,2  29,3 Aa 18,7 Ba 24,0 
D17  23,8 Aa 18,6 Ba 21,2  28,2 Aa 21,8 Ba 25,0 
D20  20,9 Ab 17,4 Ba 19,2  23,4 Ab 20,0 Aa 21,7 
D26  22,6 Aa 16,0 Ba 19,3  26,8 Aa 17,7 Bb 22,3 
D58  21,0 Ab 12,5 Bb 16,8  25,9 Ab 15,4 Bb 20,7 
D87  23,1 Aa 14,8 Bb 19,0  26,9 Aa 18,9 Ba 22,9 
D95  23,5 Aa 11,7 Bb 17,6  27,6 Aa 15,1 Bb 21,4 
D117  21,1 Ab 13,9 Bb 17,5  26,7 Aa 17,8 Bb 22,3 
D118  19,6 Ab 15,3 Bb 17,5  25,7 Ab 18,1 Bb 21,9 
D184  18,7 Ab 15,4 Bb 17,1  24,6 Ab 18,9 Ba 21,7 
UFVJM03  21,5 Ab 15,1 Bb 18,3  24,4 Ab 19,3 Ba 21,9 
UFVJM04  19,2 Ab 13,2 Bb 16,2  24,8 Ab 17,6 Bb 21,2 
Média  22,1 15,6 18,9  26,7 18,8 22,8 
CV2/, %   13,4    11,7  
1/ Para cada época de avaliação médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de significância e as médias seguidas da mesma letra maiúscula na 
linha não diferem entre si pelo teste t ao nível de 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 2.4. Diâmetro das mudas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do 
GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com 
isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da 
adubação fosfatada no substrato de produção das mudas, em viveiro comercial. 
   90 dias       120 dias   
Isolados GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média 

-------------------------------------------mm------------------------------------------- 
Comercial 2,8 2,4 2,6 a1/  3,3 2,7 3,0 
Controle 2,9 2,8 2,9 a  3,2 3,0 3,1 
D3 2,8 2,7 2,8 a  3,1 2,7 2,9 
D5 2,8 2,7 2,8 a  3,3 2,7 3,0 
D15 2,7 2,5 2,6 a  3,0 3,0 3,0 
D16 2,9 2,5 2,6 a  3,3 2,7 3,0 
D17 2,9 2,7 2,8 a  3,2 2,8 3,0 
D20 2,8 2,6 2,7 a  2,8 3,1 3,0 
D26 2,7 2,6 2,6 a  3,0 2,5 2,8 
D58 2,6 2,0 2,3 b  2,9 2,7 2,8 
D87 2,9 2,3 2,6 a  3,3 2,8 3,1 
D95 2,7 2,0 2,4 b  2,9 2,5 2,7 
D117 2,7 2,3 2,5 b  3,0 2,6 2,8 
D118 2,6 2,3 2,4 b  3,0 2,7 2,9 
D184 2,4 2,2 2,3 b  2,9 2,6 2,8 
UFVJM03 2,7 2,4 2,6 a  2,9 2,7 2,8 
UFVJM04 2,6 2,2 2,4 b  3,0 2,6 2,8 
Média 2,7 A 2,4 B 2,6  3,1 2,7 2,9 
CV2/, %  10,6    15,8  
1/ Para cada época de avaliação médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de significância e as médias seguidas da mesma letra maiúscula na 
linha não diferem entre si pelo teste t a 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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Figura 2.2. Frequência das notas para formação de torrão das mudas do clone GG100, 
híbrido de Eucalyptus urophylla (A), e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla 
com Eucalyptus grandis (B) inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados 
com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção 
das mudas aos 120 dias, em viveiro comercial. 

A MSPA, MST e R/PA foram influenciados (p < 0,05) pelos efeitos principais de 

isolados e clones e a MSR foi influenciada (p < 0,01) apenas pelos clones (Tabela 2.5). 

Todas as massas secas foram, em média, maiores nas mudas do GG100 do que das do 

GG680 e o inverso foi observado para R/PA.  

(A) 

(B) 
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A inoculação de isolados de Pisolithus sp. não promoveu aumento MSPA e MSR 

das mudas dos dois clones em relação as do Controle e as do Comercial (Tabela 2.5). 

Sendo que a inoculação de alguns isolados reduziu a MSPA e outros como os D3, D5, 

D15, D16, D17, D87, D118 e UFVJM03 proporcionaram MSPA igual as do Controle e as 

do Comercial, independente do clone.  No entanto, o D15 aumentou a MST das mudas em 

12,1 % em relação ao Controle e 26,4 % em relação ao Comercial e o D17 em 7,9 % em 

relação ao Controle e 21,7 % em relação ao Comercial (Tabela 2.5). A redução da 

adubação fosfatada no substrato de produção das mudas (Controle) reduziu a R/PA em 

relação as do Comercial, sendo que nas mudas inoculadas com D3, D5, D15, D16, D58, 

D87, D184 e UFVJM as R/PA foram iguais as do Controle, também foram menores que as 

do Comercial. Nas mudas inoculadas com D17, D20, D26, D95, D117, D118 e UFVJM04 

as R/PA foram maiores do que as do Controle e iguais as do Comercial (Tabela 2.5). 

A porcentagem de pontas colonizadas foi influenciada (p < 0,01) pelos isolados e 

este efeito foi dependente do clone (Tabela 2.6). Para os dois clones, a porcentagem de 

pontas colonizadas foi maior nas mudas inoculadas do que nas não inoculadas com 

(Controle) ou sem (Comercial) redução da adubação. Sendo também maior nas mudas do 

GG100 em comparação as do GG680, exceto para as do Controle. Nas mudas inoculadas, a 

porcentagem de pontas de raízes colonizadas do GG100 foi, em média, quatro vezes maior 

(28,7 %) do que aquelas do GG680 (7,1 %) (Tabela 2.6). Sendo que os isolados foram 

agrupados em cinco grupos para o GG100 e três grupos para o GG680 quanto a 

porcentagem de pontas de raízes colonizadas. Para o GG100 os grupos em ordem 

decrescente foram: Grupo I - D3 (53,1 %) e D5 (57,6 %) > Grupo II - D15 (31,7 %), D16 

(29,3 %), D26 (32,6 %), D58 (33,6 %) e D87 (29,4 %) > Grupo III - D17 (24,4 %), D20 

(23,0 %), D95 (25,5 %), D117 (19,7 %) e D118 (25,3 %) > Grupo IV - D184 (12,1 %) e 

UFVJM04 (14,7 %) > Grupo V - Controle (3,0 %) e Comercial (4,3 %). Para o GG680 os 

grupos em ordem decrescente foram: Grupo I - D15 (14,2 %), D16 (8,5 %), D17 (9,8 %), 

D20 (8,8 %), D26 (7,8 %), D58 (7,8 %) e D87 (8,1 %) > Grupo II - D3 (5,3 %) e D5 (4,9 

%), D95 (5,2 %), D117 (5,1 %), D118 (6,7 %), D184 (4,9 %), UFVJM03 (5,3 %) e 

UFVJM04 (4,1 %) > Grupo III - Controle (3,4 %) e Comercial (2,2 %).  
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Tabela 2.5. Massa seca da parte aérea, massa seca das raízes, massa seca total e razão raiz parte aérea das mudas do clone GG100, híbrido de 
Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não 
inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das mudas aos 120 dias, em viveiro 
comercial.  
  Massa seca parte aérea   Massa seca raiz    Massa seca total   Razão raiz:parte aérea 
Isolados GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média 
 ------------------------------------------------------------------ g planta-1 -----------------------------------------------------------------------   
Comercial 2,20 1,29 1,75 a  0,79 0,41 0,60  3,00 1,70 2,35 b  0,43 0,42 0,42 a 
Controle 1,96 1,78 1,87 a  0,84 0,72 0,78  2,80 2,50 2,65 b  0,40 0,34 0,37 b 
D3 1,81 1,69 1,75 a  0,73 0,62 0,67  2,54 2,31 2,43 b  0,39 0,38 0,38 b 
D5 1,81 1,66 1,74 a  0,69 0,61 0,65  2,50 2,27 2,39 b  0,33 0,36 0,35 b 
D15 2,37 2,11 2,24 a  0,72 0,74 0,73  3,09 2,85 2,97 a  0,39 0,36 0,38 b 
D16 2,15 1,46 1,80 a  0,83 0,53 0,68  2,99 1,99 2,49 b  0,37 0,38 0,37 b 
D17 2,12 2,07 2,09 a  0,77 0,75 0,76  2,89 2,83 2,86 a  0,44 0,54 0,49 a 
D20 1,68 1,43 1,55 b  0,71 0,70 0,70  2,39 2,13 2,26 b  0,37 0,66 0,51 a 
D26 2,05 1,19 1,62 b  0,75 0,79 0,77  2,80 1,98 2,39 b  0,44 0,44 0,44 a 
D58 1,81 1,21 1,51 b  0,81 0,51 0,66  2,63 1,72 2,18 b  0,40 0,42 0,41 b 
D87 2,18 1,70 1,94 a  0,88 0,70 0,79  3,05 2,40 2,73 b  0,38 0,39 0,38 b 
D95 1,96 0,92 1,44 b  0,73 0,34 0,53  2,70 1,26 1,98 b  0,41 0,45 0,43 a 
D117 1,62 1,29 1,46 b  0,68 0,57 0,62  2,29 1,86 2,08 b  0,37 0,52 0,45 a 
D118 1,84 1,63 1,74 a  0,68 0,81 0,74  2,52 2,44 2,48 b  0,47 0,42 0,44 a 
D184 1,58 1,12 1,35 b  0,69 0,46 0,57  2,26 1,58 1,92 b  0,39 0,42 0,41 b 
UFVJM03 1,69 1,23 1,69 a  0,67 0,53 0,67  2,36 1,76 2,06 b  0,44 0,48 0,46 a 
UFVJM04 1,66 1,38 1,52 b  0,73 0,61 0,67  2,39 2,00 2,19 b  0,37 0,34 0,35 b 
Média 1,91 A 1,48 B 1,70  0,75 A 0,61 B 0,68  2,66 A 2,09 B 2,37  0,40 B 0,43 A 0,42 
CV2/, %  37,2    36,9    35,4    27,0  
1/ Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância e as médias seguidas da mesma letras maiúsculas na 
linha não diferem entre si pelo teste t a 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 2.6. Porcentagem de pontas das raízes colonizadas das mudas do clone GG100, 
híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com 
Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas aos 120 dias, em viveiro comercial. 
  Pontas de raízes colonizadas 
Isolados GG100 GG680 Média 
 ------------------------------------- % ----------------------------------- 
Comercial 4,3 Ae1/ 2,2 Bc 3,3 
Controle 3,0 Ae 3,4 Ac 3,2 
D3 53,1 Aa 5,3 Bb 29,2 
D5 57,5 Aa 4,9 Bb 31,2 
D15 31,7 Ab 14,2 Ba 22,9 
D16 29,1 Ab 8,5 Ba 18,8 
D17 24,4 Ac 9,7 Ba 17,1 
D20 23,0 Ac 8,8 Ba 15,9 
D26 32,6 Ab 7,8 Ba 20,2 
D58 33,6 Ab 7,8 Ba 20,7 
D87 29,4 Ab 8,1 Ba 18,7 
D95 25,5 Ac 5,2 Bb 15,4 
D117 19,7 Ac 5,1 Bb 12,4 
D118 25,3 Ac 6,7 Bb 16,0 
D184 12,1 Ad 4,9 Bb 8,5 
UFVJM03 18,3 Ac 5,3 Bb 11,8 
UFVJM04 14,7 Ad 4,1 Bb 9,4 
Média 25,7 6,6 16,2 
CV2/, %  44,7  
1/ Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao 
nível de 5% de significância e as médias seguidas da mesma letra maiúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste t ao nível de 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
 

 

2.5.2. Teores de nutrientes 

 

Os teores de P e Ca na parte aérea das mudas não foram influenciados (p < 0,05) 

pelos isolados e clones, e foram em média 0,86 g Kg-1 de P e 11,6 g Kg-1 de Ca. Já os 

teores de N, K, Fe e Zn foram influenciados (p < 0,05) apenas pelos clones, sendo os teores 

médios de N igual a 6,89 g Kg-1 para o GG100 e 6,80 g Kg-1 para o GG680, de K igual a 

51,9 g Kg-1 para o GG100 e 51,1 g Kg-1 para o GG680, de Fe igual a 64,2 mg Kg-1 para o 

GG100 e 58,5 mg Kg-1 para o GG680 e de Zn igual a 24,6 mg Kg-1 para o GG100 e 23,9 

mg Kg-1 para o GG680. 

Os teores de Mg foram influenciados (p < 0,01) apenas pelos isolados e os teores de 

B, Mn e Cu na parte aérea das mudas foram influenciados pelos isolados e este efeito foi 

dependente do clone (Tabela 2.7). Na média dos dois clones, os teores de Mg na parte 

aérea das mudas inoculadas com D184 foram maiores do que nas mudas dos demais 
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tratamentos. Para o GG680, os maiores teores de B foram observados nas mudas 

inoculadas com o D117 e D15 (Tabela 2.7). Contudo, para o GG100, as mudas inoculadas 

com o D117 tiveram o menor teor de B. 

A inoculação com o D15, D17, D20 e D95 reduziu teores de Mn nas mudas dos 

dois clones, o D5, D16, D26, D58, D117, D184, UFVJM03 e UFVJM04 apenas nas mudas 

do GG100 e o D87 nas mudas do GG680 (Tabela 2.7). Contudo, esses teores não diferiram 

das do Comercial do GG680. 

A inoculação com D3, D5, D15 e UFVJM04 promoveu os maiores teores de Cu nas 

mudas dos dois clones, o D20, D58, D87, D95, D118, D184 e UFVJM03 apenas nas 

mudas do GG100 e o D16, D17, D26, D95 e D117 nas mudas do GG680 (Tabela 2.7). Os 

teores de Cu observados nestas mudas foram maiores do que os das mudas do Controle e 

do Comercial para os dois clones. 
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Tabela 2.7. Teores de Mg, B, Mn e Cu na parte aérea das mudas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do 
cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) 
redução da adubação fosfatada no substrato de produção das mudas aos 120 dias, em viveiro comercial.  
  Mg   B   Mn   Cu 
Isolados GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média  GG100 GG680 Média 
 ----------- g Kg-1 -----------  ------------------------------------------------------------------ mg Kg-1 ---------------------------------------------------------------- 
Comercial 2,3  3,8  3,1 b1/  67,3 Aa 63,1 Ab 65,2  379,4 Aa 316,2 Bb 347,8  14,4 Bb 21,3 Ab 17,9 
Controle 2,8  2,8  2,8 b  65,1 Aa 69,6 Bb 67,4  530,0 Aa 388,1 Bb 459,1  13,2 Bb 17,2 Ab 15,2 
D3 3,3  2,9  2,9 b  68,5 Aa 63,1 Bb 65,8  480,1 Aa 368,7 Bb 424,4  18,0 Ba 20,5 Bb 19,3 
D5 2,9  2,9  2,9 b  65,4 Aa 59,2 Ab 62,3  397,9 Ab 391,2 Bb 394,6  17,5 Aa 18,6 Bb 18,0 
D15 2,3  2,3  2,3 b  63,3 Ba 65,0 Aa 64,2  384,0 Ab 326,0 Bb 355,0  19,3 Aa 20,3 Bb 19,8 
D16 2,5  2,6  2,6 b  62,4 Aa 64,5 Ab 63,5  434,5 Ab 379,6 Bb 407,0  14,8 Bb 22,9 Aa 18,9 
D17 2,6  2,5  2,5 b  67,4 Aa 64,5 Ab 66,0  455,6 Ab 378,8 Bb 417,2  13,1 Bb 18,8 Ab 15,9 
D20 3,0  2,8  2,8 b  70,5 Aa 61,1 Ab 65,8  382,9 Ab 339,6 Bb 361,2  19,7 Ba 25,2 Aa 22,5 
D26 2,1  2,7  2,4 b  77,8 Aa 67,4 Ab 72,6  398,5 Bb 452,1 Aa 425,3  12,0 Bb 23,2 Aa 17,6 
D58 2,6  2,5  2,6 b  69,5 Aa 63,2 Ab 66,3  386,8 Ab 398,2 Ab 392,5  16,5 Bb 25,3 Aa 20,9 
D87 3,0  2,4  2,7 b  67,3 Aa 65,2 Ab 66,2  384,7 Ab 345,8 Bb 365,3  17,5 Aa 14,7 Bb 16,1 
D95 2,6  2,7  2,7 b  65,8 Aa 61,5 Ab 63,6  363,1 Ab 287,9 Bb 325,5  18,7 Aa 22,0 Aa 20,3 
D117 3,0  2,5  2,8 b  65,7 Bb 66,4 Aa 66,1  397,8 Ab 347,6 Bb 372,7  13,4 Bb 24,3 Aa 18,8 
D118 2,7  3,2  3,0 b  67,4 Aa 64,5 Ab 66,0  429,5 Ab 346,9 Bb 388,2  17,0 Aa 17,0 Ab 17,0 
D184 3,4  4,2  3,8 a  70,3 Aa 64,4 Bb 67,3  436,3 Ab 350,0 Bb 393,2  11,5 Ab 11,1 Ac 11,3 
UFVJM03 2,6  2,8  2,7 b  62,8 Aa 62,6 Ab 62,7  344,8 Bb 420,4 Ba 382,6  14,6 Bb 21,9 Aa 18,2 
UFVJM04 2,8  2,5  2,7 b  72,5 Aa 70,6 Ab 71,5  413,0 Ab 386,2 Bb 399,6  17,8 Bb 19,2 Ab 18,5 
Média 2,7 2,8 2,8  67,6 64,5 66,0  411,7 366,1 388,9  15,8 20,2 18,0 
CV2/, %  19,1    10,0    17,3    21,2  
1/ Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância e as médias seguidas da mesma letra maiúscula na 
linha não diferem entre si pelo teste t a 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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2.5.3. Conteúdos de nutrientes 

