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SUMMARY 
 

Pure cultures of Thelephora terrestris and Pisolithus tinctorius obtained by mycelial 
growth of the symbionts in a vermiculite - peat moss -nutrient medium were used for 
infestation of fumigated soil. The trials were carried out under nursery conditions, in 
Caravelas, BA. Seedlings of Pinus caribaea var. bahamensis harvested after 6 months of 
growth in soil infested with both fungal symbionts showed good formation of 
ectomycorrhizae by T. terrestris and P. tinctorius. Ectomycorrhizae formed by T. terrestris 
and P. tinctorius showed differences in color and morphology, the hyphal mantle being 
thicker for P. tinctorius than for T. terrestris. With respect to the effects of  T. terrestris and 
P. tinctorius on the growth of the seedlings, it was found a positive response to the soil 
infestation with these fungi, independently of the fungus involved. Soil infestation with 
both symbionts tested, increased height, root collar diameter and total dry weight of the 
seedlings by 64.1, 19.4, 86.8%, respectively, in relation to the non inoculated control 
seedlings. Chemical analysis for the principal elements showed differences for some 
elements in different plant parts, but no generalization could be made. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O cultivo de espécies tropicais de Pinus no Brasil depende de mudas com adequado 
desenvolvimento micorrízico. Este desenvolvimento micorrízico, por sua vez pode ficar 
limitado pela disponibilidade de inóculo dos fungos ectomicorrízicos em quantidade e 
qualidade desejáveis, uma vez que tais organismos não são indígenas nas regiões aonde se 
vem implantando as espécies de pinheiros tropicais. O inóculo micorrízico vem sendo 
introduzido nos viveiros através da aplicação de acículas e/ou solo de povoamentos adultos 
nos canteiros de semeadura. No entanto, essa prática, embora a única viável no momento, 
apresenta algumas limitações, entre as quais: (i) dificuldades da obtenção e transporte desse 
inóculo devido às longas distâncias entre as fontes e os viveiros; (ii) impossibilidade de se 
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conhecer os fungos micorrízicos presentes no substrato, e, por conseguinte, a sua eficiência 
simbiótica, sua especificidade quanto à planta hospedeira e sua adaptabilidade a diferentes 
condições ecológicas; (iii) emprego de fungos de menor rusticidade, não adaptados para 
condições adversas que ocorrem principalmente na fase de implantação dos povoamentos 
(altas temperaturas do solo, falta de água, baixos níveis de pH e fertilidade do solo), uma 
vez que o inóculo é muitas vezes coletado em povoamentos velhos; (iv) riscos de 
disseminação de patógenos, pragas e ervas daninhas. 

Recentemente, novas técnicas para utilização de fungos micorrízicos em programas 
de reflorestamento de Pinus têm sido desenvolvidas através da incorporação de inóculo de 
fungos selecionados em solo fumigado nos viveiros de mudas (BOWEN, 1965; TAKACS, 
1967; MIKOLA, 1969 e 1973; TRAPPE, 1977). Dentre os fungos empregados destacam-se 
Pisolithus tinctorius (Pers.) Coker e Couch e Thelephora terrestris Ehr. ex Fr., pela sua 
adaptação a condições ambientes adversas, facilidade de cultivo e disseminação eficiente 
(MARX & BRYAN, 1975; MARX, 1975 e 1976). 

As observações efetuadas nos viveiros e plantações de Pinus spp, indicam que o 
fungo T. terrestris já ocorre no Brasil, enquanto que P. tinctorius se associa com espécies 
de Eucalyptus, não tendo sido verificado em espécies de pinheiros. 

Considerando o potencial destes dois fungos e do cultivo de espécies de pinheiros 
tropicais no Brasil, o presente trabalho apresenta como objetivos principais: (a) testar 
técnicas que possibilitem o uso de fungos micorrízicos específicos, mais eficientes para as 
condições de implantação de povoamentos, através da infestação artificial do solo; (b) 
avaliar a capacidade de formação de micorrizas em Pinus caribaea var. bahamensis pelos 
fungos P. tinctorius e T. terrestris,. (c) estudar os efeitos dos referidos fungos no 
crescimento e desenvolvimento de mudas de Pinus caribaea var. bahamensis em condições 
de viveiro, no litoral sul da Bahia. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
- Preparo do Inóculo 

