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SUMMARY 
 
A field test was set up to evaluate the performance of Pinus caribaea var. bahamensis 
seedlings with Pisolithus tinctorius or Thelephora terrestris ectomycorrhizae on a low 
fertility site, in Caravelas, BA, with and without a fertilization treatment. Seedlings with 
specific ectomycorrhizae were formed in the nursery through artificial inoculation with 
both fungal symbionts. Fertilization was performed 40 days after planting, at the rate of 
170g of NPK (5:33:6), 2,2g of borax and 3.4g of ZnSO4, per plant. After a growth period of 
12 months control seedlings (that were free of mycorrhizae at planting time) were stunted 
and had clorotic needles, independently of the fertilization treatment. The control seedlings 
that survived after the first year grew reasonably well during the second year due to natural 
infection by T. terrestris mainly, and by P. tinctorius, Rhizopogon sp and Suillus sp to a 
lesser extent. This contamination of control plots was probably due to inocula originated 
and disseminated from other plots or from other pine experiments set up in the area. 
Seedlings originally with mycorrhizae formed by P. tinctorius grew significantly better 
than seedlings with T. terrestris mycorrhizae, but only in the fertilized plots. There were no 
differences between P. tinctorius and T. terrestris in no fertilized plots, at the end of the 
second year of growth. Seedlings originally with mycorrhizae, independently of the fungal 
simbiont and the fertilization treatment, survived well until the second year (average 94%). 
Control seedlings, without fertilization, had the lowest survival index (52%). An abundant 
development of basidiocarps of T. terrestris and P. tinctorius occurred during the first 24 
months of growth of the plants. These fruiting bodies developed mainly in the plots with 
the respective mycorrhizal treatments but appeared during the second year in other plots 
also. These facts indicated the high capacity for establishment and spread of these fungi, 
since introduced in the area. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Entre os fatores básicos que determinam a produtividade das espécies de Pinus, não 
podem ser esquecidos os fungos formadores de micorrizas, cujo efeito benéfico no 
crescimento de árvores florestais, muitas vezes essencial, já é bastante conhecido (MARKS 
& KOZLOWSKI, 1973). Nas condições brasileiras, o papel destes fungos no manejo 
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florestal assume significância especial, uma vez que tais organismos não são indígenas nos 
solos brasileiros. Nas novas frentes de reflorestamento com Pinus que se desenvolvem 
notadamente nas áreas de cerrado da região centro-oeste e nas áreas do litoral leste do 
Brasil, torna-se essencial a introdução dos fungos micorrízicos, através de técnicas de 
inoculação artificial das mudas no viveiro. Além das técnicas que utilizam inóculo natural 
obtido a partir de povoamentos já formados, outras técnicas que empregam inóculo de 
fungos específicos vêm sendo desenvolvidas, as quais, apesar de suas limitações, oferecem 
grandes vantagens sobre as que empregam inóculo natural (KRÜGNER & TOMAZELLO 
FILHO, 1979). Um fungo ectomicorrízico, Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker e Couch, tem 
sido empregado com excelentes resultados na inoculação artificial de Pinus taeda L. e 
outras espécies temperadas ou subtropicais de Pinus principalmente para reflorestamento de 
áreas marginalizadas nos Estados Unidos da América (BERRY & MARX, 1978; MARX; 
BRYAN & CORDELL, 1977; MARX & ARTMAN, 1979). No Brasil, TOMAZELLO F.o 
(1980) obteve boa formação de micorrizas através de inoculação artificial deste fungo e 
Thelephora terrestris Ehr. ex Fr., outro importante fungo ectomicorrízico, em espécies 
tropicais de Pinus, entre elas, P. caribaea Morelet var. hondurensis Barret e Golfari, P. 
caribaea var. bahamensis Barret e Golfari, P. kesiya Royle ex Gordon e P. oocarpa 
Schiede. 

O efeito dos fungos micorrízicos no crescimento das plantas depende, entre outros 
fatores, da fertilidade do solo (SLANKIS, 1964). Esta, por sua vez, pode ser modificada 
pela prática da fertilização mineral, cujo efeito no crescimento das plantas, pode também 
depender da população de fungos micorrízicos presentes nas raízes das plantas. 

A prática de fertilização mineral de espécies de Pinus no Brasil tem mostrado 
resultados variáveis, ora estimulando o crescimento das plantas, ora náo surtindo efeito 
significativo (BALLONI; JACOB & SIMÕES, 1978; SIMÕES, 1980). 