 

 

Os conteúdos de Zn não foram influenciados (p < 0,05) pelos isolados e clones, e 

foram em média 0,04 mg planta-1. Os conteúdos de P, N e Mg foram influenciados (p < 

0,01) apenas pelos clones, sendo sempre maiores para o GG100. Os conteúdos médios de P 

foram de 1,67 mg planta-1 para o GG100 e de 1,23 mg planta-1 para o GG680; os conteúdos 

de N foram de 13,1 mg planta-1 para o GG100 e de 11,0 mg planta-1 para o GG680; e os 

conteúdos de Mg foram de 5,2 mg planta-1 para o GG100 e de 4,2 mg planta-1 para o 

GG680.  

Os conteúdos de Ca e Mn foram influenciados (p < 0,05) pelos efeitos principais de 

isolados e clones, os de K, Fe e Cu apenas pelos isolados e os conteúdos de Cu também 

foram influenciados (p < 0,05) pelos isolados, mas esse efeito depende do clone (Tabela 

2.8).  

Como observado para os conteúdos de P, N e Mg, os conteúdos de Ca e Mn na 

parte aérea das mudas também foi maior para as mudas do GG100 em relação aquelas do 

GG680 (Tabela 2.8).  

A inoculação de alguns isolados de Pisolithus sp. aumentou os conteúdos de K, Ca, 

Fe e Cu e reduziram os de Mn em relação aos conteúdos das mudas do Controle. Para os 

dois clones, os D5, D16 e D58 aumentaram os conteúdos de K, Ca e Fe na parte aérea das 

mudas em relação aquelas do Controle. Também em relação ao Controle, o D20 aumentou 

o conteúdo de Ca e Fe e o D184 aumentou o conteúdo de Ca e o D3 aumentou o conteúdo 

de Fe (Tabela 2.8). Para esses três nutrientes os maiores conteúdos foram iguais aos 

observados nas mudas do Comercial. Os conteúdos de Mn foram menores nas mudas 

inoculadas com D15, D17, D20, D26, D87, D95, D117, D118, D184 e UFVJM03 do que 

nas mudas do Controle e iguais as do Comercial (Tabela 2.8). 

As inoculações com os D5 e D58 promoveram os maiores conteúdos de Cu na parte 

aérea das mudas dos dois clones (Tabela 2.8). As inoculações com os D15 e UFVJM04 

aumentaram os conteúdos de Cu apenas nas mudas do GG100 e com D3, D16 e D117 

apenas nas mudas do GG680, porém para este clone esses maiores conteúdos de Cu não 

diferiram dos observados nas mudas do Comercial. Em geral, os conteúdos de Cu foram 

iguais nas mudas dos dois clones, exceto àquelas inoculadas com D87, D118, D16 e D117, 
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sendo que para aquelas inoculadas com os dois primeiros isolados o conteúdo de Cu foi 

maior no GG100 e para os dois últimos foi maior no GG680. 
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Tabela 2.8. Conteúdos de nutrientes na parte aérea das mudas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do 
cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) 
redução da adubação fosfatada no substrato de produção das mudas aos 120 dias, em viveiro comercial.  
  K   Ca   Mn   Fe  Cu 
Isolados GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média  GG100 GG680 Média 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- mg planta-1 --------------------------------------------------------------------------------- 
Comercial 92 118 105 a1/  1,99 2,55 2,27 a  0,73 0,56 0,64 b  0,11 0,13 0,12 a  0,030 Ab 0,038 Aa 0,034 
Controle 85 85 85 b  1,86 1,92 1,89 b  0,95 0,64 0,79 a  0,12 0,10 0,11 b  0,024 Ab 0,027 Ab 0,026 
D3 98 95 97 b  2,36 1,81 2,08 b  0,87 0,62 0,74 a  0,12 0,12 0,12 a  0,033 Ab 0,037 Aa 0,035 
D5 115 123 119 a  2,73 3,32 3,03 a  0,97 0,84 0,90 a  0,13 0,14 0,14 a  0,040 Aa 0,040 Aa 0,040 
D15 105 71 88 b  1,99 1,66 1,83 b  0,81 0,49 0,65 b  0,13 0,07 0,10 b  0,043 Aa 0,030 Ab 0,037 
D16 103 129 116 a  2,77 2,22 2,50 a  0,91 0,75 0,83 a  0,11 0,16 0,14 a  0,031 Bb 0,047 Aa 0,039 
D17 73 73 73 b  1,74 1,56 1,65 b  0,77 0,53 0,65 b  0,09 0,10 0,10 b  0,021 Ab 0,026 Ab 0,024 
D20 102 59 81 b  3,85 1,58 2,72 a  0,80 0,44 0,62 b  0,13 0,07 0,10 b  0,040 Aa 0,029 Ab 0,035 
D26 90 75 83 b  1,39 1,74 1,57 b  0,72 0,53 0,62 b  0,10 0,07 0,08 b  0,020 Ab 0,027 Ab 0,024 
D58 111 114 113 a  2,83 2,78 2,80 a  0,84 0,68 0,76 a  0,13 0,16 0,14 a  0,036 Aa 0,049 Aa 0,043 
D87 100 49 75 b  2,66 1,06 1,56 b  0,75 0,33 0,54 b  0,09 0,10 0,10 b  0,036 Ab 0,013 Bc 0,025 
D95 80 90 85 b  1,85 1,50 1,67 b  0,58 0,40 0,49 b  0,12 0,08 0,10 b  0,030 Ab 0,026 Ab 0,028 
D117 86 101 94 b  2,04 1,88 1,96 b  0,73 0,54 0,64 b  0,11 0,10 0,11 b  0,026 Bb 0,039 Aa 0,033 
D118 83 66 75 b  1,50 1,74 1,62 b  0,67 0,39 0,53 b  0,08 0,09 0,08 b  0,026 Ab 0,014 Bc 0,020 
D184 82 77 80 b  2,74 1,92 2,32 a  0,75 0,43 0,59 b  0,09 0,08 0,08 b  0,020 Ab 0,014 Ac 0,017 
UFVJM03 84 81 83 b  1,61 1,74 1,68 b  0,59 0,58 0,58 b  0,10 0,11 0,10 b  0,024 Ab 0,030 Ab 0,027 
UFVJM04 107 72 90 b  2,49 1,19 1,84 b  0,91 0,49 0,70 a  0,14 0,07 0,10 b  0,036 Aa 0,024 Ab 0,030 
Média 94 87 90  2,26 A 1,89 B 2,08  0,79 A 0,54 B 0,66  0,11 0,10 0,11  0,030 0,030 0,030 
CV2/, %  35,4    51,9    39,9    43,5    38,5  
1/ Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância e as médias seguidas da mesma letra maiúscula na 
linha não diferem entre si pelo teste t a 5% de significância.  
2/ Coeficiente de variação. 
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2.6. DISCUSSÃO 
 
 
2.6.1. Sobrevivência, crescimento das mudas e colonização das raízes 
 

 

A maior sobrevivência das mudas inoculadas com D3, D5 e UFVJM04 aos 30 dias 

(Tabela 2.2) é importante, pois nesta época já existe grande número de raízes em formação 

nas mudas produzidas por miniestacas, sendo assim, não seriam esperadas mais mortes. 

Contudo, esse efeito desapareceu aos 60 dias, isto pode ter sido devido à falta de água 

ocorrida no viveiro entre os dias 28 e 29 de idade das mudas. Ainda assim, a tendência de 

alguns isolados aumentarem a sobrevivência aos 60 dias para os dois clones pode 

representar resultados econômicos expressivos. Pois, o aumento de 30 %, por exemplo, 

observado em relação às mudas do GG680 no tratamento Comercial, pode representar 

ganho de 300.000 mudas anuais em um único viveiro que tenha produção de um milhão de 

mudas. Outra tendência que também pode ser importante é o fato de aos 30 dias as mudas 

do Controle não diferirem das do D5, um dos isolados que promoveram maior 

sobrevivência, no entanto, já aos 60 dias a sobrevivência das mudas inoculadas com esse 

isolado foi de 23,2 % maior do que as do Controle. Isto pode ser explicado pelo efeito 

benéfico que os fungos podem promover em condições de estresse hídrico 

(CASTELLANO & MOLINA, 1989; SMITH & READ, 1997). Assim, a inoculação de 

fungos ectomicorrízicos, como os isolados D5, D15, D16 e UFVJM03, que promoveram 

maior sobrevivência das mudas para o clone GG680, já justifica a utilização desses fungos 

como uma bioteconogia na produção de mudas clonais de eucalipto. A maior tendência de 

sobrevivência das mudas do Controle em relação ao Comercial pode ser devido a um efeito 

negativo das doses de fertilizantes mais elevadas, utilizadas no último que podem ter 

causado problemas de osmolidade ou salinização. 

A altura média das mudas do GG100 aos 90 dias (Tabela 2.3) já se encontrava 

dentro da faixa recomendada (20 a 35 cm) para o plantio de mudas clonais de eucalipto 

(ALFENAS et al., 2004). Enquanto que para o GG680, somente aos 120 dias foi que as 

mudas do Controle e aquelas inoculadas com os D3, D5, D15, D16, D17, D20 e D26 

chegaram a essa faixa. Assim, a maior altura das mudas do GG680 com a redução da 

adubação em relação as do Comercial indica a necessidade de estudos específicos para 

determinação de melhores adubações. 
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O diâmetro médio do colo das mudas dos dois clones aos 120 dias foi 2,9 mm, 

sendo maior que o recomendado (> 2 mm) para o plantio de mudas clonais de eucalipto 

(XAVIER et al., 2009). Em geral os mesmos isolados que proporcionaram altura das 

mudas iguais as do Controle e maiores que as do Comercial também foram os mesmos que 

proporcionaram diâmetro do coleto iguais as do Controle, porém estes não diferiram das do 

Comercial (Tabela 2.4). Já outros isolados reduziram essa característica das mudas.  

A redução da altura e do diâmetro das mudas observada em algumas mudas 

inoculadas, por exemplo, com D58, D118 e UFVJM04 não deve ser analisada 

isoladamente e nem apenas na fase de viveiro. Pois, em condições de viveiro, onde não 

existem limitações de nutrientes e água como, as do presente trabalho, reduções da altura 

da parte aérea de mudas inoculadas com fungos ectomicorrízicos podem ser esperadas. 

Neste caso, a associação ectomicorrízica pode representar um custo de fotoassimilados 

para as mudas (SMITH & READ, 1997). Contudo, os resultados observados demonstram 

que esse efeito é dependente do isolado, do clone e da época de avaliação (Tabela 2.3).  

Alguns isolados de Pisolithus sp. foram capazes de igualar o crescimento das 

plantas inoculadas com as do Controle e superaram as do Comercial. No entanto, para 

altura da parte aérea alguns isolados apresentaram esse efeito independente do clone de 

eucalipto; outros em apenas um clone e outros ainda foram dependentes da época de 

avaliação. Para diâmetro esta dependência de clone não foi observada, mas a época de 

avaliação influenciou. A ocorrência desse resultado sobre o diâmetro do coleto apenas aos 

90 dias e não aos 120 dias pode ter sido causado por uma estagnação no crescimento das 

mudas limitadas pelo pequeno volume de substrato (0,055 dm3). Porém é importante 

observar que os isolados que proporcionaram às mudas inoculadas diâmetro do coleto 

iguais as do Controle nos dois clones aos 90 dias (D3, D5, D15, D16, D17, D20, D26, 

D87, D117 e UFVJM03) são os mesmos que pelo menos em alguma condição também 

permitiu que as mudas inoculadas se igualassem, quanto à altura da parte aérea, as do 

Controle e superassem as do Comercial, exceto o D184 que teve efeito sobre a altura e não 

sobre o diâmetro.  

Outros trabalhos também observaram efeito diferenciado entre espécies (SOUZA et 

al., 2004) e entre isolados de FEM (ANDREAZZA et al., 2004; CHEN et al., 2006b). Em 

mudas de E. dunnii, em que as mudas inoculadas com P. microcarpus e C. angustisporus 

apresentaram altura e diâmetro do coleto maiores do que aquelas inoculadas com Paxillus 

involutus e  Hysterangium gardneri (SOUZA et al., 2004). Quanto da inoculação de 
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esporos de 15 coleções de Scleroderma spp. de oito espécies em mudas de eucalipto, 

apenas cinco coleções proporcionaram aumento da altura em E. urophylla e três em E. 

globulus (CHEN et al., 2006b). Em mudas de E. grandis inoculadas com três isolados de 

Pisolithus sp. observou-se alturas maiores nas mudas inoculadas com F1 – RS em relação 

aos isolados Pt Silv.1 e FSE - RS  (ANDREAZZA et al., 2004). 

O maior enraizamento, em geral, observado para o GG100 em relação ao GG680 

(Figura 2.3) explica sua maior sobrevivência e crescimento do primeiro (Tabelas 2.2, 2.3, 

2.4 e 2.5). Em geral e para os dois clones, as mudas inoculadas que apresentaram maiores 

frequências de torrões firmes e bem enraizadas (Figura 2.3) também apresentaram maior 

sobrevivência (Tabela 2.2), altura (Tabela 2.3), diâmetro do coleto (Tabela 2.4), MSPA 

(Tabela 2.5) em destaque para aquelas inoculadas com o D16 e D17 que apresentaram 

sobrevivência maior que 90 % aos 30 dias, maiores alturas e diâmetros para os dois clones.  