 
Foram empregados o isolado 201 de T. terrestris e o isolado 185 de P. tinctorius 

obtidos a partir de ectomicorrizas de mudas de P. elliottii var. elliottii e P. taeda, 
respectivamente, cedidos pelo Dr. Donald H. Marx, do Instituto para Pesquisas e 
Desenvolvimento de Micorrizas - Athens, Georgia. A produção de inóculo dos fungos 
ectomicorrízicos foi realizada de acordo com a metodologia preconizada por MARX & 
BRYAN (1975). Frascos de vidro, com capacidade de 1.500 ml, foram preenchidos com 
700 ml de vermiculita peneirada, 25 ml de turfa e 350 ml de solução nutritiva de Melin 
Norkrans modificado por Marx (M M N), sendo em seguida autoclavados (60 minutos, 1 
atmosfera de pressão, 120°C de temperatura). Nas tampas metálicas dos frascos foram 
adaptados tubos de vidro para possibilitar trocas gasosas. Para impedir n contaminação dos 
frascos, os tubos de vidro foram tampados com algodão hidrófobo. Para cada um dos 
frascos foram transferidos quatro cilindros de micélio dos fungos ectomicorrízicos, 
retirados da periferia de culturas com 30 dias de idade, utilizando-se de um furador de 
rolha, com 1 cm de diâmetro. Os frascos foram mantidos por 70 -80 dias em condições 
normais de laboratório, recobertos com sacos de papel. 

Para seu emprego os frascos de cultivo tiveram seu conteúdo transferido para uma 
peça de tecido poroso e sob água corrente foi feita a lavagem do inóculo durante um 



minuto. Idêntico procedimento foi conduzido para os frascos testemunha. Alíquotas de cada 
inóculo foram colocadas em sacos plásticos separados e armazenadas em caixas de isopor 
na temperatura de 6 -8°C, durante cerca de 48 horas, antes de sua aplicação no viveiro. 
 
- Instalação do ensaio 
 

O ensaio foi instalado em um viveiro de eucalipto, localizado no município de 
Caravelas, BA, em 24 de janeiro de 1978. Os canteiros foram confeccionados com solo de 
textura arenosa, do próprio local. O valor do pH do solo era de 5,2; a porcentagem de C, 
0,60; e os teores de P, K, Ca, Mg, AI e H foram 0,03, 0,04, 0,50, 0,48, 0,80 e 3,91 
miliequivalentes/100 ml de terra, respectivamente(1). O solo utilizado no ensaio foi 
fumigado com a formulação comercial de brometo de metila (98%) + cloropicrina (2%) à 
base de 40 cm3/m2. O fumigante foi aplicado sob cobertura de lençol plástico que foi 
mantida durante 48 horas. Decorrido igual período, a cobertura plástica foi retirada, 
revolvendo-se o solo para facilitar a aeração e após 48 horas utilizado para a instalação do 
ensaio. 

O inóculo dos fungos micorrízicos e testemunha foi misturado na camada 
superficial do canteiro, até a profundidade de 10 cm na proporção de 2,5 litros de 
inóculo/m2. Após a infestação do solo com os tratamentos micorrízicos procedeu-se a 
semeadura de P. caribaea var. bahamensis de procedência da Ilha de Abaco (Bahamas). A 
cobertura das sementes foi feita com o mesmo tipo de solo dos canteiros e com casca de 
arroz previamente fumigada com brometo de metila. Não foi feita a aplicação de 
fertilizantes químico ou orgânico. O ensaio compreendeu três canteiros com 4 m2 cada, 
separados de 1,50 m entre si, cujos tratamentos micorrízicos foram: (i) infestação artificial 
do solo com micélio de T. terrestris; (ii) infestação artificial do solo com micélio de P. 
tinctorius e (iii) testemunha (inóculo autoclavado). Para a avaliação dos tratamentos, os 
canteiros foram divididos a cada 1 m em seu comprimento, constituindo cinco parcelas por 
tratamento (canteiro). 
 