No presente trabalho,. procurou-se avaliar os efeitos dos fungos P. tinctorius e T. 
terrestris sobre o crescimento de P. caribaea bahamensis, fertilizado ou náo, sob condições 
de campo, na região litorânea do sul da Bahia. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Formação das mudas - As mudas de P. caribaea var. bahamensis utilizadas no 
estudo foram produzidas num viveiro de eucalipto, no Município de Caravelas, BA, a partir 
de sementes procedentes da Ilha de Abaco, Bahamas. Foram obtidas mudas com abundante 
formação de micorrizas (>70%) por P. tinctorius ou por T. terrestris, além de mudas sem 
micorrizas, como testemunha. A formação controlada de micorrizas nas mudas foi obtida 
através de inoculação artificial dos fungos micorrízicos, conforme técnica desenvolvida por 
MARX & BRYAN (1975), adaptada por TOMAZELLO FILHO (1980). Para produção dos 
inõculos, foram utilizados os isolados 185 e 201 de P. tinctorius e T. terrestris, 
respectivamente, cedidos pelo Dr. Donald H. Marx, do Instituto para Pesquisas e 
Desenvolvimento de Micorrizas, Athens, Geórgia, E.U.A. Os isolados de P. tinctorius e T. 
terrestris empregados no estudo são originários da Geórgia e obtidos a partir de micorrizas 
de P. taeda e P. elliottii, respectivamente. Por ocasião da instalação do ensaio no campo, as 
mudas estavam com cerca de 7 meses de idade, e com altura média de 9.1,8.3 e 5.3 cm, 
para os tratamentos de P. tinctorius, P. terrestris e testemunha, respectivamente. 

Instalação do ensaio no campo - As mudas foram plantadas no campo em 31 de 
julho de 1978, numa área do Município de Caravelas, BA, na forma de raiz nua. O solo do 



local é bastante arenoso (89,3% de areia, 1.9% de limo e 8.8% de argila), de reação ácida 
(pH 5.2) e de baixa fertilidade (0,4% de carbono orgânico; 0,08; 0,05; 0,64; 0,32 e 0,20 
miliequivalentes/100 ml de terra de PO-:;3, K+, Ca++, Mg++ e Al+++, respectivamente). 

O ensaio foi instalado segundo um delineamento fatorial 3x2, com 3 tratamentos 
micorrízicos (P. tinctorius, T. terrestris e testemunha) e 2 tratamentos de fertilização 
(fertilização ou não com N, P, K, B e Zn), em blocos ao acaso. Foram empregadas 4 
repetições (blocos) por tratamento, cada parcela consistindo num quadrado de 25 plantas, 
dispostas no espaçamento de 3x3 m. As parcelas foram separadas uma das outras por um 
espaço vazio de 6 m. A fertilização mineral consistiu na aplicação em cobertura, 40 dias 
após o plantio, de 170 9 de NPK (5:33:6), 2,2g de bórax comercial e 3,4g de sulfato de 
zinco comercial por planta. 

Avaliação dos resultados - A avaliação dos efeitos dos tratamentos foi efetuada aos 
6, 12 e 24 meses após o plantio, através de medição da altura e diâmetro ao nível do colo 
das plantas, além da sua sobrevivência. O desenvolvimento de micorrizas e de corpos de 
frutificação de fungos micorrízicos foi também observado. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Crescimento das plantas - Os tratamentos de inoculação micorrízica e de 
fertilização mineral empregados determinaram efeitos bastante significativos no 
crescimento das plantas durante os 2 primeiros anos no campo (Figs. 1 e 2). Até o final do 
primeiro ano as mudas sem tratamento micorrízico no viveiro, independente de fertilização, 
apresentavam-se raquíticas, com folhagem clorótica e com crescimento praticamente 
estagnados, o que não ocorreu com as plantas que tinham micorrizas. 

No final do segundo ano de crescimento, verificou-se que as plantas originalmente 
sem micorrizas, que conseguiram sobreviver, apresentaram crescimento razoável em 
relação ao primeiro ano, mostrando também coloração menos clorótica da folhagem. Este 
fato pode ser explicado pela formação de micorrizas em suas raízes, a partir de inóculo 
proveniente das plantas micorrizadas dos outros tratamentos e também de plantas 
pertencentes a outros experimentos instalados nas proximidades do ensaio. De fato, notou-
se por ocasião da avaliação dos 24 meses abundante formação de basidiocarpos de vários 
fungos micorrízicos associados às plantas testemunha, tanto fertilizadas como não 
fertilizadas. O principal simbionte que aparecia nesta forma era T. terrestris. Corpos de 
frutificação de P. tinctorius, Rhizopogon sp e Suillus sp foram também observados, mas em 
frequência bem menor que T. terrestris. 