A ausência de promoção de MSPA das mudas inoculadas em relação as do 

Controle e do Comercial observada no presente trabalho também foi observada em outros 

trabalhos (SOARES et al., 1990; SILVA et al., 2003; GANDINI, 2011). Estes resultados 

estão de acordo com a literatura em que os maiores benefícios da inoculação de FEM 

ocorrem em condições em que os teores de P disponível estão numa faixa sub-ótima 

(GARBAYE, 1983; VIEIRA e PERES, 1988; SOUZA et al., 2004). Contudo, quase todos 

os isolados que proporcionaram MSPA das mudas iguais as do Controle e do Comercial 

(D3, D5, D15, D16, D17, D87 e D118 e UFVJM03,) (Tabela 2.5), exceto o D118, também 

proporcionaram altura da parte aérea aos 120 dias (Tabela 2.3) e diâmetro de coleto aos 90 

dias (Tabela 2.4) iguais as do Controle e maiores que as do Comercial. E este 

comportamento foi para os dois clones, exceto para a altura das mudas inoculadas com o 

UFVJM03 (Tabela 2.3). Além disto, entre estes isolados, também se encontram os D15 e 

D17 que, mesmo com as elevadas adubações fosfatadas no substrato de produção das 

mudas e as fertirrigações contendo P, ainda assim promoveram a MST das mudas, em 

média, 10 % maior que as do Controle e 24 % maior do que as do Comercial (Tabela 2.5) e 

estão entre aqueles que proporcionaram maiores frequências de mudas com torrões firmes 

e bem enraizados (Figura 2.3). Isto indica que a inoculação com estes isolados também 

pode ter proporcionado outros benefícios. Este resultado diverge do observado em mudas 

clonais de E. urophylla fertilizadas com 17,9 mg de P e inoculadas com Amanita muscaria, 

Cenococcum geophilum, P. microcarpus e Scleroderma areolatum em que estes FEM não 

promoveram aumento da altura, diâmetro do coleto e MSPA em relação as mudas não 
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inoculadas (GANDINI, 2011). Contudo, mesmo com uso de altas doses de P em 

determinadas condições a inoculação de FEM pode promover benefícios. Mudas de E. 

dunnii inoculadas com Pisolithus sp., em substrato que recebeu 8,7 mg de P por planta, 

produziram MSPA 1,7 vezes maior do que as mudas não inoculadas (ALVES et al., 2001). 

 Em geral, os isolados que as mudas apresentaram menor R/PA (D3, D5, D15, D16, 

D58, D87, D184 e UFVJM04) (Tabela 2.5) foram também aqueles que promoveram para 

os dois clones maior altura da parte aérea aos 120 dias (Tabelas 2.3), diâmetro do colete 

aos 90 dias (Tabelas 2.4) e MSPA (Tabelas 2.5), exceto o D58, D184 e UFVJM04.  A 

R/PA pode fornecer uma ideia da distribuição estrutural da muda e, geralmente, as muda 

inoculadas com FEM tem um menor investimento em raízes, pois estas são substituídas 

pela rede de hifas fúngicas que distribuiem-se pelo solo ou substrato aumentando a área 

explorada com menor custo e modificando a arquitetura das raízes (BRUNDRETT, 1996, 

SMITH & READ, 1997). As hifas dos FEM servem como uma extensão do sistema 

radicular sendo fisiologicamente e geometricamente mais eficiente que as raízes na 

absorção de nutrientes (TRAPPE, 1981; HERRMAN et al., 2004) devido o prolongamento 

das hifas no solo e exsudação de compostos quelantes e a uma maior mobilização dos 

nutrientes (MARSCHNER & DELL, 1994; BRUNDRETT, 1996). 

A porcentagem de pontas colonizadas, em geral, maior no GG100 em relação ao 

GG680 (Tabela 2.6) demonstra a importância do estudo dessa simbiose mutualística na 

seleção de clones de eucalipto de alto desempenho para o setor florestal. Na busca de um 

setor florestal mais sustentável, aqueles clones com maior capacidade de formarem essa 

associação teriam vantagens ecológicas e provavelmente econômicas, pois existem 

previsões para a redução da disponibilidade de fertilizantes fosfatados devido o fato de 

serem estes provenientes de fontes esgotáveis. Em condições de viveiro não foi encontrado 

na literatura consultada trabalhos que tenham avaliado esse comportamento em clones de 

eucalipto. Essa capacidade diferencia de formação de ectomicorrízas entre clones, também 

foi observado em trabalho com metais pesados com clones de Betula pendula e Betula 

pubescen de diferentes procedências propagadas in vitro (DENNY & WILKINS, 1987). A 

inoculação de 13 isolados de Pisolithus sp. proporcionou colonização diferenciada em E. 

grandis e E. urophylla, sendo que alguns isolados colonizaram as duas espécies, outros 

apenas uma e alguns apresentaram baixa colonização em ambas (PEREIRA et al., 2005). 

A média de porcentagens de pontas de raízes colonizadas no GG100 (28,6 %) e no 

GG680 (7,1 %) (Tabela 2.6) encontrava-se dentro da faixa de médias (6,7 a 63,6 %) 
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observadas em substratos com baixos teores de P (ALVES et al., 2001; PEREIRA et al., 

2005, CHEN et al., 2006b; SILVA et al., 2007; SOUZA et al., 2008). Assim, a média de 

37,5 % de pontas de raízes colonizadas nas mudas do GG100 inoculadas com os D3, D5, 

D15, D16, D17 e D87 (Tabela 2.6) pode ser considerada alta, pois os teores de P no 

substrato de crescimento dessas mudas (21,6 mg de P por planta)  foi até 43,2 vezes maior 

do que a dos citados acima. Estes isolados se destacaram, pois, em geral, proporcionaram 

para os dois clones uma sobrevivência aos 30 dias maior que 90 %, alturas iguais as do 

Controle e maiores do que as do Comercial, diâmetros do coleto e massas seca da parte 

aérea iguais as de ambos os controles e as razões R/PA menores do que as do Comercial e 

iguais as do Controle.  

A colonização de pontas de raízes nas plantas não inoculadas (Controle e 

Comercial) (Tabela 2.6) não deve ter sido devido ao inóculo presente no substrato de 

produção de mudas, pois o mesmo foi composto de materiais inertes, como vermiculita e 

fibra de coco. Essa colonização, apesar de baixa, pode ter sido resultado da presença de 

esporos de FEM na água de irrigação ou trazidos pelo vento, pois o viveiro é localizado 

próximo à área de plantio comercial de eucalipto. Neste trabalho o substrato de produção 

de mudas não foi esterilizado e a água de irrigação não foi destilada, condições essas 

diferente da maioria dos trabalhos com FEM em que os experimentos foram desenvolvidos 

em casas de vegetação e recebiam água deionizada ou destilada (ALVES et al., 2001, 

SOUZA et al., 2004; SOUZA et al., 2012).  

A capacidade diferenciada dos isolados de Pisolithus sp. em colonizarem as mudas 

de eucalipto (Tabela 2.6) também foi observada por outros autores (CHEN et al., 2006b; 

PEREIRA et al., 2005; SOUZA et al., 2008) e entre gêneros de FEM (SOUZA et al., 2008, 

GANDINI, 2011).  A inoculação de esporos de 15 coleções de Scleroderma spp. de oito 

espécies em mudas de eucalipto, apenas três coleções proporcionaram a colonização de 50-

100 % das raízes finas em E. urophylla e duas em E. globulus (CHEN et al., 2006b).  A 

inoculação de 13 isolados de Pisolithus sp. proporcionou de 1,2 a 89,4 % de pontas de 

raízes colonizadas em mudas de E. grandis e de 0,8 a 83,8 % em mudas de E. urophylla 

(PEREIRA et al., 2005). Em mudas de E. dunnii  inoculadas com 10 isolados de 6 espécies 

a colonização foi dependente da espécie e de isolados de FEM (SOUZA et al. 2008). Os 

autores observaram que a colonização proporcionada pelos isolados de P. microcarpus foi 

de 4 % para o UFSC-Pt132, 10 % para o UFSC-Pt116 e 11% para o UFSC-Pt188.  
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Além da capacidade intrínseca dos isolados de formarem as ectomicorrizas e da 

interação isolado-clone, a capacidade dos isolados crescerem em meio de cultura líquido 

pode ter influenciado a porcentagem de colonização dos isolados no presente trabalho. 

Pois, a quantidade de micélio produzido pelos isolados em 28 dias de incubação em meio 

líquido foi diferente. Assim, a quantidade de micélio nas inoculações de reforço também 

foi diferente. Contudo, essas diferenças não diminuem a importância dos resultados 

observados, pois os isolados apresentaram as mesmas condições desde o processo de 

produção de inoculante. 

Em geral, os isolados com maior porcentagem de pontas colonizadas (Grupos I a III 

para o GG100 e Grupo I para o GG680) (Tabela 2.6) também foram aqueles que 

proporcionaram alturas da parte aérea nas duas épocas iguais ou maiores as das do 

Controle e do Comercial, diâmetros do coleto aos 90 dias e MSPA iguais as das do 

Controle e do Comercial e os menores R/PA (Tabelas 2.5). Com destaque para os D15, 

D16, D17 e D87 que proporcionaram esses efeitos sobre a altura da parte aérea, diâmetro 

do coleto, qualidade de torrões e MSPA nas mudas dos dois clones e estão também entre 

aqueles com maior colonização, variando de 31,7 % (D15) a 24,4 % (D17) para o GG100 e 

de 14,2 % (D15) a 8,1 % (D87) para o GG680. Esta maior colonização pode explicar a 

menor R/PA (exceto para o D17), sugerindo que essa maior colonização tenha influenciado 

a estrutura da muda, proporcionando menor investimento das mudas em raízes.  Destes 

ainda podemos destacar o D15 e o D17 que proporcionaram mudas com maior MST do 

que as do Controle e Comercial nos dois clones. Já os isolados D3 e D5, também estão 

entre aqueles que proporcionaram crescimento das mudas iguais as do Controle e iguais ou 

maiores do que as do Comercial para os dois clones, dependendo da variável considerada, 

e são aqueles com maior porcentagem de colonização para o GG100 (53,1 % para o D3 e 

de 57,6 % para o D5). Contudo, a porcentagem de ponta de raízes colonizadas no GG680 

foi relativamente baixa: 5,3 % para o D3 e de 4,9 % para o D5. Assim, estes isolados 

devem ser mais bem estudados em associação com outros clones. Pois, se estes isolados 

confirmarem especificidade em nível de clone o seu uso comercial poderia ser mais 

restrito. 

É importante o uso, em viveiro comercial, de clones e níveis de fertilização 

compatíveis com a produção de mudas colonizadas e com crescimento semelhante ao 

obtido com os níveis de fertilizações usados atualmente. Os resultados observados no 
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presente trabalho indicam que é possível colonização das raízes com um teor maior de P no 

substrato de produção de mudas, mas que isto é dependente do clone e do isolado. 

 
 
2.6.2. Teores de nutrientes 

 

 

A ausência de efeitos da inoculação sobre os teores de P, Ca, N, K, Fe e Zn podem 

ser explicado pelo abundante fornecimento desses nutrientes no substrato de crescimento 

das mudas ou na forma de fertirrigação. Esse resultado, para teores de P corrobora e para K 

diverge do observado em mudas de E. grandis inoculadas com 10 isolados de Pisolithus 

sp. (SILVA et al., 2007). Em mudas de E. grandis, a inoculação de seis isolados de P. 

tinctorius (sp.) aumentou os teores de P em 2,1 vezes e os de K em 1,2 vezes (VIERA e 

PERES, 1988). Em mudas clonais de E. urophylla inoculadas com A. muscaria, C. 

geophilum, P.  microcarpus e E.  anthracinus observou-se aumentos médios de duas vezes 

para teores de P e 1,6 para os teores de N e K (GANDINI, 2011).  

Os teores de K e de B estavam acima da faixa considerada adequada (K: 15-20 g 

kg-1 - ALFENAS, et al., 2004; B: 40-50 mg Kg-1 - ALVARES e RIBEIRO, 1999). Os 

teores de Ca, Mn e Cu estavam dentro da faixa considerada adequada (Ca: 8-12 g Kg-1, 

Mn: 100-600 mg Kg-1, Cu: 8-10 mg Kg-1 - ALVARES e RIBEIRO, 1999). Os teores de P, 

N, Mg, Fe e Zn nas mudas estavam abaixo da faixa considerada adequadas para mudas de 

eucalipto (N: 13-15 g kg-1, P: 1,5-2,0 g kg-1, Mg: 4,0-5,0 g Kg-1 - ALFENAS et al., 2004; 

Fe: 150-200 mg Kg-1, Zn: 40-60 mg Kg-1 - ALVARES e RIBEIRO, 1999), mesmos nas 

mudas do Comercial.  

Com relação ao efeito diferenciado entre isolados Pisolithus sp. para os teores de 

Mg, B, Mn e Cu (Tabela 2.7) na parte aérea das mudas eucalipto não foram encontrados, 

na literatura consultada, relatos semelhantes. Os maiores teores de Mg (Tabela 2.7) nas 

mudas inoculadas com o D184, os maiores teores de B nas mudas inoculadas com D15 e 

D117 e os menores teores de Mn e maiores teores de Cu nas mudas inoculadas com 

diversos isolados não parecem ter relação com os resultados observados para as variáveis 

de crescimento, pois não foi observado consistência nos resultados. Por exemplo, as mudas 

inoculadas com D117 e D184 não diferiram das do Controle quanto a MSPA, MSR e MST 

(Tabela 2.5) e não estão entres os isolados que promoveram maior porcentagem de pontas 

de raízes colonizadas (Tabela 2.6). Com relação aos maiores teores de B nas mudas 
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inoculadas com o D15 e a relação desses maiores teores com o efeito positivo da 

inoculação desse isolado sobre a MST não está claro, pois o efeito do isolado sobre a MST 

foi nos dois clones e sobre os teores de B foi apenas no GG680 (Tabela 2.7). Com relação 

à redução dos teores de Mn esse efeito foi observado para isolados que promoveram e não 

promoveram a MST (Tabela 2.5). 

 

 

2.6.3. Conteúdos de nutrientes 

 

 

Da mesma forma que observado para os teores de P, N e Zn os conteúdos destes 

nutrientes também não foram influenciados pelos isolados de Pisolithus sp. e pelos clones 

(Tabelas 2.7 e 2.8). O resultado para conteúdos de P diverge do aumento de 1,8 vezes em 

mudas de E. urophylla inoculadas com esporos de seis espécies e, ou coleções de 

Scleroderma (CHEN et al., 2006a) e do aumento de nove vezes em mudas de E. dunnii 

inoculadas com P. microcarpus isolado UFSC-Pt188 em relação as mudas não inoculadas 

(SOUZA et al., 2008). 

A ausência de efeito dos isolados de Pisolithus sp. sobre os conteúdos de N também 

foi observado em Pinus elliottii inoculado com três isolados de Pisolithus sp. e com 

Rhizopogon rubescens (SILVA et al., 2003). Contudo diverge do aumento de até 2,1 vezes 

no conteúdo de N observado em mudas de E. grandis inoculadas com três isolados de 

Pisolithus sp. (ANDREAZZA et al. 2004) e de até 2,2 vezes em mudas de E. urophylla 

inoculadas com seis espécies e, ou coleções de Scleroderma (CHEN et al., 2006a).  

A ausência de efeito dos isolados de Pisolithus sp. sobre os conteúdos de Zn 

diverge do aumento médio de 42 vezes observado em mudas de E. grandis inoculadas com 

seis isolados de Pisolithus sp. (SILVA et al., 2007). 

Já para o Mg, apesar dos teores destes nutrientes terem sido aumentado por alguns 

isolados (Tabela 2.6), este efeito não resultou em maiores conteúdos destes nutrientes na 

parte aérea das mudas (Tabela 2.8). Este resultado indica que o maior teor deste nutriente 

não refletiu em uma maior produção de massa, podendo ter ocorrido uma absorção de luxo. 

No entanto, diverge do aumento médio de 35,8 % promovido pela inoculação de cinco 

isolados de Pisolithus tinctorius (sp.) em mudas de E. grandis  (VIERA e PERES, 1988). 
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Para o K, Ca e Fe, apesar da inoculação não ter aumentado os teores destes 

nutrientes na parte aérea das mudas (Tabela 2.7), a inoculação dos isolados D5, D16 e D58 

aumentou os conteúdos destes nutrientes na parte aérea das mudas (Tabela 2.8). Este 

resultado sugere que estes isolados podem ter aumentado a absorção desses nutrientes e 

isto teria resultado em maior massa nas mudas. Contudo, nenhum desses isolados 

aumentou a MST. Maiores conteúdos de K foram observados em mudas E. grandis e E. 

urophylla inoculadas com diferentes espécies ou isolados de FEM (VIEIRA e PERES, 

1988; ANDREAZZA et al., 2004; GANDINI, 2011) e Ca em mudas de E. grandis 

inoculadas com cinco isolados de Pisolithus sp (SILVA et al., 2007). Todavia esses 

trabalhos não demonstraram relação do maior conteúdo desses nutrientes com a maior 

produção de massa das mudas. 

Para o Mn, alguns isolados reduziram os teores de desse nutriente na parte aérea 

das mudas (Tabela 2.7) e isto pode ter explicado também o menor conteúdo (Tabela 2.8). 

