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RESUMO 
 

O Estado do Ceará vem se destacando na área de produção de flores e plantas 
ornamentais nos últimos anos e tem apresentado crescimento em vários aspectos, 
influenciando, dessa maneira, no desenvolvimento da economia cearense. No entanto, apesar 
da grande importância econômica das rosas no Ceará como também em outras regiões do 
Brasil, há carência de pesquisas sobre essas flores no país. As informações são escassas 
quanto, por exemplo, às exigências nutricionais de roseiras nas condições de produção no 
Brasil, bem como sobre as possíveis associações benéficas estabelecidas com microrganismos 
edáficos. Objetiva-se neste trabalho avaliar o efeito da colonização micorrízica arbuscular 
sobre o desenvolvimento de minirosa em um Neossolo Quartzarênico do município de 
Eusébio no Estado do Ceará. O experimento foi conduzido, inicialmente, em estufa e teve 
continuidade em condições de campo após o transplantio. O trabalho foi realizado na empresa 
Exotic Paisagismo, no município de Eusébio-Ce. O solo utilizado foi um Neossolo 
Quartzarênico o qual foi coletado para análises químicas e microbiológicas. As estacas de 
minirosa, variedade branca, foram plantadas em bandejas contendo solo estéril ou natural 
onde foram mantidas por um período de 30 dias para o enraizamento. Estas estacas também 
receberam água de lagoa estéril ou natural durante o período de formação de raízes. A fase de 
enraizamento ocorreu em estufa. Após este período, as mudas foram transplantadas para vasos 
plásticos contendo somente solo natural. Estas plantas, após transplantio, passaram a receber 
água da lagoa apenas natural e dois níveis de fósforo.  O experimento foi destrutivo, com duas 
épocas de coleta, aos 60 (coleta 1) e 90 (coleta 2) DAT, onde foram retiradas três repetições 
de cada tratamento para a realização de análises. O experimento obedeceu a um delineamento 
experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 ( dois níveis de fósforo) x 2 
(enraizamento em solo estéril ou natural) x 2 (irrigação com água da lagoa natural ou água da 
lagoa estéril), com 3 repetições. Os parâmetros a serem avaliados foram: massa da matéria 
seca da parte aérea MSPA, altura da planta, diâmetro do caule, número de rosas, determinação 
de P da parte aérea, colonização micorrízica arbuscular, densidade de esporos e diversidade de 
FMA no solo e respiração basal do solo. Na coleta 2, nas plantas que receberam o nível 
subótimo de P (P2), a colonização precoce aumentou de forma significativa a produção de 
MSPA de plantas enraizadas em solo natural em relação às plantas enraizadas em solo estéril. 
Os FMA podem ter sido estimulados pelo menor suprimento de fósforo. Na coleta 2, o 
aumento da altura das plantas, influenciado pelas condições de enraizamento, pode ter sido 
promovido pelo enraizamento em solo natural, ou seja, pela presença de FMA durante o 
período de formação de raízes. Na coleta 1, as plantas que receberam os tratamentos T5  e T6 
foram as únicas parcelas a não apresentarem rosas aos 60 DAT, sendo que, ambos os 
tratamentos foram compostos pelo fator enraizamento em solo estéril, ou seja, na ausência de 
FMA.  Na coleta 2, as plantas que receberam os tratamentos T3 e T4 e que, portanto, foram 
enraizadas em solo natural (pré-colonizadas) apresentaram o maior número de rosas no 
momento da coleta e, subseqüente, contagem das rosas. Em relação a colonização micorrízica, 
tanto na coleta 1 quanto na coleta 2 o fósforo foi, estatísticamente, o único fator a influenciar 
nos resultados. O enraizamento em solo natural promoveu um maior desenvolvimento da 
minirosa no solo com menos P disponível. As estacas de minirosas quando enraizadas em 
solo apresentaram um menor número de estacas perdidas, maior sobrevivência ao transplantio 
e melhor crescimento e vigor do que as plantas cultivadas, comercialmente, em pó de coco e 
casca de arroz carbonizada. 
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ABSTRACT 
 
 