- Avaliações conduzidas 
 

Em 20 de julho de 1978 as mudas foram removidas dos canteiros procedendo-se à 
avaliação final do ensaio. Tomou-se em seguida, ao acaso 20 mudas por parcela para a 
avaliação da porcentagem de raízes laterais curtas que se apresentavam micorrizadas 
(MARX et alii, 1976). Ectomicorrizas típicas de T. terrestris e P. tinctorius foram coletadas 
das mudas selecionadas, fixadas em ácido acético-formol-álcool (AF A), desidratadas, 
infiltradas com parafina, seccionadas em micrótomo rotativo (12 JLm de espessura), 
coloridas em safranina-verde rápido e montadas em lâminas para exames histológicos 
(JOHANSEN, 1940). 

As mudas, separadas de cada parcela, foram medidas individualmente para 
determinação da altura do caule e diâmetro do colo. O material, por parcela, foi levado para 
estufa para secagem até peso constante, obtendo-se o peso seco de acículas, caule e raízes. 
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Após a determinação do peso seco, as partes vegetais foram moídas e analisadas para os 
teores de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, Zn e Na(2).  
 
3. RESULTADOS 
 

Abundante número de frutificações de T. terrestris foi constatado, a partir do quinto 
mês de cultivo, nos canteiros com solo infestado artificialmente com este fungo. Cerca de 
25% das mudas de P. caribaea var. bahamensis apresentaram-se envolvidas pelas 
frutificações de T. terrestris, aos sete meses após a semeadura (Figura 1). Não foram 
notadas frutificações de P. tinctorius nos canteiros infestados com o fungo. 
 

 
FIGURA 1. Corpos de frutificação de T. terrestris associados a mudas de P. caribaea 

var. bahamensis. 
FIGURE 1. Fruiting bodies of T. terrestris formed with the P. caribaea var. 

bahamensis seedlings 
 

No sétimo mês de cultivo, as mudas de P. caribaea var. bahamensis cultivadas em 
solo infestado com T. terrestris e P. tinctorius apresentaram uma porcentagem de 
micorrizas significativamente maior do que as mudas do solo testemunha (Tabela 1). Na 
testemunha, verificou-se a formação de ectomicorrizas de T. terrestris em pequena 
porcentagem de raízes, indicando a infestação natural do solo pelo fungo, o que não ocorreu 
para P. tinctorius. 
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TABELA 1. Formação de ectomicorrizas (*) em mudas de Pinus caribaea var. 
bahamensis após sete meses de cultivo em solo infestado artificialmente com os 
fungos micorrízicos Thelephora terrestris e Pesolithus tinctorius. Os valores são 
médias de cinco repetições (**) 

TABLE 1. Formation of ectomycorrhizae (*) on Pinus caribaea var. bahamensis 
seedlings after seven months of growth in soil infested with the fungal 
symbionts T. terrestris and P. tinctorius. Values are means offive replicates(**) 

 
Micorrizas formada por 
Mycorrhizae formed by 

Tratamentos micorrízicos 
Mycorrhizal treatments 

Thelephora terrestris Pisolithus tinctorius 
T. terrestris 75,2 b 0,0 a 
P. tinctorius 0,0 a 73,3 b 
Testemunha (sem infestação artificial) 
Non inoculated control 

5,4 a 0,0 a 

 
(*) Avaliada visualmente com base na porcentagem de raízes laterais curtas que se 
apresentaram micorrizadas. 
(**) Em cada coluna, médias seguidas de uma mesma letra, não diferem estatisticamente 
pelo teste de Tukey (P = 0,05). 
(*) Formation of ectomycorrhizae was evaluated visually based on the percentage of short 
lateral roots that were mycorrhizal. 
(**) In each column, means followed by the same latter are not statistically different, 
through Tukey's test. (P = 0.05). 
 

Ectomicorrizas formadas por T. terrestris apresentaram coloração clara, creme 
rosada e forma simples, bifurcada ou coralóide, sendo também observados cordões 
miceliais típicos do fungo. Este tipo de micorriza apresentou manta do tipo sinênquima 
(CHILVERS, 1967) com 10 a 17 µm de espessura e diâmetro das hifas variando de 3 a 5 
µm (Figura 3). A rede de Hartig estendeu-se até a endoderme. 