Entre estes isolados estão o D15 e D17 que promoveram maior MST, sendo todos esses 

efeitos nos dois clones. Assim, para as mudas inoculadas com estes isolados a maior MST 

não foi suficiente para aumentar o conteúdo de Mn na parte aérea das mudas, 

demonstrando que o efeito na redução dos teores prevaleceu.  

Para o Cu, da mesma forma que o observado para os teores (Tabela 2.7), os 

conteúdos deste nutriente foram influenciados pelos isolados, mas foi dependente dos 

clones (Tabela 2.8). Contudo, apesar de diversos isolados terem promovido maiores teores 

e conteúdos de Cu apenas os isolados D15 e D17 promoveram a MST. Destes, apesar das 

mudas dos dois clones inoculadas com o D15 e das do clone GG680 inoculadas com o D17 

terem maiores teores de Cu, apenas as mudas do GG100 inoculadas com o D15 

apresentaram maiores conteúdos de Cu (Tabela 2.8). Assim, os maiores teores de Cu nas 

mudas inoculadas com o D15 resultaram maiores conteúdos apenas na mudas do GG100 

(Tabela 2.8). Desta forma, os maiores teores de Cu nas mudas inoculadas com estes 

isolados não explicam sozinhos a maior MST. 
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2.7. CONCLUSÕES 
 
 

1- A inoculação de isolados de Pisolithus promove a colonização ectomicorrízica, a 

sobrevivência, o crescimento e a nutrição de mudas clonais de eucalipto, produzidas 

em viveiro comercial, com elevado teor de P no substrato, mas este efeito foi 

dependente do isolado e do clone. 

2- Os isolados de Pisolithus sp. D3, D5, D15, D16, D26, D58 e D87 foram eficientes em 

colonizar raízes de mudas clonais de eucalipto produzidas em viveiro comercial. 

3- Os isolados de Pisolithus mais promissores para uso na inoculação de mudas clonais 

de eucalipto foram o D15, D17 e D5, os dois primeiros promoveram maior massa seca 

total, e o último proporcionou elevada sobrevivência para os dois clones e aumentou 

os teores de Cu e os conteúdos de K, Ca, Fe e Cu das mudas. 
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Promoção do crescimento de plantas clonais de eucalipto por isolados de 
Pisolithus 
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3.1. RESUMO 

 
 

Os isolados de fungos ectomicorrízicos diferem quanto aos benefícios e este efeito é 

dependente do hospedeiro e do ambiente. O objetivo deste trabalho foi selecionar isolados 

de Pisolithus sp. que promovam maior crescimento e absorção de nutrientes em plantio 

clonal de eucalipto. Mudas com 125 dias do clone GG680 (híbrido de Eucalyptus 

urophylla x Eucalyptus grandis) inoculadas com os isolados D15, D16, D17, D117, D118 

e do clone GG100 (híbrido de Eucalyptus urophylla) inoculadas com os isolados citados 

acima mais os isolados D3, D5, D20, D26, D58, D87, D95, D184, UFVJM03 e UFVJM04, 

produzidas em viveiro comercial, em que a adubação fosfatada no substrato de produção 

das mudas foi reduzida. Também foram avaliadas mudas dos dois clones sem inoculação e 

produzidas com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada do substrato 

de produção de mudas, totalizando 24 tratamentos. Para o clone GG100, entre outros 

isolados, os D95, D117, D118 e D184 aumentaram em média os índices de crescimento em 

altura em 22,7 % em relação ao Controle e 13,5 % em relação ao Comercial, não 

reduziram os índices de crescimento em diâmetro. O D95 ainda aumentou os índices de 

clorofila e também são os que proporcionaram maior porcentagem de pontas de raízes 

colonizadas. Entre esses isolados, os D95 e D117, não reduziram os teores de P, Ca e Mn; 

o D118 não reduziu os teores de B e o D117 não reduziu os teores de Cu; o D95 não 

reduziram os conteúdos de P; os D95, D117, D118 e D184 aumentaram os conteúdos de 

Ca e Fe e os D95 e D184 aumentaram os conteúdos de Zn. Para o GG680, único isolado 

que aumentou índice de crescimento em diâmetro foi o D16, e esse aumento foi de 6,5 % 

em relação ao Controle e 17,8 % em relação ao Comercial; já os isolados D17 e D117 não 

reduziram os teores de K; D16 e D118 não reduziram os teores de Zn, e o D17 aumentou 

os teores B, Todos estes isolados também estão entre aqueles que não reduziram os índices 

de clorofila e proporcionaram maior porcentagem de pontas de raízes colonizadas. Assim, 

os isolados de Pisolithus sp. mostraram capacidade diferenciada em aumentarem os índices 

de crescimento e de clorofila; os teores e os conteúdos de alguns nutrientes nas plantas, e 

estes efeitos foram dependentes do clone. Os melhores isolados foram os D95, D117, D118 

e D184 para o GG100 e o D16 para o GG680. 

 
Palavras-chave: Ectomicorrizas, Eucalyptus, absorção de nutrientes, Zinco, Ferro.  
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3.2. ABSTRACT 
 

 

The isolates of ectomycorrhizal fungi differ in benefits and this effect is dependent on the 

host and the environment. The aim of this work was to select isolates of Pisolithus sp. that 

promote higher growth and nutrient absorption in clonal eucalyptus planting. Seedlings 

with 125 days of GG680 clone (hybrid of Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla) 

inoculated with the isolates D15, D16, D17, D117, D118 and of GG100 clone (hybrid of 

Eucalyptus urophylla) inoculated with the isolates cited above in addition with the isolates 

D3, D5, D20, D26, D58, D87, D95, D184, UFVJM03 and UFVJM04, produced in 

commercial nursery, where the phosphorus fertilization in the substrate for production of 

seedlings was reduced. There were also evaluated seedlings of the two clones without 

inoculation and produced with (Control) and without (Commercial) reduction of phosphate 

fertilization of the substrate for seedling production, totalizing 24 treatments. For clone 

GG100, among other isolates, the D95, D117, D118 and D184 increased on average the 

height growth indexes in 22.7 % compared to the Control and 13.5 % compared to the 

Commercial, didn’t reduce the diameter growth indexes, the D95 also increased the 

chlorophyll indexes and are also the ones which provided the highest percentage of root 

tips colonized. Among these isolates the D95 and D117 didn’t reduce the contents of P, Ca 

and Mn; the D118 didn’t reduce the contents of B and the D117 didn’t reduce the contents 

of Cu; the D95 didn’t reduce P contents; the D95, D117, D118 and D184 increased the 

contents of Ca and Fe and the D95 and D184 increased the Zn contents. For GG680, the 

only isolate that increased diameter growth index was the D16, and this increase was 6.5 % 

compared to the Control and 17.8 % in relation to the Commercial; the isolates D17 and 

D117 didn’t reduce the contents of K; D16 and D118 didn’t reduce the contents of Zn and 

the D17 increased the B contents; all of these isolates are also among those which did not 

reduce the chlorophyll indexes and provided greater percentage of root tips colonized. 

Thus, the isolates of Pisolithus sp. showed differentiated capability in increasing the 

growth and chlorophyll indexes, the contents of some nutrients in the plants, and these 

effects were dependent to the clone. The best isolates were the D95, D117, D118 and D184 

for GG100 and the D16 for GG680. 

 

Keywords: Ectomycorrhizae, Eucalyptus, absorption of nutrients, Zinc, Iron. 
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3.3. I NTRODUÇÃO  

 
 

O grande sucesso dos plantios de eucalipto é resultado da boa adaptabilidade desta 

planta em solos com baixa disponibilidade de nutrientes (BRAGA et al., 1995; SPECHT, 

1996) e podendo ser devido a capacidade de formar associações ectomicorrízicas 

naturalmente (YINGLONG et al., 1999). 

Os fungos ectomicorrízicos (FEM) conferem benefícios às plantas como: maior 

área do solo explorado pelas raízes e maior absorção de nutrientes, bem como maior 

sustentabilidade das florestas plantadas (TRAPPE, 1981, SMITH & READ, 1997, CHEN 

et al., 2006). Assim contribui efetivamente para absorção de P, K, Ca, Mg, Zn e Cu para a 

planta hospedeira, já que melhora a eficiência em absorver algumas formas de nutrientes 

(SOUZA et al., 2004; ANDREAZZA et al., 2004; CHEN et al., 2006a; SILVA et al., 

2007).  

As associações ectomicorrízicas normalmente apresentam especificidade entre 

fungo-hospedeiro (OLIVEIRA et al., 1994; SOUZA et al., 2004; KASUYA et al., 2010; 

SOUZA et al., 2012). Assim, os FEM diferem quanto a capacidade de colonizar as raízes, 

de absorver nutrientes e de promover o crescimento das plantas (SANDERS et al., 1977; 

CHEN et al., 2006b; SOUZA et al., 2012). 

Diversos trabalhos demonstraram que os efeitos benéficos da inoculação de FEM 

em mudas de Eucalyptus sp. são dependentes da espécie e isolados de fungos.  Em 

Eucalyptus dunnii a inoculação de Chondrogaster angustisporus e Pisolithus microcarpus 

aumentou em 1,5 vezes a absorção de P, 1,2 vezes a altura e o diâmetro do coleto em 

relação às mudas inoculadas com Paxillus involutus e Hysterangium gardneri (SOUZA et 

al., 2004). Mudas de E. grandis inoculadas com Pisolithus sp. isolado F1-RS apresentaram 

maior altura em relação àquelas inocudadas com Pisolithus sp. isolados FSE-RS e Pt Silv.1 

e as não inoculadas quando crescidas em substrato com baixos teores de P (8 mg Kg-1) 

(ANDREAZZA et al., 2004). Em mudas de E. grandis, a inoculação de seis isolados de 

Pisolithus tinctorius (sp.) aumentou igualmente os teores de P e de K (VIERA e PERES, 

1988). Este também foi observado entre espécies de FEM, em que inoculação de A. 

muscaria, C. geophilum, P. microcarpus e E. anthracinus em mudas clonais de E. 

urophylla aumentou em média duas vezes os teores de P e em 1,6 os de K (GANDINI, 

2011).  
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Na literatura consultada a maioria dos trabalhos já desenvolvidos são com plântulas 

inoculadas e crescidas em vasos com substrato esterilizado (CHEN et al., 2006b; 

COURTY et al., 2010; SOUZA et al., 2012). Apesar do grande número de trabalhos com 

FEM, são poucos aqueles que avaliaram o crescimento de mudas previamente inoculadas 

em solo não esterilizado e no campo. Mudas seminais de E. grandis previamente 

inoculadas P. microcarpus isolado UFSC Pt 116 e crescidas numa mistura de turfa e 

Neossolo Quartzarênico apresentaram altura da parte aérea 3,6 vezes e diâmetro do coleto 

2,2 vezes maior do que as não inoculadas (MELLO et al., 2009). 

O uso dos FEM em cultura de eucalipto tem sido considerada uma técnica 

promissora, pois pode melhorar a eficiência de utilização de fertilizantes e aumentar a 

sobrevivência das mudas após o plantio no campo (DELL & MALAJCZUK, 1997; CHEN 

et al., 2006b; SOUZA et al., 2006). Assim, o objetivo deste trabalho foi selecionar isolados 

de Pisolithus sp. que promovam maior crescimento e absorção de nutrientes em plantio 

clonal de eucalipto. 

 
 
3.4. M ATERIAL E M ÉTODOS 

 
 

3.4.1. Local e condições experimentais 
 
 

O estudo foi realizado em uma casa de vegetação da Universidade Federal dos 

vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina – MG, coordenadas geográficas 18º12’S e 

43º34’W e altitude de 1.382 metros. O experimento foi conduzido no período de 21 de 

dezembro de 2011 a 23 de maio de 2012. A Temperatura na casa de vegetação foi de 21,4 

± 5,7 ºC e umidade relativa de 71,2 ± 20,9 (Estação meteorológica do viveiro UFVJM, 

Nexus Funk-Wetterstation TFA). 

 
 
3.4.2. Delineamento experimental 

 

 

Os tratamentos foram as mudas do clone GG680 inoculadas com os isolados D15, 

D16, D17, D117, D118 e o clone GG100 inoculadas com os isolados citados acima mais os 

isolados D3, D5, D20, D26, D58, D87, D95, D184, UFVJM 03 e UFVJM 04 e produzidas 
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em substrato com redução da adubação fosfatada. Também foram avaliadas mudas dos 

dois clones produzidas com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada 

do substrato de produção de mudas, totalizando 24 tratamentos. O delineamento utilizado 

foi inteiramente casualizado, com seis repetições, sendo a parcela experimental composta 

de uma planta. 

 

 

3.4.3. Plantio das mudas 

 

 

O solo para plantio das mudas foi um Neossolo Quartzarênico Órtico Típico 

(EMBRAPA, 2006) coletado em Diamantina – MG, coordenadas 18º12’S e 43º34’W. Uma 

submostra foi obtida e levada para Laboratório de Fertilidade do Solo da UFVJM para 

análises químicas (SILVA, 2009) e de textura do solo (EMBRAPA, 1997) (Tabela 3.1). 

 
Tabela 3.1. Análise física e química do solo para montagem e desmontagem do 
experimento nos vasos em casa de vegetação, UFVJM, Diamantina, 2012. 
Características Antes do plantio Após o plantio 
pH água 5,8 4,6 
P, mg dm-3 0,3 23,0 
K, mg dm-3 17,2 9,3 
Ca, cmolc dm-3 1,3 1,0 
Mg, cmolc dm-3 0,3 0,2 
Al, cmolc dm-3 0,02 0,24 
T, cmolc dm-3 3,5 4,9 
m, % 1 16 
V, % 46 25 
B, mg dm-3 0,6 1,0 
Cu, mg dm-3 1,0 0,6 
Fe, mg dm-3 34,5 60,4 
Mn, mg dm-3 2,1 1,9 
Zn, mg dm-3 0,7 0,4 
MO, dag Kg-1 0,1 0,3 
Areia, dag Kg-1 83 83 
Silte, dag Kg-1 6 6 
Argila, dag Kg-1 11 11 
pH (H2O) relação 1:2,5 (solo: água); P e K: Mehlich-1; Ca, Mg e Al trocáveis: KCl 1 mol L-1; H + Al: acetato 
de cálcio 0,5 mol L-1 a pH 7,0; t: capacidade de troca de cátions (CTC) efetiva; T: CTC pH 7,0; m: saturação 
de alumínio; V: saturação por bases; MO – Matéria orgânica. 

A adubação de plantio foi de P com 150 mg Kg-1 de P2O5 (Fertipar - fosfato natural 

reativo de Gafsa Hiperfós) de acordo com a análise química do solo e recomendação para 

eucalipto (ALVAREZ e RIBEIRO, 1999). Após homogeneização do adubo no solo, os 

vasos foram preenchidos com 13 kg do mesmo. 
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Mudas previamente inoculadas ou não com 125 dias e produzidas como descrito no 

Capítulo II foram usadas para o plantio deste ensaio. Uma amostra de cinco plantas de cada 

tratamento foi avaliada quanto a porcentagem de pontas de raízes colonizadas por FEM 

(BRUNDRETT et al., 1996) (Tabela 3.2). 

Após o plantio, as mudas foram avaliadas quanto à altura da parte aérea e diâmetro 

do coleto (Tabela 3.2).  

Tabela 3.2. Altura, diâmetro e porcentagem de pontas de raízes colonizadas das mudas do 
clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. 
urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não 
inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato 
de produção das mudas no plantio, em casa de vegetação. 