The state of Ceará has been highlighted in the production of flowers and 
ornamental plants in recent years and has been growing in many ways influencing in the 
developing the economy of Ceará. However, despite the great economic importance of roses 
in Ceará as well as in other regions of Brazil, there is a lack of research on these flowers in the 
country. Information is scarce as, for example, the nutritional requirements of roses under the 
conditions of production in Brazil, as well as the possible beneficial associations established 
with edaphic microorganisms. The objective of this work was to evaluate the effect of 
arbuscular mycorrhizal colonization on the development of in a Neosoil Quartzarenic in the 
Eusébio county in Ceará state. The experiment was initially conducted under greenhouse 
conditions and was continued in field conditions after transplanting. The study was conducted 
at Exotic Landscaping company in the Eusebio county. The soil collected was used for 
chemical and microbiological analysis. The cuttings rose miniature, white variety, were 
planted in trays containing sterile soil or natural soil, where they were kept for a period of 30 
days for rooting. These cuttings also received sterile water or natural water during the 
formation of roots. The rooting phase was conducted in greenhouse conditions. After this 
period, the seedlings were transplanted to plastic pots containing only natural soil. These 
plants after transplanting began to receive only natural lake water and two different levels of 
phosphorus. The experiment was destructive, with two samplings periods, to 60  and 90 days 
after transplanting, and three replicates for each treatment. A factorial completely randomized 
design 2 (two phosphorus levels) x 2 (roots in sterile soil or natural) x 2 (irrigation with 
natural pond water or sterile pond water) with four replicates was adopted. The parameters 
evaluated were: shoot dry matter, plant height, diameter of stalk, number of roses, 
determination of P in the plant, arbuscular mycorrhizal colonization, spore density and 
diversity of AMF species and basal soil respiration. To 90 days after transplanting, the plants 
that received suboptimal levels of P (P2), the early colonization significantly increased the 
production of shoot dry matter of plants rooted in natural soil when compared to plants rooted 
in sterile soil. The FMA may have been stimulated by the low supply of phosphorus. To 90 
days after transplanting, increased plant height, influenced by the rooting conditions, may 
have been promoted by the roots in natural soil, or by the presence of AMF during the 
formation of roots. To 60 days after transplanting, the plants that received the treatments T5 
and T6 were the only plots that there were no roses at the this period both treatments were 
made up by a factor of rooting in sterile soil, eg. in the absence of AMF. To 90 days after 
transplanting period, the plants that received the treatments T3 and T4 and therefore were 
rooted in natural soil (pre-colonized) had the largest number of roses at the time of sampling 
and subsequent counting of roses. Related to mycorrhizal colonization, in both periods, the P 
factor was, statistically, the only factor to influence the results. Rooting in natural soil 
promoted the further development of the rose miniature in soil with less P available. The 
cuttings of rose miniature when rooted in soil had less lost cuttings, increased survival to 
transplanting and better growth and vigor when compared to plants grown commercially in 
powder coconut and rice shell.  
 
 
 
Keywords: Rose miniature, mycorrhiza, phosphorus.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a comercialização de flores e plantas ornamentais está em 

considerável crescimento, pois em todo país estão sendo implementados pólos regionais 

de produção atualmente caracterizados pelo uso de novas tecnologias buscando, desta 

forma, atender às exigências internacionais quanto à qualidade, padronização e pós-

colheita. Estes fatores irão beneficiar o consumidor brasileiro, que assim terá acesso a 

produtos de melhor qualidade e preços cada vez mais compatíveis com a realidade 

brasileira.  

A produção de rosas é uma atividade bastante importante em regiões como 

Barbacena e Andradas em Minas Gerais, Holambra e Atibaia no estado de São Paulo, 

onde um grande número de famílias depende dessa cultura, no nordeste, a região de 

Vitória da Conquista no meio Oeste da Bahia destaca-se no cultivo de rosas em estufas 

e campo e também no Ceará no Distrito de Inhuçú, São Benedito. 

Novos produtos estão sendo incorporados à pauta das exportações cearenses 

sendo um deles a floricultura que tem nos bulbos e tubérculos e nas rosas os exemplos 

mais representativos. O Ceará vem se destacando na produção de flores e plantas 

ornamentais e apresentando crescimento quanto à área cultivada, valor da produção, 

volume e quantidade exportados, dentre outros aspectos, influenciando, dessa maneira, 

no desenvolvimento da economia cearense e na geração de empregos e renda. Segundo 

informações obtidas através da Secretaria de Comércio Exterior- SECEX (2002), o 

Ceará atualmente ocupa o 2º lugar entre os estados brasileiros nas exportações de flores 

frescas cortadas (as exportações de flores do Estado representam 14,8% das exportações 

brasileiras desse tipo de flores) perdendo apenas para o Estado de São Paulo. O Ceará 

ocupa, ainda, a posição de primeiro exportador de rosas do Brasil 

(INSTITUTOAGROPOLOS, 2011).  

No entanto, apesar da grande importância econômica das rosas no Ceará 

como também em outros estados do Brasil, há carência de pesquisas sobre essas flores 

no país. Muito do manejo adotado pelos produtores de rosas no Ceará ainda está 

fundamentado em uma experimentação baseada em tentativas de acerto, não existindo 

pesquisas ordenadas que gerem tecnologia apropriada às nossas condições edafo-

climáticas. As informações são escassas quanto, por exemplo, às exigências nutricionais 

de roseiras nas condições de produção no Brasil, bem como sobre as possíveis 

associações benéficas estabelecidas com microrganismos edáficos.  
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Nesse sentido, a otimização da produção mediante a associação com fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) seria relevante, pois promovendo melhor crescimento 

da planta colonizada em função do uso mais eficiente de água e do maior 

aproveitamento de nutrientes, principalmente fósforo, resultaria em aumento da 

produtividade do viveiro e diminuição dos gastos com fertilizantes e agroquímicos (pela 

maior tolerância à fitopatógenos conferida às plantas) determinando, como 

conseqüência, uma redução nos custos de produção.  