Ectomicorrizas macroscopicamente identificadas como formadas por P. tinctorius 
apresentaram coloração pardo amarelada, com hábitos de ramificação variando entre 
simples, bifurcado e coralóide. Cordões miceliais de cor amarela também foram observados 
(Figura 2). O exame microscópio dessas micorrizas mostrou manta de micélio do tipo 
sinênquima (CHIL VERS, 1967), com 19 a 28 µm de espessura, diâmetro das hifas entre 3 
a 5 µm (Figura 3). A rede de Hartig foi visualizada até próxima à endoderme. 

Os tratamentos micorrízicos com P. tinctorius e T. terrestris promoveram 
acréscimos significativos no crescimento das mudas: os valores de altura do caule, diâmetro 
do colo e peso seco foram estatisticamente superiores à testemunha (Tabela 2). Para o 
crescimento das mudas não foram observadas diferenças significativas entre os dois fungos 
micorrízicos testados. 

Com respeito à concentração de elementos minerais, a análise química mostrou 
algumas diferenças significativas entre os diversos tratamentos micorrízicos (Tabela 3). 



TABELA 2. Crescimento de mudas de Pinus caribaea var. bahamensis após sete meses 
de cultivo em solo infestado artificialmente com fungos micorrízicos 
Thelephora terrestris e Pisolithus tinctorius. Os valores são médias de cinco 
repetições(*) 

TABLE 2. Growth of P. caribaea var. bahamensis seedlings after seven months in soil 
infested artificially with the fungal symbionts T. terrestris and P. tinctorius. 
Values are averages of five replicates (*). 

 
Peso seco (g) Dry weight (g) Tratamentos micorrízicos 

Mycorrhyzal treatments 
Altura do caule 

(cm) Height 
Diâmetro do colo 

(cm) 
Root collar 

Acículas 
Needles 

Caule 
Stem 

Raiz 
Root 

Total 

T. terrestris 8,3a 2,2a 0,533a 0,081a 0,087a 0,701a 
P. tinctorius 9,la 2,la 0,534a 0,097a 0,077a 0,708a 
Testemunha (sem infestação artificial) 
Non infested control 

 
5,3b 

 
1,8b 

 
0,293b 

 
0,036b 

 
0,051b 

 
0,380b 

 
(*) Em cada coluna, médias seguidas de uma mesma letra não diferem estatisticamente,  
pelo teste de Tukey (P = 0,05) 
(*) In each column, means followed by the same letter are not statistically different through 
Tukey’s test(P = 0.05). 
 

Para O N, Ca e S não ocorreram diferenças entre os tratamentos. Para o P ocorreram 
diferenças somente na raiz. A concentração de P para mudas com T. terrestris foi 
significativamente maior nas mudas com P. tinctorius. Quanto ao K as maiores 
concentrações ocorreram para o tratamento com T. terrestris e testemunha, tanto para 
acículas e caule. A concentração de Mg nas acículas e no caule foi menor no tratamento 
com T. terrestris do que para testemunha. A concentração de Mg nas acículas e no caule foi 
menor no tratamento com T. terrestris do que para testemunha. A concentração de Fe nas 
raízes foi menor para P. tinctorius do que para T. terrestris e testemunha. A concentração 
de Cu foi para todas as partes vegetais menor para a testemunha, do que para os dois 
tratamentos micorrízicos. As diferenças na concentração de Mn ocorreram nas acículas, 
onde o seu teor foi maior na testemunha, do que nos tratamentos micorrízicos. O mesmo 
efeito ocorreu para Zn, somente nas raízes. Quanto à concentração de Na ocorreram 
diferenças nas acículas e na raiz. Nas acículas o teor de Na foi menor para T. terrestris do 
que para P. tinctorius e testemunha, enquanto que nas raízes P. tinctorius determinou maior 
concentração do elemento do que para T. terrestris e testemunha. 
 



 
 
 

 
 
FIGURA 2. Raízes de P. caribaea var. bahamensis com abundante formação de 

ectomicorrizas de P. tinctorius obtidas de solo infestado com o fungo (A), e 
raízes sem formação de ectomicorrizas, obtidas de solo não infestado 
artificialmente (H). 

FIGURE 2. Roots of P. caribaea var. bahamensis seedlings with abundant formation 
of ectomycorrhizae by P. tinctorius, obtained from soil infested with this fungos 
roots of seedlings without ectomycorrhizae, obtained from non-infested soil 
(H). 