Clones Isolados Altura da PA Diâmetro do coleto Pontas de raízes colonizadas 

GG100 

 ---- cm ----  ---- mm ---- ---- % ----  
Comercial 28,4 3,3 4,3 
Controle 30,9 3,3 3,0 
D3 31,4 2,9 53,1 
D5 31,7 2,9 57,5 
D15 26,6 2,9 31,7 
D16 30,1 3,3 29,1 
D17 31,4 3,4 24,4 
D20 24,7 2,7 23,0 
D26 28,6 2,8 32,6 
D58 26,2 3,1 33,6 
D87 26,7 3,9 29,4 
D95 29,8 3,3 25,5 
D117 26,5 2,8 19,7 
D118 23,8 3,0 25,3 
D184 24,6 2,9 12,1 
UFVJM03 25,8 3,1 18,3 
UFVJM04 28,0 3,3 14,7 

GG680 

Comercial 22,7 3,2 2,2 
Controle 20,8 3,3 3,4 
D15 21,9 3,2 14,2 
D16 18,9 2,8 8,5 
D17 22,0 2,9 9,7 
D117 21,0 2,8 5,1 
D118 19,2 2,9 6,7 

  Média 25,9 3,1  20,3 

 
 

3.4.4. Condução e avaliação 

 

 

As plantas foram irrigadas diariamente através de pesagem e adição de água para 

atingir a 50% capacidade máxima de retenção de água (MONTEIRO e FRIGHETTO, 

2000).  
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Após cinco dias do plantio foi realizada a primeira adubação de cobertura nas doses 

recomendadas para eucalipto em viveiro (ALVAREZ E RIBEIRO, 1999). As plantas 

foram adubadas com 13,34 mg Kg-1 de N na forma de (NH4)2SO4 e K2O na forma de KCl, 

4 mg por planta de Zn na forma de ZnSO4.H2O e 1 mg por planta de B na forma de H3BO3 

(MALLAVOLTA, 1980).  Essa adubação com N e K2O foi repetida aos 20 e 35 dias após 

o plantio. 

Aos 150 dias após o plantio das mudas avaliou-se a altura da parte aérea, o 

diâmetro do coleto e os teores de clorofila. Como as mudas receberam tratamentos 

diferenciados no viveiro, inclusive com a inoculação dos isolados ou não e fertilização 

diferenciada, as mesmas não possuíam o mesmo tamanho no momento do plantio (Tabela 

3.2). Assim, para avaliação do efeito da inoculação sobre o crescimento em altura e 

diâmetro do coleto utilizou os Índices de crescimento em altura (ICA) e em diâmetro 

(ICD), calculado pela subtração desses parâmetros avaliados aos 150 dias e no momento 

do plantio das mudas (Tabela 3.2). 

Os teores de clorofila foram determinados de forma indireta pelo índice de clorofila 

foi avaliada no terço médio da lâmina da primeira folha completamente expandida, do 

ápice da planta para a base, e exposta à radiação solar, com o clorofilômetro ClorofiLOG® 

modelo CFL 1030, e os resultados foram expressos em Índice de Clorofila Falker (ICF). 

Logo após, as plantas foram cortadas rente ao solo separando a parte aérea das raízes. As 

raízes foram lavadas em água corrente para a remoção do solo, e sub-amostras de raízes 

finas foram coletadas nos terços superior, médio e inferior do sistema radicular para 

comporem as amostras de raízes das plantas que foram armazenadas em solução de álcool 

50% para posterior determinação da porcentagem de pontas de raízes colonizadas 

(BRUNDRETT et al., 1996). Dez folhas do terço médio da planta, folhas diagnóstico, 

foram destacadas e secas até peso constante em estufa de circulação de ar forçada a 65 ºC 

para determinação da massa seca e dos teores de nutrientes. O restante da parte aérea e das 

raízes também foram secas até peso constante em estufa de circulação de ar forçada a 65 

ºC, para determinação da massa seca da parte aérea (MSPA),  massa seca das raízes 

(MSR). Em seguida, foram calculadas a razão raízes/parte aérea (R/PA) e massa seca total 

(MST), pela soma da massa seca das folhas diagnóstico, MSPA e MSR.  

Uma amostra das folhas diagnóstico e da MSPA foram digeridas em separadas em 

solução sulfúrica para determinação do N pelo método micro Kjeldahl (destilação) e em 

solução nitroperclórica 2:1 (V:V) e determinado os teores de P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu e 
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Mn nas folhas e parte aérea (MALAVOLTA et al., 1997). Os teores de P e B foram 

determinados por colorimetria; K por fotometria de emissão de chama; Ca, Mg, Fe, Zn, Cu 

e Mn por espectrofotometria de absorção atômica (MALAVOLTA et al., 1997). Os 

conteúdos de N, P, K, Ca, Mg, B, Fe, Zn, Cu e Mn nas folhas diagnóstico e na parte aérea 

das plantas foram calculados pela multiplicação dos teores dos nutrientes nas referidas 

partes da planta pela suas respectivas massas, e em seguida, esses conteúdos foram 

somados para o cálculo dos conteúdos totais dos nutrientes na parte aérea das plantas. 

Uma amostra de solo composta por amostras simples de cada parcela experimental 

foi enviada ao Laboratório de Fertilidade do Solo da UFVJM para análises químicas 

(SILVA, 2009) e de textura do solo (EMBRAPA, 1997) (Tabela 3.1). 

 
 
3.4.5. Análises estatísticas  

 
 
Os dados foram submetidos a avaliação de normalidade (teste de Lilliefors), 

homogeneidade (teste de Cochran & Barttlet). Posteriormente os dados de porcentagem de 

pontas de raízes colonizadas foram transformados usando ln(x+2), por não seguirem 

distribuição normal e, ou serem inferiores a 30 %. Em seguida esses dados e das demais 

variáveis foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 

Scott Knott a 5% de significância. 

 

 
3.5. RESULTADOS 

 
 

3.5.1. Crescimento das plantas, índice de clorofila e colonização das raízes 
 

 

A inoculação dos isolados de Pisolithus sp. nas mudas, influenciou (p < 0,05) o 

Índices de crescimento em altura (ICA) e em diâmetro (ICD), o índice de clorofila e a 

porcentagem de pontas colonizadas das mesmas aos 150 dias após o seu plantio em um 

Neossolo Quartzarêno não esterilizado (Figuras 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4). Os isolados D16, D17, 

D20, D26, D58, D87, D95, D117, D118, D184 e UFVJM03 aumentaram o ICA do GG100 

em relação às plantas não inoculadas (Controle e Comercial). Contudo nenhum isolado 

promoveu, aumentou o ICA para o GG680 (Figura 3.1). Para o primeiro clone em 
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destaque, os D95, D117, D118 e D184 que em média aumentaram o ICA em 22,7 % em 

relação ao Controle e 13,5 % em relação ao Comercial. 

Para o ICD, o D16 foi o único isolado que promoveu este índice em relação aos 

controles não inoculados (Figura 3.2). Este efeito só ocorreu para o GG680, em que as 

plantas inoculadas com este isolado aumentaram o ICD em 6,5 % em relação ao Controle e 

17,8 % em relação ao Comercial (Figura 3.2). Para o GG100, as plantas inoculadas com os 

D15, D16, D17, D20, D26, D58, D95, D117, D118 e UFVJM03 este índice foi igual em 

relação às plantas do Controle e as do Comercial.  

 

Figura 3.1. Índice de crescimento em altura das plantas do clone GG100, híbrido de 
Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com 
Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas aos 150 dias, em casa de vegetação. Médias seguidas de letras iguais minúsculas 
nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de significância. 
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Figura 3.2. Índice de crescimento em diâmetro do coleto das plantas do clone GG100, 
híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com 
Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas aos 150 dias, em casa de vegetação. Médias seguidas de letras iguais minúsculas 
nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de significância. 

Os índices de clorofila no GG100 foram maiores nas plantas inoculadas com os D5, 

D17 e D95, inclusive em relação às plantas do Controle e do Comercial (Figura 3.3). As 

folhas das plantas inoculadas com esses isolados apresentaram média de índices de 

clorofila 3,7 % maiores do que as do Controle e de 7,5 % do que as do Comercial. Para o 

GG680, as plantas inoculadas com os D15, D16, D17, D117 e D118 apresentaram média 

de índices de clorofila nas folhas 16,4 % maiores em relação as do Comercial e não 

diferiram em relação as do Controle (Figura 3.3).  

A MSPA, MSR, MST e R/PA das plantas não foram influenciadas (p < 0,05) pela 

inoculação com os isolados de Pisolithus sp. e nem pela redução da adubação fosfatada no 

substrato de produção das mudas em nenhum dos dois clone, e a média foi de  81,6 g para 

MSPA,  76,9 g para MSR,  158,5 g para MST e 0,94 para R/PA. 

A porcentagem de pontas de raízes colonizadas nas plantas inoculadas variou de 0,3 

a 5,3 %, e reduziu em relação à porcentagem de pontas colonizadas observadas para todos 

os isolados no momento do plantio, sendo a redução média de 10 vezes para o GG100 e de 

3,2 vezes para o GG680 (Figura 3.4 e Tabela 3.2). Para as plantas não inoculadas (Controle 
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e Comercial) a porcentagem de pontas de raízes colonizadas foi em média 2,6 % para os 

dois clones e foi semelhante à colonização observada no momento do plantio.  

Quanto à porcentagem de pontas de raízes colonizadas, os isolados foram 

agrupados em quatro grupos para o GG100 e três grupos para o GG680. Para o GG100 os 

grupos em ordem decrescente foram: Grupo I – D117 (5,3 %), D95 (4,9 %), D118 (4,5 %), 

Controle (4,2 %), Comercial (3,8 %) e D184 (3,7 %) > Grupo II – D26 (3,6 %), UFVJM03 

(3,4 %), D58 (3,2 %), UFVJM04 (2,8 %) e D87 (2,6 %) > Grupo III - D16 (2,5 %), D17 

(2,1 %), D20 (1,8 %) e D15 (1,8 %) > Grupo IV – D5 (0,6 %), D3 (0,3 %). Para o GG680 

os grupos em ordem decrescente foram: Grupo I - D16 (3,1 %), D17 (3,1 %), D117 (2,8 

%), D118 (2,8 %) > Grupo II – D15 (2,1 %) > Grupo III - Controle (1,2 %) e Comercial 

(0,9 %). 

 

 

Figura 3.3. Índice de clorofila das plantas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus 
urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis 
inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem 
(Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das mudas aos 150 
dias, em casa de vegetação. Médias seguidas de letras iguais minúsculas nas colunas, não 
diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de significância. 
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Figura 3.4. Porcentagem de pontas de raízes colonizadas das plantas do clone GG100, 
híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com 
Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas aos 150 dias, em casa de vegetação. Médias seguidas de letras iguais minúsculas 
nas colunas, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott ao nível de 5% de significância. 
 
3.5.2. Teores de nutrientes 

 

 

Os teores foliares de N e Fe nas plantas não foram influenciadas (p < 0,05) pela 

inoculação com os isolados de Pisolithus sp. e nem pela redução da adubação fosfatada no 

substrato de produção das mudas e foi, em média: N = 11,6 g Kg-1 para o GG100 e 11,9 g 

Kg-1 para o GG680; Fe = 148,0 mg Kg-1 para o GG100 e 142,0 mg Kg-1 para o GG680. 

Para os demais teores de nutrientes, apesar de terem sido observados efeitos dos 

tratamentos, apenas os teores foliares de B, Zn e Cu foram aumentados pela inoculação de 

algum dos isolados em pelo menos um dos clones e em relação a pelo menos um dos 

controles não-inoculados (Tabela 3.3). Os teores foliares de B nas plantas do GG680 

inoculadas com o D17 foram 35,6 % maiores em relação às plantas do Controle e de 2,1 

vezes em relação as do Comercial. Para o GG100, os teores de B das plantas inoculadas 

com D3, D15, D17 e D118 igualaram-se aos controles não-inoculados. A inoculação de 

alguns isolados promoveu os teores de Zn nos dois clones e de Cu em um clone apenas em 
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relação às plantas do Comercial (Tabela 3.3). Os isolados que promoveram esse efeito 

foram: para Zn - D3, D5, D15, D26 e D58 no GG100 e D15, D16 e D118 no GG680; para 

Cu - D117 e UFVJM04 no GG100.  

Os teores foliares de P nas plantas do GG100 inoculadas com D3, D5, D17, D26, 

D58, D95 e D117 foram iguais a aquelas do Controle e as do Comercial e para o GG680 os 

maiores teores desse nutriente foram observados nas plantas do Controle (Tabela 3.3). Os 

teores de K e Mg não variaram para o GG100, sendo que os maiores teores de K foram 

observados nas plantas do GG680 não inoculadas e nas inoculadas com D17 e D117, e os 

maiores teores de Mg foram nas plantas não inoculadas.  

Nas plantas do GG680, os menores teores de Ca e Mn foram observados naquelas 

inoculadas, sendo que para Mn estas não diferiram das do Controle (Tabela 3.3). Já para as 

plantas do GG100, os menores teores de Ca foram observados nas plantas inoculadas com 

D118 e D184 e os menores teores de Mn nas plantas inoculadas com D118 e UFVJM03. 
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Tabela 3.3. Teores de macronutrientes e micronutrientes nas folhas diagnóstico das plantas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do 
GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) 
e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das mudas aos 150 dias, em casa de vegetação.  

Clones Isolados P K Ca Mg B Zn Mn Cu 

GG100 

 ----------------------------------------g Kg-1----------------------------------------- -----------------------------------------mg Kg-1------------------------------------ 
Comercial 1,32 a1/ 6,85 b 1,96 a 2,05 a 220,0 a 34,4 b 84,2 a 18,1 b 
Controle 1,55 a 6,49 b 2,15 a 2,23 a 223,9 a 42,4 a 83,3 a 26,0 a 
D3 1,35 a 6,73 b 1,98 a 1,93 a 254,2 a 42,6 a 84,6 a 9,4 b 
D5 1,42 a 7,03 b 2,23 a 2,06 a 197,6 b 39,2 a 101,5 a 15,1 b 
D15 1,28 b 6,43 b 2,07 a 2,06 a 209,9 a 38,0 a 89,0 a 22,5 b 
D16 1,27 b 6,64 b 1,75 a 1,99 a 140,0 b 35,7 b 81,6 a 15,5 b 
D17 1,56 a 6,66 b 1,97 a 2,17 a 250,1 a 36,1 b 81,8 a 14,8 b 
D20 1,24 b 6,79 b 1,79 a 1,92 a 185,2 b 33,7 b 80,7 a 12,7 b 
D26 1,37 a 6,97 b 1,94 a 2,06 a 184,9 b 38,4 a 83,4 a 15,3 b 
D58 1,36 a 6,46 b 2,00 a 1,90 a 155,2 b 39,1 a 84,9 a 17,0 b 
D87 1,24 b 6,90 b 1,94 a 1,97 a 169,8 b 36,6 b 76,0 a 15,0 b 
D95 1,33 a 6,92 b 2,70 a 2,50 a 160,8 b 34,5 b 90,7 a 14,8 b 
D117 1,40 a 7,03 b 1,86 a 1,91 a 171,4 b 34,6 b 78,3 a 30,1 a 
D118 1,12 b 7,28 b 1,72 b 1,96 a 216,9 a 30,7 b 69,8 b 21,4 b 
D184 1,09 b 5,74 b 1,67 b 1,94 a 125,3 b 31,3 b 84,0 a 13,2 b 
UFVJM03 1,26 b 6,71 b 1,83 a 1,85 a 204,6 b 37,2 b 70,2 b 15,7 b 
UFVJM04 0,87 b 7,06 b 1,75 a 1,89 a 171,5 b 31,2 b 76,2 a 27,3 a 

GG680 

Comercial 1,21 b 7,64 a 1,77 a 1,77 a 120,8 b 36,6 b 76,5 a 20,8 b 
Controle 1,38 a 7,41 a 1,82 a 1,79 a 185,5 b 40,1 a 72,7 b 11,5 b 
D15 0,99 b 7,22 b 1,21 b 1,37 b 186,3 b 42,9 a 65,6 b 15,5 b 
D16 1,08 b 7,04 b 1,25 b 1,47 b 138,6 b 44,3 a 57,2 b 16,8 b 
D17 1,27 b 7,83 a 1,47 b 1,62 b 251,6 a 36,3 b 59,8 b 18,6 b 
D117 1,14 b 7,81 a 1,30 b 1,50 b 159,0 b 37,5 b 74,4 b 17,6 b 
D118 1,06 b 6,71 b 1,06 b 1,39 b 204,3 b 44,7 a 56,4 b 11,4 b 

  Média 1,26 6,93 1,8 1,89 187,0 37,4 77,6 17,8 
 CV2/, % 17,2 11,6 26,0 15,9 28,5 18,0 16,3 29,7 

1/ Médias seguidas de letras iguais minúsculas na coluna, para cada avaliação, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância. 2/ Coeficiente de variação.
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3.5.3. Conteúdos de nutrientes 

 

 

Os conteúdos de N, K, Mg, B, Mn e Cu não foram influenciados (p < 0,05) pelos 

isolados e clones. O conteúdo médio desses nutrientes foi: N = 654,9 mg planta-1 para o 

GG100 e 702,8 mg planta-1 para o GG680; K = 579,1 mg planta-1 para o GG100 e 601,9 mg 

planta-1 para o GG680; Mg = 118,5 mg planta-1 para o GG100 e 114,8 mg planta-1 para o 

GG680; B = 6,5 mg planta-1 para o GG100 e 5,6 mg planta-1 para o GG680; Mn = 3,6 mg 

planta-1 para o GG100 e 3,4 mg planta-1 para o GG680; Cu = 1,7 mg planta-1 para o GG100 e 

1,5 mg planta-1 para o GG680. 