 Considerando a importância econômica da produção de algumas espécies 

de rosa no Brasil, os poucos os trabalhos de pesquisa desenvolvidos na área da 

floricultura e a relevância da relação simbiótica estabelecida entre FMA e várias 

espécies de plantas, objetivou-se nesse trabalho avaliar o efeito da colonização 

micorrízica arbuscular sobre o desenvolvimento de minirosa em um Neossolo 

Quartzarênico do município de Eusébio no Estado do Ceará.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Rosa chinensis 

 

A família Rosaceae apresenta 95 gêneros de grande importância econômica 

devido à utilização de suas flores, como o gênero Rosa. Ainda hoje o número exato de 

espécies continua sendo motivo de controvérsia, sendo que alguns autores sugerem 150 

espécies (STARR & BRUNEAU, 2002), enquanto outros citam cerca de 200 espécies. 

Esse gênero apresenta, ainda, mais de 30 mil variedades, produtos de cruzamentos e 

retrocruzamentos (FONTANA, 1997).  

A espécie Rosa chinensis (rosa deriva do latim, indicando rosa ou flor da 

rosa e chinensis por ser originária da China) é popularmente denominada de minirosa, 

roseira-miniatura ou rosa-miniatura e tem crescimento compacto (subarbusto de 

pequeno porte, de 20 a 40 cm de altura), floração intensa (floresce principalmente na 

primavera e início do verão) e se destaca pela grande durabilidade de suas flores, que 

tem tamanho variando de pequeno a médio e espinhos no talo, e apresenta, ainda, ciclo 

de vida perene (BOETTCHER, 1991). A espécie é amplamente cultivada na China 

como planta ornamental e numerosas cultivares foram selecionadas com diferentes 

cores e com aumento do número de pétalas (FLORESNAWEB, 2011).  

De modo geral, são raras as referências sobre a história das rosas no Brasil, 

mas o que se sabe é que as roseiras foram trazidas pelos jesuítas entre os anos de 1560 e 

1570. As primeiras roseiras foram plantadas ao lado da Vila de Piratininga e suas flores 

eram utilizadas em eventos religiosos. O plantio de roseiras em jardins públicos se 

iniciou a partir da criação da Ordem da Rosa, em 1829, através da qual D. Pedro I 

homenageava os nobres por seus feitos (PETRY, 2000). A citação literária mais antiga 

encontrada data de 1813, a partir da descrição do município de Roseira, cujo nome 

deriva-se do bairro localizado à margem do Caminho Real que ligava São Paulo ao Rio 

de Janeiro. Segundo o depoimento popular, o nome originou-se das rosas (rosa branca 

brava e a rosinha trepadeira denominada “mariquinha”) existentes à margem do 

caminho. Um documento antigo existente na Biblioteca do Museu dos Ciclos Sócio-

Econômicos do Vale do Paraíba, afirma que as rosas brancas e a rosinha trepadeira 

cobriam as cercas e divisas das propriedades ao longo do Caminho Real 

(CIDADEAPARECIDA, 2003).  
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Em relação às variedades utilizadas no atual cultivo comercial de mini-

roseiras no Brasil, não se têm referências sobre sua origem genética. O Catálogo de 

Flores e Plantas Ornamentais destaca somente quatro variedades de mini-roseiras, sendo 

diferenciadas somente pela coloração das pétalas (flores róseas, vermelhas, amarelas ou 

brancas). As rosas vermelhas são as que apresentam maiores demandas, além de haver 

muitas variedades. As de cor branca, champanhe, amarela, e cor de rosa, têm um 

mercado menor, mas certo em algumas datas comemorativas como no dia das mães, dia 

das secretárias, finados e nas festas de fim de ano (VEILING, 2002).  

Essa espécie de rosa pode ser cultivada em jardins ou para produção 

comercial de flores de corte ou flores envasadas. Em jardins pode ser plantada isolada, 

em renques ou canteiros, em uma única cor ou em conjuntos de várias colorações. 

Planta extremamente delicada, a minirosa deve ser cultivada em local protegido, sendo 

sua propagação feita por estaquia ou por cultura de tecidos. Exige, para um bom 

desenvolvimento, irrigação freqüente (um dos fatores mais importantes relacionado à 

exigência das rosas é a necessidade de água) e solos férteis 

(PORTALMUNDODASFLORES, 2010). As roseiras podem se desenvolver bem em 

qualquer tipo de solo, mas é preferível garantir uma terra mais para argilosa, que tenha 

boa drenagem. O solo rico em húmus é especialmente benéfico para as rosas. Quanto ao 

pH, o índice ideal se situa entre 6,5 e 7 (neutro) (JARDIMDEFLORES, 2009). Cadahía 

et al. (1998) trabalharam com rosas testando várias cultivares e observou que a absorção 

de P aumentou quando houve uma redução do pH da solução devido ao aumento da 

concentração de N-NH4
+.   

As necessidades de nutrientes pelas roseiras têm chamado a atenção, devido 

à necessidade de uma aplicação adequada de nutrientes, levando-se em consideração 

diversos fatores, como a espécie, variedade e fatores ambientais como temperatura e 

luz. O conhecimento da demanda de nutrientes pelas roseiras, em cada estágio, é 

importante para que os nutrientes possam ser aplicados de acordo com as necessidades 

da planta (CADAHÍA et al., 1998). Segundo Casarini e Folegatti (2006), a maior taxa 

de absorção de nutrientes pelas roseiras ocorre durante o desenvolvimento das hastes 

florais e folhas, para aumentar as reservas da planta. Durante a brotação das gemas até o 

crescimento da haste floral, a planta utiliza sua energia armazenada e a absorção 

máxima ocorre quando os botões florais já estão formados.  