 



 

 
FIGURA 3. Características morfológicas de ectomicorrizas formadas por P. tinctorius 

em raízes de mudas de P. caribaea var. bahamensis. A) Detalhe de 
ectomicorrizas com ramificação dicotômica e presença de cordões miceliais; B) 
Secção transversal de ectomicorriza, destacando a formação da manta micelial 
(m) e rede de Hartig (r). 

FIGURE 3. Morphological characteristics of ectomycorrhizae formed by P. tinctorius 
on roots of P. caribaea var. bahamensis seedlings. A) Ectomycorrhizae with 
dichotomous branching and presence of mycelial strands; B) Cross section of 
an ectomycorrhiza showing the mycelial mantle (m) and the Hartig net (r). 

 



TABELA 3. Concentração de elementos minerais nas acículas, caule e raízes de 
mudas de Pinus caribaea var. bahamensis após sete meses de cultivo em solo 
infestado artificialmente com os fungos micorrízicos Thelephora terrestris e 
Pisolithus tinctorius. Os valores são médias de três repetições (*) 

TABLE 3. Concentration of mineral elements on needles, stem and roots of P. 
caribaea var. bahamensis seedlings, after seven months of growth in soil 
infested artificially with T. terrestris and P. tinctorius. Values are means of 
three replicates. 

 
Partes vegetais 

Plant parts 
Tratamentos 
micorrízicos 
Micorrhizal 
treatments 

N 
% 

P 
% 

K 
% 

Ca 
% 

Mg 
% 

S 
% 

Fe 
ppm 

Cu 
ppm 

Mn 
ppm 

Zn 
ppm 

Na 
ppm 

 
Acícula 
Needles 

T. terrestris 
P. tinctorius 
Testemunha 

0,8la 
0,96a 
0,67a 

0,24a 
0,15a 
0,18a 

0,95a 
0,71b 
1,10a 

0,44a 
0,42a 
0,36a 

0,22a 
0,26ab 
0,29b 

<0,05a 
<0,05a 
<0,05a 

2.639,69a 
1.907,52a 
l.028,13a 

4,46ab 
4,98a 
2,88b 

205,76a 
194,50a 
381,29b 

114,58a 
105,38a 
131,61a 

541,68b 
993,41a 
892,lla 

 
Caule 
Stem 

T. terrestris 
P. tinctorius 
Testemunha 

0,45a 
0,5la 
0,41a 

0,17a 
0,16a 
0,21a 

0,93a 
0,74b 
1,10a 

0,27a 
0,34a 
0,54a 

0,22a 
0,24ab 
0,29b 

<0,05a 
<0,05a 
<0,05a 

1.387,28a 
1.445,09a 
1.377,65a 

4,46a 
4,98a 
2,36b 

73,80a 
119,91a 
94,3la 

86,97a 
86,5la 

125,17a 

808,53a 
988,35a 

1.052,08a 
 
Raiz 
Roots 

T. terrestris 
P. tinctorius 
Testemunha 

0,040a 
0,49a 
0,29a 

0,32a 
0,18b 
0,25ab 

0,40a 
0,44a 
0,50a 

0,34a 
0,40a 
0,19a 

0,17a 
0,18a 
0,18a 

<0,05a 
<0,05a 
<0,05a 

5.359,33a 
3.964,18b 
5.727,52a 

6,56a 
7,60a 
4,46b 

34,94a 
38,23a 
52,77a 

162,91a 
190,98a 
360,79b 

2.052,08a 
2.787,45b 
2.186,46a 

 
(+) Em cada coluna. para cada paste vegetal. médias seguidas de urna mesma letra não 
diferem estatisticamente. pelo teste de Tukey (P = 0,05) 
(+) In each column, for each plant part means followed by the same letter are not 
statistically different through Tukey's test (P = 0.05). 
 