A inoculação dos isolados de Pisolithus sp. aumentou os conteúdos de P e Ca na parte 

aérea apenas das plantas do GG100, porém para o P esse efeito foi em relação ao Comercial e 

para Ca foi em relação ao Controle (Tabela 3.4). Os isolados que promoveram esse efeito para 

conteúdos de P foram D15, D16, D17 e D95 e para Ca foram D26, D95, D117, D118 e D184.  

Os conteúdos de Zn e Fe na parte aérea das plantas foram aumentados pela inoculação 

de alguns isolados em relação às plantas dos dois controles não-inoculados para o GG100 e 

em relação a apenas as plantas do Comercial para o GG680 (Tabela 3.4). As plantas do 

GG100 inoculadas com D3, D95 e D184 apresentaram conteúdos de Zn, em média, 8,0 % 

maiores em relação as do Comercial e de 11,9 % maiores do que as do Controle. Para o 

GG680, os conteúdos de Zn nas plantas inoculadas com D15 e D16 foram em média, 10,6 % 

maiores do que àqueles das plantas do Comercial.  

Os conteúdos de Fe nas plantas do GG100 inoculadas com D3, D95, D117, D118, 

D184 e UFVJM04 foram em média 22,5 % maiores do que as do Comercial e 23,7 % em 

relação as do Controle (Tabela 3.4). Para o GG680, as plantas do Comercial apresentaram 

menores conteúdos de Fe, sendo o conteúdo médio desse nutriente nas plantas inoculadas 

(D15, D16, D17, D117 e D118) 19,1 % maior que as do Comercial, porém estas não diferiram 

das do Controle. 
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Tabela 3.4. Conteúdos de P, Ca, Zn e Fe na parte aérea das plantas do clone GG100, híbrido 
de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com 
Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas aos 150 dias, em casa de vegetação.  

Clones Isolados P Ca Zn Fe 

GG100 

 ------------------------------- mg planta-1 --------------------------------- 
Comercial 94,2 b1/ 77,5 a 2,9 c 9,8 b 
Controle 110,4 a 68,0 b 2,8 c 9,7 b 
D3 96,7 b 68,0 b 3,1 b 11,6 a 
D5 96,2 b 61,0 b 2,4 c 8,05 b 
D15 121,7 a 70,6 b 2,8 c 10,0 b 
D16 106,6 a 63,4 b 2,4 c 9,3 b 
D17 114,0 a 69,7 b 2,6 c 9,8 b 
D20 89,7 b 65,0 b 2,7 c 10,5 b 
D26 98,6 b 74,7 a 2,8 c 9,6 b 
D58 96,5 b 68,7 b 2,7 c 9,2 b 
D87 88,9 b 69,2 b 2,5 c 10,4 b 
D95 105,1 a 82,6 a 3,1 b 11,4 a 
D117 95,0 b 86,6 a 3,0 c 11,5 a 
D118 79,1 b 81,2 a 2,7 c 11,2 a 
D184 99,4 b 82,0 a 3,2 b 13,7 a 
UFVJM03 75,0 b 67,6 b 2,7 c 10,8 b 
UFVJM04 64,1 b 63,7 b 2,8 c 12,6 a 

GG680 

Comercial 96,1 b 61,8 b 3,3 b 10,8 b 
Controle 106,0 a 70,7 b 3,8 a 11,7 a 
D15 91,7 b 64,0 b 3,7 a 14,0 a 
D16 79,2 b 65,7 b 3,6 a 12,5 a 
D17 91,1 b 62,8 b 3,3 b 14,0 a 
D117 92,0 b 61,3 b 3,1 b 12,1 a 
D118 84,4 b 50,2 b 3,2 b 11,7 a 

  Média 94,6 69,0 3,0 11,1 
 CV2/, % 22,8 18,8 18,0 21,2 

1/ Médias seguidas de letras iguais minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de 
significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
 

 
3.6. DISCUSSÃO 
 

 

3.6.1. Crescimento das plantas, índice de clorofila e colonização das raízes 

 
 

Em relação às mudas não inoculadas (Controle), a promoção de maiores ICA, ICD, 

índice de clorofila e colonização por alguns isolados em um clone e a ausência desse efeito 

para o outro indica a existência de especificidade em nível de isolados e clones da planta 

hospedeira (Figura 3.1). A especificidade ectomicorrízica já foi relatada entre isolados de 
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Pisolithus e em espécies de eucaliptos (PEREIRA et al., 2005; CHEN et al., 2006b).  A 

inoculação de 13 isolados de Pisolithus sp. proporcionou colonização diferenciada em E. 

grandis e E. urophylla, sendo que alguns isolados colonizaram as duas espécies, outros 

apenas uma e alguns apresentaram baixa colonização em ambas (PEREIRA et al., 2005). 

Quanto à inoculação de esporos de 15 coleções de Scleroderma spp., de oito espécies, em 

mudas de eucalipto, apenas cinco coleções proporcionaram aumento da altura em E. 

urophylla e três em E. globulus (CHEN et al., 2006b). No entanto, não foram encontrados na 

literatura consultada, trabalhos que tenham avaliado esse comportamento em clones de 

eucalipto em mudas previamente inoculadas por FEM, na fase de viveiro, e posteriormente 

plantadas em solo. 

A promoção do crescimento em altura e diâmetro do coleto em mudas de eucaliptos 

inoculados com FEM é bem documentada na literatura (ALVES et al., 2001; ANDREAZZA 

et al., 2004; SOUZA et al., 2004; SOUZA et al., 2012). A inoculação de Pisolithus sp. 

aumentou em 1,3 vezes a altura da parte aérea e em 1,4 vezes o diâmetro do coleto em mudas 

de E.  dunnii (ALVES et al., 2001) e de 1,3 vezes o diâmetro do coleto em mudas E. grandis 

(SOUZA et al., 2012). Contudo, foi encontrado apenas um trabalho que observou aumento na 

altura de plantas de eucalipto, previamente inoculadas, até os 120 dias após o plantio no solo 

(MELLO et al., 2009). Também não foram encontrados na literatura consultada relatos 

semelhantes aos observados no presente trabalho para o maior índice de clorofila observado 

nas plantas do GG100 inoculadas com os D5, D17 e D95 (Figura 3.3).  

A ausência de efeito da inoculação micorrízica sobre massa seca (SILVA et al., 2003) 

e a razão R/PA foi observada por outros autores (BOUGHER et al., 1990; ALVES et al., 

2001; SOUZA et al., 2004), como por exemplo em mudas de E. dunnii inoculadas com três 

isolados de FEM (SILVA etal., 2003). A ausência de efeito da inoculação sobre a R/PA 

também foi observada em mudas de E. dunnii inoculadas com quatro isolados de FEM 

(SOUZA et al., 2004). Contudo, esses resultados divergem do observado para MSPA em 

mudas de E. dunnii inoculadas, em que Pisolithus sp. aumentou a produção desse 

característica em 70 % (ALVES et al., 2001), Scleroderma sp. isolado UFSC-Sc68 aumentou 

em 3,3 vezes (SOUZA et al., 2008) e P. microcarpus isolado UFSC-Pt116 aumentou em 1,2 

vezes a MSPA e em 23 % a MSR (SOUZA et al., 2004). A ausência de efeito da inoculação 

sobre a produção de massa seca observada no presente trabalho pode ser devido aos, 

relativamente, altos teores de P no solo (Tabela 3.1). A ausência de efeitos benéficos da 

inoculação de FEM sobre o crescimento de plantas de eucalipto foram observados em teores 
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de P no solo ou substrato superiores a 8 mg dm-3 (VIERA e PERES, 1988; SOUZA et al., 

2004).  

A porcentagem de pontas de raízes colonizadas foi baixa em comparação com as 

mudas inoculadas e crescidas em substrato com baixos teores de P (VIEIRA e PERES, 1988; 

SOUZA et al., 2004; PEREIRA et al., 2005; CHEN et al., 2006b; SOUZA et al., 2008). A 

redução da porcentagem de pontas de raízes colonizadas aos 150 dias (Figura 3.4) em relação 

à colonização no momento do plantio da mudas nos dois clones (Tabela 3.2) também pode ter 

sido devido aos teores de P no solo (Tabela 3.1), considerados altos para a formação de 

ectomicorrizas em eucalipto (BOUGHER et al., 1990; SOARES et al., 1990; SOUZA et al., 

2004). Estes resultados demonstram que a inoculação dos isolados na fase de produção das 

mudas não garantem uma maior colonização após 150 dias de crescimento das plantas em 

solo, e que esta é dependente das condições de solo onde as mudas serão plantadas. 

Apesar da baixa colonização das raízes e dos poucos efeitos benéficos observados nas 

condições de crescimento das mudas, é importante observar que entre os isolados que 

proporcionaram as maiores porcentagens de colonização (Figura 3.4) estão também aqueles 

que proporcionaram algum benefício para os índices avaliados (Figuras 3.1, 3.2 e 3.3). Para o 

GG100, os isolados D95, D117, D118 e D184 foram aqueles que apresentaram as maiores 

porcentagens de pontas colonizadas (não diferiram dos controles não-inoculados) (Figura 3.4) 

e proporcionaram ICA maiores (Figura 3.1) e ICD iguais (Figura 3.2) aos das plantas dos 

controles, e o D95 também promoveu maior índice de clorofila (Figura 3.3). Para o GG680 

esse comportamento também foi observado. O isolado D16, entre os isolados com maior 

colonização (Figura 3.4), também promoveu maior ICD (Figura 3.2) e igualou o índice de 

clorofila às plantas dos controles (Figura 3.3). 

 

 

3.6.2. Teores de nutrientes 

 

 

A ausência de influência da inoculação de FEM sobre os teores de N observado no 

presente trabalho não explica os maiores índices de clorofila observados para as plantas do 

GG100 inoculadas com D5, D17 e D95, como preconizado que quanto maior o índice de 

clorofila maiores são os teores de N nas plantas (MALAVOLTA et al., 1997). Em mudas de 

E. grandis inoculadas com Pisolithus microcarpus também não foi observado efeito da 
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inoculação sobre os teores de N (MELLO et al., 2009). Este resultado diverge do aumento 

observado nos teores de N em mudas de E. grandis inoculadas com a mistura dos isolados 

UFSC-SA9 + UFSC-Pt188 de Scleroderma flavidum (SOUZA et al., 2012). Mesmo assim, 

ainda são poucos os trabalhos que apresentam o efeito da inoculação de FEM em eucalipto 

sobre os teores de N. As plantas de todos os tratamentos estavam com teores de N abaixo da 

faixa considerada ótima para eucalipto de 14-16 g Kg-1 (ALVAREZ e RIBEIRO, 1999) e 

dentro da faixa 6,5 a 13,4 g Kg-1 observada em três espécies de eucalipto crescendo em solo 

australiano (ATTIWILL & ADAMS, 1996). E, como não foram observados sintomas visuais 

de deficiência de N nas plantas, provavelmente este elemento não foi limitante. 

A ausência de efeito da inoculação de FEM sobre os teores de Fe observada no 

presente trabalho corrobora com o fato que não foi encontrado na literatura consultada 

trabalhos que apresentassem esse efeito. Os teores de Fe estavam acima da faixa considerada 

80 a 130 mg Kg-1 considerada ideal para a cultura de eucalipto (ALVAREZ e RIBEIRO, 

1999). Isto pode ter sido devido aos altos teores de Fe no solo onde as plantas cresceram 

(ALVAREZ e RIBEIRO, 1999).  

A redução nos teores P, K, Ca, Mn, B, Zn e Cu promovida por alguns isolados para 

pelo menos um dos clones em relação aos seus Controles e o aumento nos teores de B 

observado nas plantas do GG680 inoculadas com o D17 não são efeitos comuns das 

associações ectomicorrízicas, pois não foram encontrados resultados semelhantes na literatura 

consultada. São comuns resultados em que a inoculação não influencia a absorção da maioria 

desses nutrientes, como o observado em mudas de E. grandis inoculadas com isolados de 

Pisolithus spp. para os teores de P (SILVA et al., 2007; MELLO et al., 2009), para os teores 

de Ca e Mg (MELLO et al., 2009) e para os teores de Zn e Cu (SILVA et al., 2007). No 

entanto, outros trabalhos observaram aumentos nos teores de P nas plantas inoculadas 

(VIERA e PERES, 1988; GANDINI, 2011) e ao observado em mudas de E. grandis 

inoculadas com 10 isolados de Pisolithus sp., em que a inoculação aumentou os teores de K, 

Ca e Mg (SILVA et al., 2007). É consenso na literatura que em solos com altos teores de P os 

efeitos benéficos dos FEM são ausentes ou diminuídos (MARX et al., 1985; VIERA e 

PERES, 1988; SOUZA et al., 2004). 

Os teores foliares de P, Zn, Mn, B e Cu estavam acima ou dentro das faixas 

consideradas ótimas para a cultura do eucalipto (ALVAREZ e RIBEIRO, 1999; SILVA, 

2009). Contudo, plantas do Comercial do GG680 apresentaram sintomas deficiências de Zn 

observados nas na primeira metade do período de avaliação do experimento. Isto pode ser 
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explicado pelos baixos teores de Zn no solo onde foram crescidas (ALVARES e RIBEIRO, 

1999) (Tabela 3.1). Porém, o desaparecimento dos sintomas de deficiência de Zn pode ter 

ocorrido pelo aproveitamento do ZnSO4 aplicado ao solo, cinco dias após o plantio. Outros 

nutrientes como, K, Ca, Mg, B e Cu também estavam baixos no solo (ALVARES e 

RIBEIRO, 1999) (Tabela 3.1). Esse comportamento para K, elemento fornecido nas 

adubações, sugere que o mesmo tenha sido exaurido pelas plantas. No entanto, não foram 

observados outros sintomas de deficiência e, ou desequilíbrio de nutrientes nas plantas. Mas 

os teores de K, Ca e Mg estavam abaixo da faixa considerada adequada (K: 15-20 g kg-1 - 

ALFENAS, et al., 2004; Ca: 8,0-12,0 g Kg-1, Mg: 4,0-5,0 g Kg-1 - ALVARES e RIBEIRO, 

1999). Os elevados teores foliares de B nas plantas em relação a faixa considerada ótima (40-

50 mg Kg-1) para a cultura do eucalipto (ALVAREZ e RIBEIRO, 1999) também devem ter 

sido devido à adubação realizada, cinco dias após o plantio. 

Quando analisados os aumentos nos teores de B e as reduções nos teores de P, K, Ca, 

Mn, B, Zn e Cu promovidos por alguns isolados em um ou nos dois clones estudados (Tabela 

3.3), não é possível fazer relação generalizada que explique os maiores ICA, ICD e índice de 

clorofila (Figuras 3.1, 3.2 e 3.3) ou que correlacione as maiores porcentagem de pontas de 

raízes colonizadas (Figuras 3.4). Apenas alguns casos apresentam alguma relação, como 

segue. Para o clone GG100, os isolados D95 e D117 não reduziram os teores de P, Ca e Mn; o 

D118 não reduziu os teores de B e o D117 não reduziu os teores de Cu (Tabela 3.3). Estes 

isolados estão entre aqueles que aumentaram o ICA (Figura 3.1), e não reduziram o ICD 

(Figura 3.2) e o D95 ainda aumentou os índices de clorofila (Figura 3.3) e também estão entre 

aqueles com maior porcentagem de pontas de raízes colonizadas (Figura 3.4). Para o GG680, 

os isolados D17 e D117 não reduziram os teores de K, D16 e D118 não reduziram os teores 

de Zn e o D17 aumentou os teores B (Tabela 3.3), sendo que estes isolados também estão 

entre aqueles que não reduziram os índices de clorofila (Figura 3.3) e estão entre os que 

apresentaram maior porcentagem de pontas de raízes colonizadas (Figura 3.4).  

