
 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NO
DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS DE CATAGUASESINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DANIEL DE LIMA FERREIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MICHELLE DE SALES MOREIRA DEMOLINARIORIENTADOR(ES): 



Introdução 

 É evidente o crescimento da população mundial e, com ele, a 

preocupação quanto à produção de alimentos, em que nas projeções da ONU 

a população mundial chegue a 10 bilhões de pessoas até o ano de 2050. Desta 

forma, a solução direta é desenvolver novas técnicas para a maximização da 

produção por área de plantio. 

 Uma técnica eficiente para maximização da produção é a associação de 

microrganismos e plantas. Vários estudos demonstram a eficiência desta 

técnica de produção, sendo que os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) 

aumentam o sucesso reprodutivo e crescimento de plantas importantes na 

agricultura, horticultura e sistemas florestais (Moreira et al., 2010).  

A colonização das raízes pelos fungos micorrízicos induz aumento da 

produtividade de diversas culturas conduzidas em solo de baixa fertilidade 

principalmente devido ao incremento na absorção de nutrientes de reduzida 

mobilidade no solo, tais como: fósforo, zinco e cobre (Moreira & Oliveira, 2010). 

Além disso, os FMAs afetam algumas espécies de nematóides fitoparasitas 

reduzindo a ovoposição e número de galhas no sistema radicular, como 

observado por Sousa et al. (2010) em plantas de tomateiro e pimentão 

infectadas. Desta forma, este estudo tem por objetivo avaliar a eficiência da 

inoculção de fungos micorrízicos no crescimento de mudas de tomateiro. 

Material e métodos 

O experimento foi realizado em casa de vegetação no município de 

Dona Euzébia-MG. O município se localiza à 21° 18' latitude Sul e 42° 48' 

longitude Oeste. Altitude de 222 m, clima do tipo Aw segundo clasificação de 

Köppen, com chuvas durante o verão e temperatura média anual em torno de 

23,5°C, com pluviosidade média é de 1250 mm por ano. 

Para a semeadura foi utilizado sementeira com duzentas células, 

preenchidas com substrato a base de turfa. Cada célula recebeu 3 sementes e 

ao décimo dia após germinação foram desbastadas deixando apenas uma 

muda por célula. No momento da semeadura foram inoculados os FMAs nas 

doses 0; 0,3; 0,6; 0,9g de formulado micorrízico por célula.  

O transplante foi realizado após as plântulas adquirirem 4 pares de 

folhas e aproximadamente 10 cm de altura para vasos com capacidade para 



5,5 litros (20 cm de altura por 18 de diâmetro) contendo o seguinte substrato: 

solo de horizonte B latossólico, esterco de gado e areia na proporção de 2x1x1 

devidamente homogeneizado e peneirado em peneira de 0,5 cm.  

 O experimento consistiu de um fatorial 4 x 2, sendo as doses de 0; 0,3; 

0,6 e 0,9 g de formulado micorrízico em solo sob estresse hídrico ou não, com 

5 repetições totalizando 40 vasos. 

As parcelas submetidas ao estresse hídrico foram irrigadas com 70 % da 

necessidade de irrigação para cultura do tomateiro calculada por meio da 

evapotranspiração da cultura (ETc) e o coeficiente da cultura (Kc). Segundo a 

FAO (1994) as necessidades hídricas totais (ETm) após o transplante do 

tomateiro com 90 120 dias são de 400 a 600 mm. O Kc foi verificado em 

trabalho descrito por Mantovani (2006). Assim a necessidade de irrigação da 

cultura foi obtida por meio da equação: 

Etc = Et0 x Kc 

 Foram avaliados o tamanho e o número de flores das plantas durante 60 

dias. 

Resultados  

Plantas não micorrizadas, cresceram em média 10% que as demais na parcela 

submetida a estresse hídrico. Ver figura 1 

Plantas submetidas à concentração de 0,9 g de formulado micorrízico, não 

submetidas a estresse hídrico alcançaram as maiores médias de crescimento. 

Ver Figura 2   

O numero de flores do tratamento com estresse hídrico não sofreu variações 

significativas até o momento. Ver Figura 3 

Plantas submetidas à concentração de 0,9 g de Formulado micorrízico, que 

não sofreram estresse hídrico, produziram até 30% a mais de flores. 

  



 

Figura 1. Altura de plantas (cm) em mudas de tomateiro 

submetidos à estresse hídrico 

 

Figura 2. Altura de Plantas (cm) em mudas de tomateiro não 

submetidas a estresse hídrico. 

 

Figura 3. Quantidade média de flores em mudas de tomateiro 

submetidas a estresse hídrico.   

 

Figura 4. Quantidade de flores em mudas de tomateiro não 

submetidas a estresse hídrico. 
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