Considerando que a fertilização de rosas é constante durante o ano, havendo 

variações em função da fase da cultura, o rítmo de absorção de nutrientes da roseira 
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após sua formação é de acordo com os picos de produção. Na brotação da gema que irá 

formar a haste floral, ocorre maior requerimento de P e de Ca e, após esta fase, além 

destes nutrientes, o N, Fe e Mg são requeridos para o crescimento vegetativo da roseira 

e, como fonte de reserva para as futuras brotações. Nesta última fase, adubações 

complementares com N devem ser realizadas, em seguida vem o K, necessário em 

quantidades maiores para o desenvolvimento e coloração das flores e folhas 

(CASARINI; FOLEGATTI, 2006).  

A maior parte dessas pequenas rosas resiste perfeitamente à maioria dos 

climas, principalmente ao frio, mas alguns cuidados devem ser tomados de modo a 

dificultar a disseminação de certas doenças de ocorrência freqüente em rosas 

(BARDEN, 2008). 

Algumas das doenças causadas por patógenos de maior relevância ocorridas 

em roseiras são a podridão de flores (Botrytis cinerea), Oídio (Sphaerotheca pannosa), 

Míldio (peronospora sparsa) e mancha preta (Diplocarpon rosae). A combinação do 

cultivo realizado em ambiente controlado (como em estufas) e a aplicação de defensivos 

nas prováveis épocas de surgimento de doenças promove uma maior eficácia no manejo 

de doenças causadas por fungos (MANEJODEDOENÇAS..., 2009).  

A podridão de flores começa com o surgimento de pequenas manchas ou 

bolhas nas pétalas que evoluem para necrose e apodrecimento dos tecidos com 

formação de mofo cinzento em sua fase final, provocando perda econômica 

(TATAGIBA et al., 1998). O botrytis , em condições úmidas, pode atacar os botões 

florais, tornando-se um fator limitante na produção, venda e armazenamento de rosas 

(JARVIS, 1980). A queima por botrytis é uma das mais sérias doenças que afetam a 

produção e a qualidade pós-colheita de rosas de corte. As infecções não são sempre 

visíveis na colheita, mas elas se desenvolvem rapidamente em condições de alta 

umidade (HAUSBECK & MOORMAN, 1996). 

O oídio da roseira, causado pela forma Sphaerotheca pannosa, é um das 

doenças mais comuns da roseira, ocorrendo principalmente em épocas de seca mais 

prolongada e altas temperaturas. As partes infestadas são principalmente as folhas, os 

ramos novos e os botões florais. Quanto à resistência à doença, ocorre grande 

diversidade de uma variedade para outra. De modo geral, parece que as variedades de 

flores vermelhas a violáceas ou ainda amarelas são mais resistentes que as rosadas e 

estas mais que as flores brancas (GALLI et al., 1980). É uma doença que tem sido 

comumente observada em estufa. Incide nas plantas causando enrugamentos, 
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deformações do limbo e superbrotamento das plantas (FERREIRA, 1997), podendo 

acarretar a morte de até 50% das mudas (MUCCI et al., 1980).  

De acordo com Eken (2005), o oídio, causado por Sphaerotheca pannosa 

var. rosae, é uma doença controlada principalmente por fungicidas químicos, mas 

alguns estudos indicam o potencial do controle biológico como uma técnica 

complementar ou alternativa para o manejo da doença. Os tratamentos atuais para 

Sphaerotheca pannossa têm efeitos prejudiciais ao ambiente, podem não ser eficazes e, 

em alguns casos são danosos a própria roseira. Esse mesmo autor resumiu dados sobre 

os fungos antagônicos que foram testados como potenciais agentes de controle 

biológico ou têm sido relatados como antagonistas naturais deste fitopatógeno. A 

infecção por oídio é um problema que persiste em afetar os produtores de rosa, pois o 

valor dessa cultura depende, principalmente, da sua aparência (HICKS et al., 1999). 

O míldio é uma das doenças mais importantes na produção de rosas, 

surgindo principalmente em condições de alta umidade relativa. Não ocorre infecção se 

a umidade relativa for menor do que 85%. A presença de água livre sobre as folhas 

favorece o fungo (no filme de água há germinação dos esporângios e formação de 

zoósporos no interior dos mesmos). Condições de clima ameno e umidade relativa 

elevada são extremamente favoráveis ao desenvolvimento da doença. Culturas muito 

adensadas e mudanças bruscas de temperatura, como na chegada de frentes frias, 

também contribuem para o ataque do fungo (KIMATI et. al., 1997). Os sintomas podem 

surgir nas hastes, nos botões e nas folhas. É uma doença agressiva, capaz de destruir 

brotos novos e folhas e, se não for controlada, destrói a planta totalmente. Os danos 

começam com lesões irregulares de coloração vermelha púrpura, evoluindo para o 

amarelamento, o secamento e a queda das folhas e das extremidades dos ramos 

(MANEJODEDOENÇAS..., 2009). 