Comparando-se os efeitos dos dois fungos testados, verificou-se que apesar de 
ambos terem estimulado o crescimento em relação à testemunha, houve diferença 
significativa entre eles, tendo P. tinctorius mostrado superioridade em relação a T. 
terrestris (Figs. 1, 2). Este efeito, no entanto, foi significativo somente nas parcelas 
fertilizadas (Fig. 3). Esta interação significativa revela que a ocorrência e o grau de resposta 
à fertilização dependem não somente da existência de micorrizas nas raízes mas também da 
espécie de fungo que forma estas micorrizas. 
 



 
 

 
FIGURA 1. Crescimento em altura (cm) das plantas de Pinus var. bahamensis, sob 

efeitos de tratamentos com os fungos micorrízicos Pisolithus tinctorius e 
Thelephora terrestris e de fertilização mineral, após 24 meses no campo. A 
significância estatística das diferenças entre as médias dos tratamentos, através 
do teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, pode ser verificada através 
das barras verticais: MdF (comparação de médias de tratamentos micorrízicos 
dentro dos tratamentos de fertilização) e FdM (comparação de médias de 
tratamentos de fertilização dentro de tratamentos micorrízicos). 

FIGURE 1. Heigth growth (cm) of Pinus caribaea var. bahamensis seedlings, under 
the effects of mycorrhizal treatments with the fungal symbionts Pisolithus 
tinctorius and Thelephora terrestris and mineral fertilization, after 24 months in 
the field. Statistically significant differences among treatment means, through 
Tukey test, at the 5% probability level, can be checked by the vertical bars: 
MdF (comparison of mycorrhizal treatment means within fertilization 



treatments) and FdM (comparison of fertilization means within mycorrhizal 
treatments).  

 

 
FIGURA 2. Crescimento em diâmetro (cm) à altura do colo das plantas de Pinus 

caribaea var. bahamensis, sob efeitos de tratamentos com os fungos 
micorrízicos Pisolithus tinctorius e Thelephora terrestris e de fertilização 
mineral, após 24 meses no campo. A significância estatística das diferenças 
entre as médias dos tratamentos, através do teste Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade, pode ser verificada através das barras verticais: MdF 
(comparação de médias de tratamentos micorrízicos dentro dos tratamentos de 
fertilização) e FdM (comparação de médias de tratamentos de fertilização 
dentro de tratamentos micorrízicos). 

FIGURE 2. Growth in diameter (cm) at ground levei of Pinus caribaea var. 
bahamensis seedlings, under the effects of mycorrhizal treatments with the 
fungal symbionts Pisolithus tinctorius and Thelephora terrestris and mineral 
fertilization, after 24 months in the field. Statistically significant differences 
among treatment means, through Tukey test, at the 5% probability level, can 
be checked by the vertical bars: MdF (comparison ofmycorrhizal treatment 
means within fertilization treatments) and FdM (comparison of fertilization 
means within mycorrhizal treatments). 



 
Sobrevivência das plantas - Quanto à sobrevivência das plantas foram observados 
também efeitos altamente significativos dos tratamentos micorrízicos e de fertilização 
mineral (Tab. 1). Tanto P. tinctorius como T. terrestris garantiram excelente sobrevivência 
das mudas, especialmente das não fertilizadas, não tendo ocorrido diferenças significativas 
entre ambos. O tratamento de fertilização aumentou significativamente a sobrevivência 
somente para as plantas testemunhas (não inoculadas artificialmente no viveiro com os 
fungos micorrízicos). 
 
TABELA 1. Sobrevivência (%) de mudas de Pinus caribaea var. bahamensis sob o 

efeito dos fungos micorrízicos Pisolithus tinctorius e Thelephora terrestris, 
fertilizadas ou não com adubo mineral, durante o período de 24 meses após o 
plantio. Os dados são médias de 4 repetições (parcelas), cada uma com 25 
plantas originalmente. 