 

 

3.6.3. Conteúdos de nutrientes 

 

 

Os efeitos da inoculação de FEM para os conteúdos de N, K, Mg e Cu são pouco 

apresentado nos trabalhos consultados e para B e Mn não foram encontrados. Sendo que a 
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ausência do efeito dos isolados de FEM sobre os conteúdos de N observada no presente 

trabalho também foi observada em Pinus elliottii inoculado com três isolados de Pisolithus sp. 

e com Rhizopogon rubescens (SILVA et al., 2003). Contudo, diverge do aumento de até 2,1 

vezes no conteúdo de N observado em mudas de E. grandis inoculadas com três isolados de 

Pisolithus sp. (ANDREAZZA et al. 2004) e de até 2,2 vezes em mudas de E. urophylla 

inoculadas com seis espécies e, ou coleções de Scleroderma (CHEN et al., 2006a). Como 

observado no presente trabalho, em mudas de E. grandis inoculadas com três isolados de 

Pisolithus sp., os conteúdos de K também não foram influenciados (ANDREAZZA et al., 

2004). No entanto, as ausências de efeito da inoculação sobre os conteúdos desse nutriente e 

dos de Mg e Cu divergem do aumento observados em mudas de E. grandis inoculadas com 10 

isolados de Pisolithus sp. (SILVA et al., 2007).  

O efeito da inoculação dos isolados de Pisolithus sp. diferenciado entre os dois clones 

com relação os conteúdos de P, Ca, Zn e Fe observados no presente trabalho (Tabela 3.4) não 

foi encontrado na literatura consultada. Para o GG680, a inoculação prévia não aumentou os 

conteúdos de nenhum dos nutrientes avaliados (Tabela 3.4). 

Os maiores conteúdos de P em plantas inoculadas com alguns isolados em relação as 

do Comercial (Tabela 3.4) indicam que a maior quantidade de fertilizante fosfatado utilizado 

no substrato de produção destas mudas não garantiu às mesmas maiores conteúdos desses 

nutrientes após 150 dias do plantio em solo.  

A ausência do efeito da inoculação de alguns isolados sobre os conteúdos de P em 

relação ao Controle observada no presente trabalho também foi observada por outros autores 

(ALVES et. al., 2002; SILVA et al., 2003). Esses trabalhos avaliaram esse efeito na produção 

de mudas inoculadas, e nessas condições, teores de P maiores do que 4 mg dm-3 podem inibir 

os efeitos benéficos da inoculação de FEM (SOUZA et al., 2004). Em outro trabalho que 

avaliou o crescimento de plântulas em solo, teores superiores a 8 mg dm-3 também 

proporcionam esse efeito (VIEIRA e PERES, 1988). Assim, como proposto para os teores 

desse nutriente nas folhas das plantas, o teor de 34,4 mg dm-3 de P no solo arenoso, onde as 

plantas cresceram pode, justificar a ausência de efeito ou a redução nos conteúdo de P nas 

plantas inoculadas, observados no presente trabalho. 

Os aumentos nos conteúdos de Ca e Zn promovidos pela inoculação de FEM estão 

documentados na literatura, porém não foram encontrados resultados semelhantes para os 

conteúdos de Fe. Os maiores conteúdos de Ca observados nas plantas inoculadas (D26, D95, 

D117, D118 e D184) em relação as do Controle também foram observados em mudas de 



90 

 

 

 

Picea abies inoculadas com Piloderma sp. (MAHMOOD et al., 2002) e em mudas de E. 

grandis inoculadas com 10 isolados de Pisolithus sp., em que observaram-se aumentos de até 

11,4 vezes (SILVA et al., 2007). Neste último trabalho, também foi observado aumento dos 

conteúdos de Zn. 

Da mesma forma que observado sobre os efeitos da inoculação sobre os teores dos 

nutrientes, quando analisados as reduções nos conteúdos de P e os aumentos nos conteúdos de 

Ca, Zn e Fe promovidos por alguns isolados em um ou nos dois clones estudados (Tabela 

3.4), não é possível fazer relação generalizada que explique os maiores ICA, ICD e índice de 

clorofila (Figuras 3.1, 3.2 e 3.3) ou que correlacione as maiores porcentagem de pontas de 

raízes colonizadas (Figuras 3.4). Novamente, apenas alguns casos apresentam alguma relação, 

são eles: para clone GG100, o isolado D95 não reduziu os conteúdos de P, os D95, D117, 

D118 e D184 aumentaram os conteúdos de Ca e Fe; e os D95 e D184 promoveram os 

conteúdos de Zn, sendo que estes isolados estão entre aqueles que aumentaram o ICA (Figura 

3.1), não reduziram o ICD (Figura 3.2) e são aqueles com maior porcentagem de pontas de 

raízes colonizadas para este clone (Figura 3.4); para o clone GG680, o isolado D16 não 

reduziram os conteúdos de Zn, aumentou o ICD (Figura 3.2), não reduziu os índices de 

clorofila (Figura 3.3) e está entre aqueles com maior porcentagem de pontas de raízes 

colonizadas (Figura 3.4). 

As mudas clonais de eucalipto, inoculadas com alguns isolados Pisolithus sp., tiveram 

um bom desenvolvimento nas condições que simulam o campo. Apesar da porcentagem de 

pontas de raízes colonizadas ter sido inferior à obtida por outros autores, (SOUZA et al., 

2001; ANDREAZZA et al., 2004), este trabalho mostrou que mudas clonais de eucalipto 

colonizadas em viveiro comercial e plantadas em Neossolo Quartzarênico são beneficiadas 

quanto ao crescimento e absorção de nutrientes das plantas. Embora estudos da associação 

ectomicorrízica em outros sistemas tenham sido feitos até o momento (KROPP, 1997; 

MELLO et al., 2009), mais pesquisas deverão ser realizadas visando determinar as melhores 

doses e fontes de P no solo para maior interação Pisolithus para com a planta. 
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3.7. CONCLUSÕES  
 

 

1 Os isolados de Pisolithus sp. mostraram capacidade diferenciada em aumentar a altura, 

o índice de clorofila das folhas e teores e conteúdos de alguns nutrientes nas plantas, e 

estes efeitos foram dependentes do clone. 

2 Os melhores isolados foram os D95, D117, D118 e D184 para o GG100 e o D16 para 

o GG680. 
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Conclusões Gerais 

 

 

Existem isolados de fungos ectomicorrízicos que são capazes de colonizar as raízes de 

mudas clonais de eucalipto fertilizadas com altas doses de P. Há necessidade de selecionar 

isolados que possam colonizar e promover benefícios para diversos clones de eucalipto ou a 

seleção de isolados específicos para cada clone ou grupo deles. Os melhores isolados para as 

condições de viveiro comerciais não foram os melhores para as condições que simulou o 

campo, havendo ainda a necessidade de mais experimentos com mais isolados, clones e de 

campo. 
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ANEXOS DO CAPÍTULO 2 
 

 

Tabela 2.1A. Quadrado médio e sua significância obtidos na análise de variância dos dados 
coletados nas avaliações de sobrevivência, altura, diâmetro do coleto, porcentagem de pontas 
de raízes colonizadas, massa seca da parte aérea, massa seca das raízes, massa seca total e 
razão raiz parte aérea, dos teores e conteúdos de macronutrientes e micronutrientes das mudas 
de eucalipto em viveiro comercial. 

 Fonte de variação  
Variáveis Isolados (I) Clone (C) I x C CV, % 

----------------------------------------------------------- 30 dias -------------------------------------------------------------- 
Sobrevivência 0,082* 0,414** 0,068 4,9 

------------------------------------------------------------ 60 dias ------------------------------------------------------------- 
Sobrevivência 0,085 6,883** 0,144 8,8 

------------------------------------------------------------ 90 dias ------------------------------------------------------------- 
Altura 24,600 ** 1784,074 ** 11,549 * 13,4 
Diâmetro do coleto 0,299 ** 4,419 ** 0,082 10,6 

------------------------------------------------------------ 120 dias ------------------------------------------------------------ 
Altura 17,416 ** 2685,231 ** 13,338 * 11,7 
Diâmetro do coleto 4,908 12,669 6,208 15,8 
Porcentagem de pontas de raízes colonizadas 2,637** 67,417** 0,905** 11,6 
Massa seca parte aérea 0,823** 11,010** 0,325 37,0 
Massa seca raizes 0,083 1,114** 0,078 36,9 
Massa seca total 1,273* 19,081** 0,594 35,4 
Razão raiz:parte aérea 0,031** 0,062* 0,024* 27,0 
--------------------------------------------------------------Teores------------------------------------------------------------ 
Nitrogênio 1,815 15,701** 2,305 19,0 
Fósforo 0,124 0,089 0,096 35,4 
Potássio 168,409 5173,067** 121,842 19,1 
Cálcio 46,858 107,146 46,848 50,6 
Magnésio 1,576** 0,053 1,074 31,3 
Boro 104,185** 579,509** 57,385 10,1 
Cobre 3,728** 0,051 3,969** 8,9 
Manganês 15143,480** 123882,940** 10660,973** 17,3 
Zinco 22,124 781,305** 21,937 17,9 
Ferro 266,961 525,854 330,087 27,1 
-------------------------------------------------------------Conteúdos------------------------------------------------------- 
Nitrogênio 39,791* 358,645** 16,658 39,3 
Fósforo 1,193** 10,337** 0,380 47,7 
Potássio 1652,107* 8239,530** 780,931 35,4 
Cálcio 128,709 910,072** 130,917 51,9 
Magnésio 4,728 75,941** 2,317 47,3 
Boro 0,003 0,071** 0,002 37,4 
Cobre 0,0004** 0,0001 0,003** 38,5 
Manganês 0,176** 3,409** 0,047 39,9 
Zinco 0,0005 0,0008 0,0001 40,7 
Ferro 0,004* 0,029** 0,002 43,5 
* = significativo a 5%, ** = significativo a 1%  
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Tabela 2.2A. Altura das mudas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do 
GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com 
isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da 
adubação fosfatada no substrato de produção das mudas, em viveiro comercial. 
  30 dias    60 dias  
Isolado GG100 GG680 Média  GG100 GG680 Média 
 -------------------------------------- cm ------------------------------------------- 
Comercial 8,6 Aa1/ 7,2 Bc 7,9  14,7Aa 11,0 Ba 12,9 
Controle 8,0 Ab 7,7 Ab 7,9  19,1 Aa 13,0 Ba 16,1 
D3 8,4 Aa 7,4 Bc 7,9  16,6 Aa 10,9 Ba 13,6 
D5 8,0 Ab 6,9 Bc 7,5  17,0 Aa 9,9 Bb 13,4 
D15 7,8 Ab 7,4 Ac 7,6  16,5 Aa 11,8 Ba 14,2 
D16 7,7 Ab 7,2 Ac 7,5  16,6 Aa 11,2 Ba 13,9 
D17 8,2 Aa 7,9 Ab 8,1  15,7 Aa 13,4 Aa 14,6 
D20 8,5 Aa 8,4 Aa 8,5  15,4 Aa 12,5 Ba 14,0 
D26 8,0 Ab 7,7 Ab 7,9  16,3 Aa 10,3 Bb 13,4 
D58 7,9 Ab 7,3 Bc 7,6  15,5 Aa 7,9 Bb 11,7 
D87 8,7 Aa 7,5 Bb 8,1  16,8 Aa 11,3 Ba 14,1 
D95 8,1 Ab 7,6 Ab 7,9  14,5 Aa 7,9 Bb 12,2 
D117 8,4 Aa 7,5 Bc 8,1  15,3 Aa 10,9 Ba 13,6 
D118 6,3 Ac 7,1 Bb 6,7  11,5 Ab 9,9 Ab 10,7 
D184 6,3 Ac 7,3 Bc 6,8  11,9 Ab 10,2 Ab 11,1 
UFVJM03 7,7 Ab 7,0 Bc 7,4  14,3 Aa 8,9 Bb 11,6 
UFVJM04 7,7 Ab 7,8 Bc 7,8  13,9 Aa 8,1 Bb 11,0 
Média 7,9 7,4 7,7  15,4 10,1 12,8 
CV2/, %  5,6    16,0  
1/ Médias entre isolados e os controles seguidas de letras iguais minúsculas na coluna para cada época de 
avaliação, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância e as médias entre clones seguidas 
de letras iguais maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste t a 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 2.3A. Diâmetro das mudas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do 
GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com 
isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com (Controle) e sem (Comercial) redução da 
adubação fosfatada no substrato de produção das mudas, em viveiro comercial. 
   30 dias       60 dias   
Isolados GG100 GG680 Média   GG100 GG680 Média 
 ------------------------- -------------------- mm -------------------------------------------- 
Comercial 1,5 1,4 1,4 c1/  2,2 1,9 2,0 a 
Controle 1,5 1,5 1,5 c  2,4 2,0 2,2 a 
D3 1,5 1,4 1,4 c  2,2 1,8 2,0 a 
D5 1,5 1,5 1,5 c  2,2 1,8 2,0 a 
D15 1,6 1,5 1,5 b  2,3 1,9 2,1 a 
D16 1,6 1,6 1,6 a  2,5 1,9 2,2 a 
D17 1,6 1,6 1,6 a  2,1 2,1 2,1 a 
D20 1,6 1,5 1,5 b  2,1 1,9 2,0 a 
D26 1,5 1,4 1,4 c  2,1 1,9 2,0 a 
D58 1,6 1,5 1,5 b  2,2 1,7 1,9 b 
D87 1,5 1,5 1,5 c  2,1 2,0 2,0 a 
D95 1,4 1,4 1,4 c  2,0 1,6 1,8 b 
D117 1,6 1,5 1,5 b  2,0 2,0 2,0 a 
D118 1,5 1,4 1,4 c  2,0 1,8 1,9 b 
D184 1,6 1,4 1,5 c  1,9 1,8 1,8 b 
UFVJM03 1,5 1,4 1,4 c  2,1 1,6 1,8 b 
UFVJM04 1,4 1,4 1,4 c  2,1 1,5 1,8 b 
Média 1,6 A 1,5 B 1,6  2,2 A 1,9 B 2,1 
CV2/, %  3,9    11,1  
1/ Médias entre isolados e os controles seguidas de letras iguais minúsculas na coluna para cada época de 
avaliação, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância e as médias entre clones seguidas 
de letras iguais maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste t a 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 2.4A. Porcentagem de comprimento radicular colonizado das mudas do clone GG100, 
híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com 
Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas aos 120 dias, em viveiro comercial. 
 Comprimento radicular colonizado, % 
Isolados GG100 GG680 Média 
Comercial 2,7 Ae1/ 1,0 Bd 1,8 
Controle 1,6 Be 2,7 Ac 2,2 
D3 52,4 Aa 2,6 Bc 27,5 
D5 44,0 Aa 3,3 Bc 23,6 
D15 24,1 Ab 12,4 Ba 18,3 
D16 18,0 Ab 5,3 Bb 11,6 
D17 16,5 Ac 8,1 Ba 12,3 
D20 13,6 Ac 6,8 Bb 10,2 
D26 19,9 Ab 7,8 Ba 13,8 
D58 14,4 Ac 6,4 Bb 10,4 
D87 17,6 Ab 5,3 Bb 11,5 
D95 18,2 Ab 3,7 Bc 11,0 
D117 12,7 Ac 3,7 Bc 8,2 
D118 11,0 Ac 5,6 Bb 8,3 
D184 8,4 Ad 3,7 Bc 6,0 
UFVJM03 7,7 Ad 4,2 Bc 6,0 
UFVJM04 8,0 Ad 3,6 Bc 5,8 
Média 17,1 5,1 11,1 
CV2/, %  14,7  
1/ Médias entre isolados e os controles seguidas de letras iguais minúsculas na coluna para cada época de 
avaliação, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância e as médias entre clones seguidas 
de letras iguais maiúsculas na linha, não diferem entre si pelo teste t a 5% de significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 2.5A. Distância em metros entre os locais de coleta dos basidiomas dos isolados de Pisolithus sp estudados no presente trabalho. 
 D5 D15 D16 D17 D20 D26 D58 D87 D95 D117 D118 D184 UFVJM03 UFVJM04 
D3 2 488 489 489 9723 9720 57448 44858 8719 8780 8780 47808 28313 28387 
D5 0 488 489 489 9723 9720 57448 44858 8719 8780 8780 47808 28329 28404 
D15  0 5 9 9350 9346 58629 45274 8290 8351 8323 47347 28607 28682 
D16   0 6 9365 9346 56962 45274 8290 8351 8351 47347 28607 28682 
D17    0 9340 9350 56962 45274 8290 8351 8351 47347 28607 28682 
D20     0 38 49416 54445 10253 10274 10274 43623 40353 40425 
D26      0 39314 54447 10221 10242 10242 43588 40342 40413 
D58       0 99711 50423 50370 50370 83852 87006 87092 
D87        0 50099 50145 50145 83853 26727 26661 
D95         0 61 62 3199 32136 32222 
D117          0 7 3137 32180 32266 
D118           0 3137 32265 32179 
D184            0 65196 65290 
UFVJM03             0 93 
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Tabela 2.6A. Número de ocorrências em que os tratamentos fúngicos foram os maiores (p < 0,05) resultados para cada variável. 
  Tratamentos fúngicos 
Variáveis Clone Comercial Controle D3 D5 D15 D16 D17 D20 D26 D58 D87 D95 D117 D118 D184 UFVJM03 UFVJM04 