A mancha preta é de ocorrência muito freqüente condições de produção em 

campo e em plantas com deficiências nutricionais e está diretamente relacionada com 

períodos de chuvas intensas (costuma surgir mais quando ocorri mudanças bruscas de 

temperatura). As folhas novas (5 a 14 dias de idade) de roseira são mais suscetíveis. Os 

conídios precisam de 100% de umidade por no mínimo cinco minutos como condição 

para que a germinação ocorra (KIMATI et. al., 1997). Para ocorrer a infecção, esse 

período de água livre no tecido deve continuar por mais de sete horas. Os sintomas 

principais são lesões grandes e escuras que aparecem na face superior das folhas 

causando amarelecimento generalizado do limbo foliar, resultando em queda intensa das 
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folhas. Outras partes da planta também podem ser afetadas apresentando manchas 

semelhantes às surgidas nas folhas como, por exemplo, as hastes, embora demonstrando 

um grau de infecção inferior. O cultivo em ambientes protegidos tem reduzido de 

maneira significativa a incidência dessa fitopatologia (ALEXANDRE & BERGMANN, 

1995).  

Além dos microrganismos patogênicos, a beleza das rosas e o 

desenvolvimento e produtividade das roseiras podem ser comprometidos pelo ataque de 

insetos como: pulgões, ácaros, trips, formigas-cortadeiras e besouros. Os pulgões são os 

mais comuns. Eles sugadores e causam deformações nas partes atacadas, principalmente 

brotos novos e botões.  Os ácaros são quase imperceptíveis e invisíveis a olho nú e se 

localizam, em colônias, na parte inferior das folhas, causando grandes prejuízos. Os 

trips são pequenos insetos voadores que deformam as flores, logo no início da brotação. 

Em grandes ataques, podem destruir completamente a planta. As formigas-cortadeiras 

fazem mais estragos nas folhas e brotos. E por fim, dentre os besouros, as vaquinhas são 

as que mais destroem as flores (JARDIMDEFLORES, 2009).  

A maioria das roseiras é cultivada como planta ornamental, mas também são 

utilizadas para a extração de óleo essencial (perfumes e cosméticos), medicamentos 

(com a polpa dos frutos pode ser feito um chá com propriedades diuréticas. Contém 

também vitamina C) e restaurantes (decora muito bem os pratos e suas pétalas podem 

ser usadas em saladas, geléias, gelatinas, sorvetes, pudins, cremes e licores) 

(ERVASFINAS, 2011).  

As flores e frutos são utilizados na medicina tradicional chinesa para o 

tratamento de menstruação irregular ou dor durante o ciclo menstrual e também para 

inchaço na tireóide (FLORESNAWEB, 2011). Na medicina popular do Rio Grande do 

Sul, a mini rosa é utilizada para tratar patologias como a enxaqueca e a doença do 

cérebro cansado ou mal alimentado causada pela circulação de sangue não limpo, mal 

oxigenado e pobre em nutrientes dificultando os trabalhos mentais e causando exaustão 

(ZATTA, 1993). 

Estudos científicos mostram que a planta é rica em compostos fenólicos, 

incluindo taninos hidrolisáveis e flavonóis, entre outros. A esses compostos, presentes 

em um extrato metanólico das flores de R. chinensis, foi atribuído o efeito antioxidante 

desse vegetal (CAI et. al., 2005).  
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Estudos realizados por Tripathi & Dixit (1977) demonstraram que as flores 

da planta exibem atividade fungistática contra diversas espécies de fungos, efeito devido 

à presença de ácido gálico. 

 

2.2 Fungos micorrízicos arbusculares (FMA) 

 

Os microrganismos compreendem muito da biodiversidade terrestre 

(TORSVIK et al., 2002) e desempenham funções importantes nos ciclos 

biogeoquímicos e no funcionamento dos ecossistemas (BELL et al., 2005). Os fungos 

micorrízicos arbusculares (FMA) são considerados os principais componentes da 

microbiota do solo (OEHL et. al., 2003).  

A ordem Glomales é formada por cinco famílias: Glomaceae, formada pelo 

gênero Glomus; Acauloporaceae, com gênero Acaulospora e Entrosphora; 

Gigasporaceae, com os gêneros Gigaspora e Scutellospora; Archaesporaceae, com o 

gênero Archaeospora; e Paraglomaceae, com o gênero Paraglomus (INVAM, 2011; 

MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

Os FMA pertencem à ordem Glomales e firmam uma associação simbiótica 

mutualística com as raízes da maioria das plantas conhecida como mycorhiza (mico = 

fungo, rhiza = raízes) ou micorriza em português (termo empregado primeiramente por 

Bernard Frank em 1985). A Micorriza é caracterizada pela formação de estruturas 

internamente às raízes (hifas, vesículas e arbúsculos) e grande quantidade de hifas 

extrarradiculares. Estas hifas funcionam como extensões do sistema radicular, 

aumentando a área de exploração do solo, e absorvendo água e nutrientes para as 

plantas (SILVA JUNIOR & CARDOSO, 2006).  

Nessa associação, a planta fornece ao fungo C (fixado no processo 

fotossintético pela planta) e o endófito, por sua vez, provém à planta com nutrientes, 

principalmente fósforo (P). Essa troca bidirecional ocorre em uma estrutura chamada 

arbúsculo. Algumas espécies de fungo produzem nas raízes vesículas ricas em lipídio, 

que servem como reserva para o fungo ou ainda, como meio de propagação no solo 

(MOREIRA & SIQUEIRA, 2006). 