TABLE 1. Survival (%) of Pinus caribaea var. bahamensis seedlings under the effects 
of the mycorrhizal fungi Pisolithus tinctorius and Thelephora terrestris and 
mineral fertilization, during a period of 24 months after planting in the field. 
Data are averages of 4 replicates (plots), each one containing 25 seedlings 
originally. 

 
Período decorrido após o plantio 

Time period after planting 
6 meses 

6 months 
12 meses 

12 months 
24 meses 

24 months 

 
 

Tratamentos micorrízicos 
Mycorrhyzal treatments 

SEM FERTILIZAÇÃO 
WITHOUT FERTILIZATION 

Testemunha* 
Control 
T. terrestris 
P. tinctorius 

88 
 

96 
96 

65a 
 

92b 
96b 

52a 
 

92b 
93b 

 COM FERTILIZAÇÃO** 
WITH FERTILIZATION 

Testemunha* 
Control 
T. terrestris 
P. tinctorius 

88 
 

96 
100 

83a 
 

93a 
97a 

82a 
 

93a 
97a 

 
* Testemunha = mudas originalmente sem micorrizas 
*  Control = seedling originally without mycorrhyzae 
**  Aplicação por cobertura de 170g de NPK (5:33:6), 2,2g de borax e 3,4g de ZnSO4 por 
planta, 40 dias após o plantio. 
**  Top-dressing application of 170g of NPK (5:33:6), 2.2g of borax and 3.4g, of ZnSO4 
per plant 40 days after planting. 
 
Média dos tratamentos micorrízicos, para cada período e dentro de cada nível de 
fertilização, seguidas da mesma letra, não são significativamente diferentes, ao nível de 5% 
de probabilidade, pelo teste de Tukey. 
Means of mycorrhizal treatments, for each time period and within each fertilization level,  
fo1lowed by the same letter are not significantly different, at the 5% probability leveI 
(Tukey test). 



 
Formação de corpos de frutificação - Já no decorrer do primeiro ano, foi 

observado um grande número de corpos de frutificação de T. terrestris e P. tinctorius, 
principalmente do primeiro, em associação com as plantas tratadas, por estes dois fungos, 
nas suas respectivas parcelas (Figura 4). Ao final do segundo ano, o número de 
basidiocarpos dos dois fungos era também abundante, ocorrendo também em menor escala, 
nas parcelas testemunhas (sem micorrizas originalmente) e também nas parcelas que não 
receberam tratamento com o fungo em questão. Portanto, ambos os fungos, notadamente o 
T. terrestris, mostraram grande capacidade para se estabelecerem e se disseminarem 
naturalmente, uma vez introduzidos no local. O emprego destes fungos na prática toma-se 
pois viável, bastando inocular inicialmente um número relativamente pequeno de mudas no 
viveiro e deixar a cargo da natureza a posterior multiplicação dos mesmos. Com isso a 
médio prazo, poder-se-á obter inóculo natural de fungos conhecidos, onde os mesmos 
forem introduzidos e estabelecidos, como ocorreu no caso do presente trabalho. É óbvio 
que o estabelecimento destes fungos deve ter sido facilitado pela baixa população de fungos 
micorrízicos presente na região, o que praticamente eliminou a ocorrência de competição, a 
não ser entre os dois fungos introduzidos. 
 
4. RESUMO E CONCLUSÕES 
 

O crescimento e sobrevivência de mudas de Pinus caribaea var. bahamensis com 
ectomicorrizas de P. tinctorius e T. terrestris, formados em condições de viveiro, foram 
avaliadas em solo de baixa fertilidade com e sem fertilização mineral. 

Após um período de 12 meses, as plantas testemunhas mostraram-se atrofiadas e 
com acículas cloróticas, independentemente dos tratamentos de fertilização. Verificou-se 
que a simples adição de fertilizantes minerais não resulta em estímulo no crescimento das 
plantas, quando em ausência de associações micorrízicas no sistema radicular. No segundo 
ano, as plantas testemunha tiveram seu crescimento estimulado pela presença de 
ectomicorrizas em suas raízes. A infestação natural deve ter sido devida a esporos de 
diversas espécies de fungos ectomicorrízicos produzidos no experimento e nos plantios de 
Pinus próximos ao ensaio. 



 

 
FIGURA 3. Aspectos das plantas de Pinus caribaea var. bahamensis, em parcelas 

fertilizadas com NPK, B e Zn, sob o efeito de tratamentos micorrízicos no 
viveiro, após 24 meses no campo. A) Parcela de plantas testemunhas, não 
inoculadas, sem micorrizas originalmente; B) Parcela de plantas inoculadas 
com Thelephora terrestris; C) Parcela de plantas inoculadas com Pisolithus 
tincrorius. 