4. DISCUSSÃO 
 

De acordo com os resultados do presente trabalho, a formação de ectomicorrizas em 
P. caribaea var. bahamensis foi obtida com sucesso pela infestação do solo com micélio de 
T. terrestris e P. tinctorius. Até então, as associações micorrízicas, a partir do cultivo e 
infestação de solos fumigados com isolados de T. terrestris e P. tinctorius, segundo as 
técnicas sugeridas por MARX & BRY AN (1975), tem sido citadas somente para espécies 
de Pinus de origem temperada (BRYAN & ZAK, 1961; MARX & BRYAN, 1969 e 
MARX et alii, 1976). Amplia-se, dessa maneira, a faixa de hospedeiros apresentada por 
GRAND (1976) e MARX (1977), referentes às espécies de Pinus que se associam com 
esses dois simbiontes. Os resultados mostraram também a elevada capacidade de isolados 
de T. terrestris e P. tinctorius, obtidos a partir de P. elliottii var. elliottii e de P. taeda, 
formarem ectomicorrizas com outra espécie de Pinus em condições de solo e clima diversas 
das do seu local de origem. 

A formação de ectomicorrizas de T. terrestris e P. tinctorius na espécie de Pinus 
testada abre a possibilidade de novas pesquisas para outras espécies tropicais. De fato, as 
escassas informações disponíveis se referem a formação de ectomicorrizas em P. caribaea, 
P. pseudostrobus e P. oocarpa com outras espécies de fungos simbióticos (VOLKART, 
1964; HACSKAYLO & VOZZO, 1967; ULRICH & HACSKAYLO, 1971). 



De um modo geral, a formação de ectomicorrizas, em espécies tropicais de Pinus, 
tais como, P. oocarpa, P. strobus var. chiapensis e P. pseudostrobus, tem sido 
experimentalmente obtida a partir da infestação de solos fumigados com acículas, raízes 
ectomicorrízicas e solo de povoamentos florestais (BRISCOE, 1959; RAETS, 1962; 
RICHARDS & WILSON, 1963; CONDORI, 1964). 

O pequeno índice de infecção por T. terrestris, verificado nas mudas testemunhas de 
P. caribaea var. hondurensis deve ter sido devido a basidiosporos originários das 
frutificações produzidas nas plantas do próprio experimento, uma vez que no local 
previamente não existia uma população de fungos ectomicorrízicos (Tabela 1). Isto se deve 
ao fato já bem conhecido de que T. terrestris se constitui em um eficiente reinfestador de 
solos fumigados (ZAK & MARX, 1964; HACSKAYLO, 1965; MARX & DAVEY, 1969; 
MARX & ROSS, 1970; BERRY & MARX; 1976). 

As características morfológicas distintas apresentadas pelas ectomicorrizas 
formadas por T. terrestris e P. tinctorius, possibilitaram a identificação e quantificação 
desses simbiontes nas raízes de P. caribaea var. bahamensis. Como essas características 
são semelhantes às descritas para outras espécies de Pinus (MARX & BRYAN, 1969), 
sugere-se que os fungos envolvidos exercem um controle na morfologia das ectomicorrizas. 
Esse aspecto apresenta também importância prática para a condução de levantamentos de 
fungos ectomicorrízicos que ocorrem em condições de viveiro e campo, uma vez que é 
fundamental a identificação dos fungos simbióticos através das características das 
ectomicorrizas. 

É importante salientar a adaptação de T. terrestris para as condições do ensaio de 
viveiro, verificada pelo desenvolvimento de inúmeros corpos de frutificação desse 
simbionte. Essas frutificações possibilitam promover a disseminação e o estabelecimento 
desse fungo no viveiro e nas áreas próximas. 

Quanto aos efeitos fungos no crescimento das mudas, verificou-se uma resposta 
positiva à infestação do solo, independente do fungo (Tabela 2). A superioridade do P. 
tinctorius sobre T. terrestris tem sido relatada de maneira consistente na literatura (MARX 
& BRYAN, 1975; MARX, 1975; MARX & ARTMAN, 1978; MARX et alii, 1978), sendo 
verificada entretanto a equivalência desses fungos em alguns ensaios de viveiro (MARX et 
alii, 1976). A importância da infestação de solos de viveiros florestais com fungos 
simbióticos específicos, através de técnicas que empregam culturas puras, fica claramente 
demonstrada. Essas técnicas proporcionam a formação de ectomicorrizas na fase inicial do 
desenvolvimento do sistema radicular, garantindo melhor crescimento e sobrevivência das 
mudas apôs plantio. Os efeitos promovidos pelas ectomicorrizas têm sido relacionados com 
o melhor aproveitamento dos minerais do solo, maior resistência à secas e proteção das 
raízes contra o ataque de patógenos de raízes (MARX, 1969, 1972; MARX et alii, 1970; 
MARX & ARTMAN, 1978). 