Sobrevivência aos 30 dias Média  1 1 1             1 

Altura aos 90 dias 
GG100 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1      
GG680  1 1 1 1 1 1 1 1         

Altura aos 120 dias 
GG100 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1     
GG680  1 1 1 1 1 1 1   1    1 1  

Diâmetro do colo aos 90 dias Média 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1     1  
Pontas de raízes 

colonizadas 
GG100   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  
GG680     1 1 1 1 1 1 1       

Matéria seca da parte aérea Média 1 1 1 1 1 1 1    1   1  1  
Massa seca total Média     1  1           

Razão R/PA Média 1      1 1 1   1 1 1  1  
Teor de Mg Média               1   

Teor de B 
GG100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 
GG680     1        1     

Teor de Mn 
GG100 1 1 1        1   1    
GG680  1 1 1  1   1 1   1 1 1 1 1 

Teor de Cu 
GG100   1 1 1   1  1 1   1   1 
GG680   1 1 1 1 1  1   1 1    1 

Conteúdo de K Média 1   1  1    1        
Conteúdo de Ca Média 1   1  1  1  1     1   
Conteúdo de Mn Média  1 1 1  1    1       1 
Conteúdo de Fe Média 1  1 1  1    1        

Conteúdo de Cu 
GG100    1 1   1  1       1 
GG680 1  1 1  1    1   1     

Total  11 11 16 18 14 16 12 10 10 11 10 6 7 7 5 7 7 
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Anexo do Capítulo 3 

 

 

Tabela 3.1A. Quadrado médio e sua significância obtidos na análise de variância dos dados 
das variáveis altura, incremento de altura e diâmetro do coleto; e índice de clorofila, massa 
seca das raízes, massa seca da parte aérea, massa seca total, porcentagem de comprimento 
radicular colonizado e porcentagem de pontas de raízes colonizadas, teores e conteúdos de 
nutrientes das mudas de eucalipto aos 150 dias, em casa de vegetação. 

  Fonte de variação   
Variáveis Tratamentos (Isolados fúngicos) CV, % 
Altura 252,306 9,9 
Diâmetro do coleto 3,885 8,8 
Incremento em altura 1,669** 5,6 
Incremento em diâmetro do coleto 0,028** 3,9 
Índice de clorofila 20,968** 8,3 
Massa seca da parte aérea 0,013 3,2 
Massa seca das raízes 0,068 5,6 
Massa seca total 0,020 2,8 
Razão raízes parte aérea 0,039 19,0 
Porcentagem de pontas de raízes colonizadas 0,508** 16,8 
------------------------------------------------Teores nas folhas diagnóstico---------------------------------------------------- 
Nitrogênio 10,862 28,0 
Fósforo 0,119** 17,2 
Potássio 0,805 11,6 
Cálcio 0,454** 26,0 
Magnésio 0,336** 15,9 
Boro 7408,811** 28,5 
Cobre 89,797** 29,7 
Manganês 662,436** 16,3 
Zinco 66,301 18,0 
Ferro 1013,039 25,7 
--------------------------------------------- Conteúdos na parte aérea das plantas --------------------------------------------- 
Nitrogênio 15441,945 25,0 
Fósforo 983,639** 22,8 
Potássio 10749,2001 17,7 
Cálcio 419,840** 18,8 
Magnésio 589,754 21,0 
Boro 3,793 26,5 
Cobre 0,147 19,1 
Manganês 0,525 20,6 
Zinco 0,897** 18,0 
Ferro 14,594** 21,2 
* = significativo a 5%, ** = significativo a 1%  
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Tabela 3.2A. Índice de crescimento em altura, índice de crescimento em diâmetro, índice de 
clorofila total e porcentagem de pontas de raízes colonizadas das plantas do clone GG100, 
híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com 
Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculados com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas, no plantio e aos 150 dias após o plantio, em casa de vegetação. 
Clones Isolados  ICA ICD Indice de clorofila Pontas de raízes colonizadas 

GG100 

  ---- cm ----  ---- mm ----  -----%----- 
Comercial  46,8 b1/ 13,1 a 34,9 b 3,8 a 
Controle  43,2 b 13,6 a 36,2 b 4,2 a 
D3  53,2 a 14,0 a 35,4 b 0,3 d 
D5  54,9 a 14,0 a 37,8 a 0,6 d 
D15  46,0 b 13,8 a 35,8 b 1,8 c 
D16  47,9 a 14,0 a 35,2 b 2,5 b 
D17  48,3 a 13,3 a 37,5 a 2,1 c 
D20  51,8 a 13,9 a 36,5 b 1,8 c 
D26  48,6 a 13,6 a 34,5 b 3,6 b 
D58  49,2 a 13,2 a 34,9 b 3,2 b 
D87  41,0 b 12,6 b 34,7 b 2,6 b 
D95  46,7 b 12,9 b 37,3 a 4,9 a 
D117  47,8 a 13,4 a 34,8 b 5,3 a 
D118  50,7 a 13,0 a 34,2 b 4,5 a 
D184  52,2 a 14,1 a 34,0 b 3,7 a 
UFVJM03  50,9 a 14,0 a 36,2 b 3,4 b 
UFVJM04  45,0 b 12,5 b 35,2 b 2,8 b 

GG680 

Comercial  45,7 b 11,2 b 33,5 b 0,9 d 
Controle  41,7 b 12,4 b 38,4 a 1,2 d 
D15  44,2 b 11,8 b 39,7 a 2,1 c 
D16  43,7 b 13,2 a 39,7 a 3,1 b 
D17  41,3 b 12,3 b 37,8 a 3,1 b 
D117  44,3 b 11,8 b 38,6 a  2,8 b 
D118  38,7 b 12,3 b 39,2 a  2,8 b 

  Média  46,8 13,1  36,3 2,8 
 CV2/, %  5,6 3,9 8,3 16,77 

1/ Médias não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 3.3A. Índices de clorofila a e b das plantas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus 
urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis 
inoculadas com isolados de Pisolithus sp. aos 150 dias, do plantio. 

Clones Isolados Clorofila a Clorofila b 

GG100 

Comercial 27,1 b1/ 7,8 b 
Controle 27,9 b 8,3 b 
D3 27,4 b 8,0 b 
D5 28,7 a 9,0 a 
D15 27,7 b 8,1 b 
D16 27,2 b 8,0 b 
D17 28,6 a 8,9 a 
D20 28,0 b 8,5 b 
D26 27,0 b 7,5 b 
D58 27,0 b 7,9 b 
D87 26,9 b 7,8 b 
D95 28,5 a 8,8 a 
D117 27,0 b 7,7 b 
D118 26,7 b 7,6 b 
D184 26,5 b 7,5 b 
UFVJM03 27,9 b 8,2 b 
UFVJM04 27,2 b 8,0 b 

GG680 

Comercial 26,0 b 7,5 b 
Controle 29,2 a 9,2 a 
D15 30,1 a 9,6 a 
D16 30,0 a 9,6 a 
D17 28,9 a 8,9 a 
D117 29,4 a 9,2 a 
D118 29,6 a 9,5 a 

 Média 27,9 8,4 
 CV2/, % 6,6 14,3 

1/Médias seguidas de letras iguais minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de 
significância. 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 3.4A. Massa seca da parte aérea das plantas do clone GG100, híbrido de Eucalyptus 
urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla com Eucalyptus grandis 
inoculadas com isolados de Pisolithus sp, e não inoculadas com (Controle) e sem (Comercial) 
redução da adubação fosfatada no substrato de produção das mudas aos 150 dias, em casa de 
vegetação. 

Clones Isolados Parte aérea Raízes Total R/PA 
  ---------------------------gramas-------------------------  

GG100 

Comercial 81,5 78,5 160,0 0,963 
Controle 77,2 83,5 160,7 1,081 
D3 82,1 75,0 157,0 0,913 
D5 82,8 85,2 167,9 1,029 
D15 77,3 76,7 154,1 0,993 
D16 82,0 77,4 159,4 0,945 
D17 82,5 87,4 169,9 1,059 
D20 82,1 66,5 148,6 0,811 
D26 80,0 75,6 155,6 0,946 
D58 78,9 76,1 155,0 0,965 
D87 78,9 71,4 150,3 0,906 
D95 80,5 76,6 157,0 0,952 
D117 86,1 85,9 172,1 0,998 
D118 84,1 78,2 162,3 0,930 
D184 82,3 82,1 164,4 0,998 
UFVJM03 88,9 84,5 173,4 0,950 
UFVJM04 76,2 76,5 152,7 1,005 

GG680 

Comercial 75,6 57,6 132,8 0,766 
Controle 80,0 73,8 153,8 0,922 
D15 84,0 75,5 159,5 0,898 
D16 88,1 70,0 158,2 0,795 
D17 79,9 78,1 158,0 0,977 
D117 85,5 80,3 165,8 0,939 
D118 82,2 72,4 154,5 0,881 

  Média 81,6 76,9 158,5 0,942 
 CV2/, % 3,2 5,6 2,8 19,0 

Médias não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de significância 
2/ Coeficiente de variação. 
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Tabela 3.5A. Porcentagem Comprimento radicular colonizado das raízes das plantas do clone 
GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. urophylla 
com Eucalyptus grandis e inoculadas com isolados de Pisolithus sp. e não inoculadas com 
(Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato de produção das 
mudas aos 150 dias, em casa de vegetação. 

 Isolados Comprimento radicular colonizado (%) 

GG100 

Comercial 3,0a1/ 
Controle 4,2a 
D3 0,3b 
D5 0,8b 
D15 1,5b 
D16 2,5a 
D17 1,3b 
D20 1,6b 
D26 2,6a 
D58 2,7a 
D87 1,3b 
D95 3,1a 
D117 3,9a 
D118 2,6a 
D184 2,8a 
UFVJM03 2,2a 
UFVJM04 2,1a 

GG680 

Comercial 0,7b 
Controle 0,8b 
D15 1,8b 
D16 2,4a 
D17 2,3a 
D117 2,0b 
D118 4,2a 

 Média 2,2 
 CV2/, % 20,9 

1/ Médias seguidas de letras iguais minúsculas na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott a 5% de 
significância. 
2/ Coeficiente de variação.
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Tabela 3.6A. Teores de macronutrientes e micronutrientes na parte aérea das plantas do 
clone GG100, híbrido de Eucalyptus urophylla, e do GG680, híbrido do cruzamento de E. 
urophylla com Eucalyptus grandis inoculadas com isolados de Pisolithus sp, e não 
inoculadas com (Controle) e sem (Comercial) redução da adubação fosfatada no substrato 
de produção das mudas aos 150 dias, em casa de vegetação. 
Clones Isolados N P K Ca Mg B Zn Fe Mn Cu 

GG100 

  --------------------g Kg-1------------------- ---------------------mg kg-1------------------- 
Comercial 8,48 1,23 7,03 1,01 1,47 105 37,8 127,9 46,1 20,8 
Controle 8,54 1,34 6,74 0,82 1,43 70,6 34,2 118,4 41,1 23,4 
D3 8,67 1,17 7,06 0,82 1,52 83,4 37,2 141,6 43,2 19,5 
D5 8,38 1,25 7,57 1,53 1,40 69,5 30,9 104,2 44,6 24,1 
D15 8,47 1,48 7,87 0,86 1,47 101,5 34,3 121,8 45,4 23,6 
D16 7,19 1,29 6,48 0,77 1,37 99,4 29,9 113,5 37,6 19,7 
D17 7,14 1,41 6,98 0,85 1,49 88,0 31,5 121 42,4 23,0 
D20 9,42 1,12 7,27 0,81 1,48 106,6 33,7 131,7 44,6 18,7 
D26 7,60 1,24 7,96 0,95 1,70 80,8 35,5 122,6 44,9 20,2 
D58 8,60 1,23 8,28 0,88 1,45 83,4 34,7 117,9 47,7 24,2 
D87 8,06 1,11 6,67 0,86 1,44 79,2 31,5 127,9 41,5 21,0 
D95 8,36 1,22 6,84 0,95 1,57 70,9 35,6 130,9 48,6 19,5 
D117 8,62 1,12 7,22 1,03 1,51 88,5 35,8 136,5 44,0 20,6 
D118 8,08 0,96 6,71 0,99 1,54 92,8 32,7 136 44,9 19,4 
D184 7,07 1,12 6,74 0,92 1,34 72,8 35,5 155,2 41,0 18,3 
UFVJM03 7,77 0,99 6,64 0,89 1,34 79,5 35,6 149,9 38,0 18,8 
UFVJM04 7,72 0,77 7,15 0,79 1,31 75,6 34,6 155,7 48,1 19,2 

GG680 

Comercial 8,64 1,2 7,1 0,77 1,34 57,3 40,6 135,8 43,9 18,6 
Controle 7,52 1,25 6,77 0,85 1,50 72,7 45,9 165,3 45,3 18,7 
D15 8,30 1,05 6,28 0,72 1,31 66,3 42,3 158,9 41,6 18,4 
D16 9,37 0,99 6,93 0,82 1,69 76,5 46,1 155,2 41,4 21,0 
D17 7,94 1,05 7,62 0,73 1,29 67,8 38,7 162,7 42,6 18,5 
D117 8,52 1,1 7,44 0,74 1,36 64,9 37,2 148 41,2 18,5 
D118 10,17 1,11 7,86 0,66 1,29 68,9 42,5 155,6 39,8 18,4 

  Média 8,28 1,16 7,13 0,88 1,44 80,1 36,5 137,3 43,3 20,3 
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Tabela 3.7A. Número de ocorrências em que os tratamentos fúngicos foram os maiores (p < 0,05) resultados para cada variável. 
 GG100  GG680 
Variáveis Comercial Controle D3 D5 D15 D16 D17 D20 D26 D58 D87 D95 D117 D118 D184 UFVJM03 UFVJM04  Comercial Controle D15 D16 D17 D117 D118 
Incremento de 
altura 

     1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1          

Incremento de 
diâmetro  

1 1   1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1      1/1    

Pontas de raízes 
colonizadas 

1 1          1 1 1 1 1          

Índice de clorofila    1/1   1/1     1/1        1 1 1 1 1 1 
Teores de P nas 
folhas 

1 1 1  1  1  1 1  1 1      1 1   1 1  

Teores de K nas 
folha  

                  1 1   1 1  

Teores de Ca nas 
folhas  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  1 1      

Teores de Mg nas 
folhas  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1     

Teores de B nas 
folhas  

1 1 1  1  1       1         1/1   

Teores de Zn nas 
folhas  

 1 1 1 1    1 1          1 1 1   1 

Teores de Mn nas 
folhas  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1       

Teores de Cu nas 
folhas  

 1           1    1         

Conteúdo de P  1   1 1 1     1        1      
Conteúdo de Ca 1        1   1 1 1 1           
Conteúdo de Zn                   1 1 1     
Conteúdo de Fe   1/1         1/1 1/1 1/1 1/1  1/1   1 1 1 1 1 1 

 