A eficiência de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e a dependência 

micorrízica de plantas variam de acordo com o fungo, planta hospedeira e condições 

edáficas (MOREIRA-SOUZA & CARDOSO, 2002). As espécies de plantas exigem 

diferentes susceptibilidades à colonização, apresentando variações inter e intra-
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específicas. Mesmo dentro de famílias tipicamente micorrizáveis, existem espécies que 

resistem à colonização. As micorrizas, em geral, não são específicas ou apresentam 

pouca especificidade, quando comparadas com outras relações entre planta e 

microrganismos. Assim, o fungo isolado de determinada espécie de planta pode 

colonizar qualquer outra suscetível às micorrizas. Portanto, são consideradas universais 

(MOREIRA & SIQUEIRA, 2002).  

Os efeitos benéficos dos FMA têm sido repetidamente demonstrados nas 

mais diferentes condições e espécies vegetais (FRANÇA et. al., 2004). Segundo 

Alarcón & Ferrera-Cerrato (1999), o principal fator benéfico para a planta é o micélio 

externo do fungo, que proporciona maior capacidade de absorção de água e dos 

nutrientes devido à extensa rede de hifas que o fungo pode formar. Esta simbiose 

proporciona à planta hospedeira, além de um melhor desenvolvimento, devido a maior 

absorção de nutrientes de baixa mobilidade no solo (principalmente fósforo), uma maior 

resistência aos estresses abióticos (salino e hídrico) e ao transplantio (SHIAVO & 

MARTINS, 2002) e uma maior tolerância a doenças causadas por patógenos (JEFRIES 

et al., 2003).  

Rabie (2005) afirma que as micorrizas arbusculares são primordiais no 

manejo de ambientes salinos. Em geral, a planta micorrizada produz mais biomassa e é 

mais tolerante às condições de solo mais críticas, como altos teores de Fe e Al 

(NOGUEIRA & CARDOSO, 2000). Além disso, os FMA produzem no micélio externo 

uma glicoproteína (glomalina) que favorece a estabilidade de agregados no solo 

contribuindo, dessa forma, para melhorar a qualidade do solo (STEINBERG & RILLIG, 

2003).  

Portanto, o entendimento da interação que ocorre entre fungos micorrízicos 

arbusculares, outros componentes da biomassa microbiana do solo e as plantas, é 

essencial para o estabelecimento e manutenção de sistemas sustentáveis, que visam a 

conservação da capacidade produtiva do solo, redução no uso de insumos e energia e 

otimização da ciclagem de nutrientes (BAGYARAJ & REDDY, 2005).  

 

2.3 Respiração Basal do Solo (RBS) 

 

Os indicadores biológicos vêm sendo cada vez mais utilizados para se 

avaliar a qualidade do solo (STEINBERG, 1999). A respiração microbiana ou 

respiração basal do solo (RBS) é um parâmetro extremamente utilizado como indicador 
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considerando a importância da relação existente entre a atividade biológica e sua 

contribuição nas transformações do carbono no solo.  Dessa forma, a RBS estima 

atividade microbiana do solo através da liberação de dióxido de carbono (CO2) ou do 

consumo de oxigênio (O2) (NSABAMINA et al.2004), ou seja, a RBS traduz a 

capacidade metabólica da microbiota edáfica em degradar compostos orgânicos 

(NANNIPIERI et al. 2003). Segundo Abdelhamid et. al. (2004), solos com maior 

emissão de CO2 são geralmente considerados com qualidade superior, pois existe 

elevada atividade de microrganismos capazes de oxidar a matéria orgânica. 

A atividade microbiológica de decomposição pode ocorrer de forma mais 

rápida, acelerando a disponibilidade de nutrientes, se houver fatores propícios como pH, 

temperatura, oxigênio e umidade (SEVERINO et al., 2004). Por tratar-se de um 

processo biológico, a presença de água é um fator de grande importância, pois sem água 

os microorganismos não poderiam se manter em atividade. Mas, devido à necessidade 

de água e ar ao mesmo tempo, torna-se necessário encontrar os limites mínimos e 

máximos que os resíduos devem apresentar para que os microorganismos sejam 

atendidos satisfatoriamente e para que eles possam manter desejável a velocidade do 

processo de decomposição (KIEHL, 1985). 

No entanto, a interpretação dos resultados da atividade biológica deve ser 

feita com critério, uma vez que elevados valores de respiração nem sempre indicam 

condições desejáveis, pois uma alta taxa de respiração pode significar, em curto prazo, 

liberação de nutrientes para as plantas e, em longo prazo, perda de carbono orgânico do 

solo para a atmosfera (PARKIN et al., 1996).  

 

2.4 Efeito da disponibilidade de fósforo (P) sobre a micorríza  

 

O fósforo (P) é um macronutriente presente no solo em baixas 

concentrações e pouco móvel em solos intemperizados, como os tropicais. São nessas 

condições que os FMA apresentam papel determinante na sobrevivência de diversas 

espécies vegetais, incapazes de mobilizar este elemento (GRAMPER et al., 2004).  