FIGURE 3. Plants of Pinus caribaea var. bahamensis in plots that were fertilízed with 
NPK, B and Zn, under the effects of mycorrhizal treatments in the nursery, 
after 24 months in the field. A) Plot of non-inoculated contrai plants, originally 
without mycorrhizae; B) Plot of plants inoculated with Thelephora terrestris; C) 
Plot of plants inoculated with Pisolithus tinctorius. 

 



 

 
FIGURA 4. Basidiocarpos de Thelephora terrestris (A e H) e de Pisolithus tinctorius (C 

e D) formados em associação com as mudas de Pinus caribaea var. bahamensis 
ao final do primeiro ano de crescimento no campo. 

FIGURE 4. Basidiocarps of Thelephora terrestris (A e H) and Pisolithus tinctorius (C 
and D) formed in association with the Pinus caribaea var. bahamensis seedlings 
at the end the first year of growth in the field. 

 
Dentre os tratamentos com fungos ectomicorrízicos, verificou-se que P. tinctorius 

foi significativamente superior a T. terrestris, somente nas parcelas fertilizadas. Isto vem 
demonstrar que a resposta à fertilização não depende somente da existência de micorrizas 
mas também da espécie do fungo envolvido na associação.  

As associações micorrízicas proporcionaram também elevada taxa de sobrevivência, 
independente do fungo associado. 

 
5. AGRADECIMENTOS 
 

Os autores expressam seus agradecimentos à empresa Empreendimentos Florestais 
S/A - FLONIBRA, nas pessoas do Eng.o Agr.o Jayme Mascarenhas Sobrinho e Eng.os 
Florestais Ubirajara Melato Brasil, Shiguenori Kajiya e Antonio Sérgio Diniz, que 
proporcionaram condições para a condução do presente trabalho. 
 
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BALLONI, E.A.; JACOB, W.A. & SIMÕES, J.W. Resultados parciais de experimentação 

desenvolvidos pelo setor de implantação f1orestal com diferentes espécies de Pinus. 
Boletim informativo. IPEF, Piracicaba, 6(18):75-87,1978. 



 
BERRY, C.R. & MARX, D.H. Effects of Pisolithus tinctorius ectomycorrhizae on growth 

of loblolly and Virginia pines in the Tennessee Coper Basin. USDA. Forest Service. 
SE research note, Asheville, (264):1-6, 1978. 

 
KRÜGNER, T.L. & TOMAZELLO FILHO, M. Tecnologia de inoculação micorrízica em 

viveiro de Pinus spp. Circular técnica. IPEF, Piracicaba (71):1-5, 1979. 
 
MARKS, G .C. & KOZLOWSKI, T.T. Ectomycorrhizae: their ecology and physiology. 

New York, Academic Press, 1973. 444p. 
 
MARX, D.H. & ARTMAN, J.D. Pisolithus tinctorius ectomycorrhizae improve survival 

and growth of pine seedlings on acid coal spoi1s in Kentucky and Virginia. 
Reclamation review, New York, 2:23-31, 1979. 

 
MARX, D.H. & BRYAN, W.C. Growth and ectomycorrhizal development of loblolly pine 

seedlings in fumigated soil infested with the fungal symbiont Pisolithus tinctorius. 
Forest science, Washington, 21:245-54, 1975. 

 
MARX, D.H.; BRYAN, W.C. & CORDELL, C.E. Survival and growth of pine seedlings 

with Pisolithus ectomycorrhizae after two years on reforestation sites in North 
Carolina and Florida. Forest science, Washington, 23:363-73, 1977. 

 
SIMÕES, J.W. Técnicas de manejo e seu relacionamento com a produção e qualidade da 

madeira de pinheiros tropicais. Boletim informativo. PPT, Piracicaba (8):1-14,1980. 
 
SLANKIS, V. Soil factors inf1uencing formation of mycorrhizae. Annual review of 

phytopathology, Palo Alto, 2:437-57,1964. 
 
TOMAZELLO FILHO, M. Inf1uência dos fungos ectomicorrízicos Thelephora terrestris 

Ehr ex Fr. e Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker e Couch. no desenvolvimento de 
espécies tropicais de Pinus. Piracicaba, 1980. 116p. (Tese -Doutoramento - ESALQ). 



 



 



 