As diferenças significativas nas análises químicas, para os diferentes elementos 
minerais de mudas de P. caribaea var. bahamensis testadas com dois fungos micorrízicos, 
demonstram a complexidade dos efeitos de associações micorrízicas sobre a concentração 
de nutrientes na planta, não permitindo uma generalização dos resultados (Tabela 3). Esse 
aspecto foi levantado por KORMANIK et alii (1977) ao afirmarem que o efeito na absorção 
de macro e micronutrientes é bastante variável, sendo que alguns nutrientes podem estar 
presentes em maior porcentagem em plantas micorrízicas e outras vezes, nas plantas não 
micorrízicas, não ocorrendo também diferenças significativa entre os dois grupos. 



Dos quatorze elementos minerais analisados na parte aérea de P. taeda, somente o 
zinco foi significativamente superior no tratamento testemunha em relação a P. tinctorius, 
não havendo significância para os demais elementos (BERRY & MARX, 1976). Na mesma 
espécie não havia sido verificada diferença significativa para NPK, Ca e Mg para P. 
tinctorius e testemunha (MARX & BRYAN, 1975). .Para mudas de P. patula o conteúdo 
de P foi maior para as plantas com ectomicorrizas naturais e o K foi maior para as plantas 
controle, não havendo diferença para N (MARAIS & KOTZE, 1978). Por outro lado, o 
conteúdo de P foi maior em mudas de P. radiata inoculadas com Rhizopogon luteolus e não 
houve significância em relação à testemunha para Suillus granulatus, S. luteus e 
Cenococcum graniforme (THEODOROU & BOWEN, 1970). Para P. elliottii e P. radiata a 
concentração de N P K foram variáveis em função dos fungos ectomicorrízicos e 
testemunha (LAMB & RICHARDS, 1971). Exemplos de maior absorção de P em plantas 
ectomicorrízicas tem sido citados na literatura (MELIN & NILSSON, 1950; MORRISON, 
1957; HARLEY, 1959; WILDE, 1968; KRAMER & WILBUR, 1949; SHOULDERS, 
1970).  

O uso de inóculo micorrízico específico, através de técnicas que envolvem culturas 
puras dos simbiontes, apesar das limitações discutidas por MIKOLA (1973) apresenta, em 
decorrência dos resultados obtidos no presente trabalho, boa potencialidade para empregos 
práticos dos fungos P. tinctorius e T. terrestris nas condições brasileiras. Este emprego 
poderá pelo menos ser efetuado na introdução dos referidos fungos em áreas novas de 
reflorestamento no País. Quanto ao uso em larga escala nos viveiros, sua aplicação fica 
limitada pelo fator econômico. O aspecto econômico vai depender da presença de inóculo 
natural na área, das distâncias envolvidas entre o local de produção e o local de aplicação 
do inóculo, das condições de fertilidade do solo e outros fatores. 

 
5. RESUMOS E CONCLUSÕES 
 

Culturas puras de Thelephora terrestris e Pisolithus tinctorius, obtidas através do 
cultivo de micélio desses simbiontes em substrato composto de vermiculita, turfa e solução 
nutritiva, foram utilizadas na infestação de solos fumigados de viveiro florestal, em ensaio 
instalado em Caravelas, BA. Mudas de Pinus caribaea var. bahamensis obtidas neste 
ensaio, após seis meses de cultivo em solo infestado com os referidos simbiontes, 
apresentaram abundante formação de ectomicorrizas de T. terrestris e P. tinctorius. 
Ectomicorrizas típicas de T. terrestris e P. tinctorius apresentaram entre si diferenças na 
coloração e desenvolvimento, sendo notória a formação de uma manta de hifas mais 
espessas para P. tinctorius do que para T. terrestris. Quanto ao efeito de T. terrestris e P. 
tinctorius no crescimento das mudas, verificou-se uma resposta positiva a infestação do 
solo, independente do fungo. A análise química para os principais elementos minerais, em 
diferentes partes vegetais das mudas, apresentou diferenças significativas para alguns 
elementos, sem contudo, permitir uma generalização dos resultados. 
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