O P é um nutriente estrutural na constituição de ácidos nucléicos, 

fosfolipídeos, assim como de diversas enzimas (LEHNINGER et al., 1995). Ele está 

envolvido diretamente nos processos de fosforilação e, portanto, no metabolismo 

energético, na transdução de sinais e na regulação da atividade celular. A falta de P 

ocasiona significante declínio no conteúdo de Adenosina Trifosfato (ATP) (-74 %) e 
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Adenosina Difosfato (ADP) (-91 %), bem como dos conteúdos de enzimas. Assim, a 

manutenção da homeostase celular do P é fundamental para organismos em geral e 

plantas tropicais em solos de baixa fertilidade, principalmente (VIERECK et. al.,2004). 

Estima-se que a contribuição das micorrízas para a absorção de P está em 

torno de 80% (MARSCHNER & DELL, 1994) fazendo com que, dentre os mecanismos 

que regulam a formação das micorrízas, a concentração de fosfato (P) na planta seja um 

dos fatores determinantes para o desenvolvimento dessa simbiose (SMITH & READ, 

1997).  

Para muitas espécies de plantas, altas concentrações de P na planta inibem a 

colonização das raízes, enquanto baixas concentrações favorecem a colonização 

intrarradicular (MOHAMMAD et. al., 2004). Em condições de alto teor de fósforo no 

solo, a planta terá como absorvê-lo com mais facilidade fazendo com que ocorra a 

inibição da colonização, porém o fungo, mesmo em pequenas quantidades, continua 

exigindo fotossintatos da parte aérea da planta passando a atuar, dessa forma, como 

parasita, reduzindo o crescimento vegetal (GRAMPER et. al., 2004). Em alta 

concentração de P, a permeabilidade da membrana e a exsudação radicular diminuem 

cujos componentes podem ser importantes para a nutrição do fungo e sinalização 

molecular durante os processos de pré-infecção e colonização (GRAHAM et al., 1981; 

JOHNSON et. al., 2005).  

Além dos efeitos sobre o simbionte, elevadas concentrações de fósforo são 

capazes de causar efeitos prejudiciais também aos FMA podendo, reduzir ou impedir a 

colonização, diminuir o crescimento do tubo germinativo, suprimir a ligação da hifa 

com a raiz e a formação de apressórios, reduzir o número de clamidósporos, reduzir a 

taxa de disseminação do fungo e o crescimento do micélio extra-radicular e, ainda, 

interferir na diversidade dos fungos micorrízicos (SMITH & READ, 1997; BUCKING, 

2004). No entanto, algumas plantas que apresentam alta dependência micorrízica, 

mesmo em altas concentrações de fósforo no solo, são beneficiadas, enquanto que 

plantas com baixa dependência micorrízica são negativamente afetadas (JIFON et al., 

2002). 

O bom funcionamento da simbiose micorrízica é influenciado pelo genótipo 

da planta, pela espécie de fungo e pelo fósforo no solo (VALENTINE et al., 2000). De 

acordo com Marschner & Dell (1994) as doses de P consideradas inibitórias ou não para 

o desenvolvimento da associação micorrízica dependem de características referentes à 

espécie do fungo, à planta hospedeira e ao substrato utilizado. 
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Normalmente, espécies não micorrizadas ou mesmo colonizadas por fungos 

micorrízicos arbusculares ineficientes, crescendo em condições de baixa disponibilidade 

de fósforo, em geral necessitam de mais fertilizantes fosfatados (BUCKING & 

SHACHAR-HILL, 2005). Em solos com baixa disponibilidade de fósforo, as plantas 

colonizadas com FMA apresentam taxas de crescimento mais elevadas do que as não 

colonizadas (SILVEIRA, 1992). 

 

2.5 Fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e sua interação com flores 

 

A ocorrência de FMA já foi constatada na rizosfera das mais diversas 

plantas ornamentais como marantáceas (GRANDI & SILVEIRA, 1985), cactáceas 

(TABER & SWEATT, 1981), rosáceas (TRUFEM et al., 1987) e liliáceas (AMES & 

LENDERMAN, 1978), sugerindo que esses fungos desempenham um papel importante 

na adaptação, desenvolvimento e sobrevivência dessas plantas nos mais diversos 

ecossistemas.  

 São vários os mecanismos pelos quais a associação micorrízica pode 

melhorar a produção de flores de corte como, por exemplo, aumentando o número de 

flores por planta e um aumento da longevidade ou comprimento da haste de flores de 

corte (SCAGEL, 2004). 

Os efeitos positivos da micorrização de plantas ornamentais, relacionados 

tanto à produção de mudas de flores de corte quanto de plantas comercializadas em 

vasos, são de grande interesse, principalmente pela redução do tempo na obtenção de 

mudas, aumento da sobrevivência ao transplantio e aumento na uniformidade das 

plântulas (VARMA & SCHUEPP, 1994). Além disso, resultados já obtidos em estudos 

experimentais demonstram que a inoculação com FMA tem gerado aumentos 

significativos na altura da planta, área foliar, produção de matéria seca da raiz e da parte 

aérea, além de aumentar o número de flores ou inflorescências produzidas e, ainda, 

proporcionar maior proteção contra microrganismos patogênicos (BIERMAN & 

LINDERMAN, 1983).  

As micorrizas arbusculares (MA) podem induzir um florescimento precoce 

e um aumento no comprimento da haste das flores a serem cortadas. Plantas associadas 

à espécies do gênero Glomus mostram um aumento na concentração de amido nas 

raízes. Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) podem reduzir os dias para o 

aparecimento de gemas florais, emergência e aumento do número de flores por planta e 
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longevidade da flor (AMES & LINDERMAN, 1978). Simbioses formadas por G. 

macrocarpum e G. lepdotichum promoveram maior desenvolvimento e florescimento 

em crisânteno (SILVEIRA & LIMA, 1996). 

As espécies pertencentes à família Orchidaceae terrestres, epífitas ou 

rupícolas, associam-se com fungos micorrízicos ectotróficos para favorecer a 

germinação de sementes e o estabelecimento da plântula em seu ambiente natural 

(PEREIRA et al., 2003). As orquídeas utilizam-se da massa de hifas formadas 

intracelularmente (pelotons), principalmente nas células do córtex da raiz, como fonte 

de energia durante o estádio heterotrófico do seu ciclo de vida (PETERSON et al., 

1998). Esse fenômeno, conhecido por micoheterotrofismo, não é exclusivo da família 

Orchidaceae, sendo também relatado em outras famílias de monocotiledôneas e em 

famílias de dicotiledôneas.  

As sementes das orquídeas apresentam poucas substâncias de reserva para 

manterem o embrião até a germinação completa e o desenvolvimento das raízes 

necessitando, assim, dessa simbiose ou nutrição por parte deste fungo (TAYLOR et al., 

2002).  

Scagel (2004) avaliando mudanças na composição de estacas durante as 

primeiras etapas do enraizamento adventício da rosa miniatura alterada pela inoculação 

com fungos micorrízicos arbusculares, verificou aumento da biomassa e número raízes 

da roseira, mas somente quando as estacas foram tratadas com hormônio. As diferenças 

nas concentrações de proteínas em resposta as aplicações de hormônio ou FMA foram 

semelhantes, embora as diferenças nas concentrações de aminoácidos e açúcares 

redutores, não tenham sido. Os benefícios dos FMA para o crescimento vegetal parecem 

ser maiores quando ocorre colonização durante a fase inicial de crescimento das plantas 

(CHANG, 1994).  

Scagel (2001) observou que a combinação de hormônios e inóculo de FMA 

no enraizamento de estacas de minirosa geralmente resultava em um maior percentual 

de estacas enraizadas com um maior número de raízes do que nas estacas tratadas com 

hormônios e sem FMA. No entanto, as respostas ao inóculo nem sempre foram 

associadas com o aumento dos níveis de colonização radicular por FMA.  

Scagel (2000), trabalhando com um isolado da espécie de FMA G. 

intraradices inoculado em diferentes cultivares de minirosa, verificou que a resposta do 

enraizamento à presença do fungo é detectável antes mesmo do estabelecimento da 

colonização plena. Douds et al. (1995) também verificaram que os FMA influenciaram 
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o crescimento das plantas e o desenvolvimento das raízes adventícias, antes da 

colonização em estacas de Sciadophitys verticillata. Esta capacidade de alterar a 

formação da raiz antes da colonização sugere que ocorre uma sinalização entre o fungo 

no solo e a estaca, alterando o metabolismo da mesma. 

Pré-colonização por sinalização entre plantas e FMA tem sido relatada 

(GADKAR et al., 2001). Uma seqüência de eventos de sinalização ou reconhecimento 

pode ocorrer durante as diferentes fases das interações planta-FMA, mas pouco se sabe 

sobre estas moléculas de sinalização (ROUSSEL et al., 2001). O papel das plantas na 

interação pode ser uma liberação dos metabólitos ou de CO2.  Esta liberação provoca 

um estímulo que pode ativar esporos fúngicos ou hifas (TAMASLOUKHT et. al. 2003) 

e aumentar o enraizamento em estacas inoculadas com FMA (LAROSE et al., 2002). 

A retenção de umidade durante o enraizamento adventício é importante  

para sobrevivência das estacas (HARTMANN et al., 1997). Tratamentos com 

hormônios e FMA resultam em aumento na retenção de umidade em estacas de 

minirosa. Plantas inoculadas com FMA apresentaram maiores peso de raiz, sugerindo 

que a presença do FMA na raiz aumenta os níveis de hidratação tecidual (SCAGEL et 

al., 2003). 

Análises revelam um aumento da tolerância à seca em plantas 

economicamente importante como a rosa. Através da avaliação dos sintomas da seca foi 

revelado que as roseiras micorrizadas apresentaram significativamente menos danos sob 

severas condições de déficit de água. O efeito positivo da micorriza foi mais visível 

quando as plantas foram submetidas a um período prolongado de estresse hídrico. Os 

resultados têm demonstrado efeito positivo da micorriza sobre o rendimento 

fotossintético da roseira sob estresse hídrico (STRASSER, 2004).  

Augé et al. (1992) traçam o efeito positivo dos FMA na tolerância à seca em 

Rosa hybrida L. cv. Amor, por um aumento no teor de aminoácidos e açúcares nas 

raízes. Além disso, a exploração de um grande volume de água do solo por hifas 

micorrízicas pode contribuir para um melhor desempenho da planta 

(BETHLENFALVAY et al. 1988).  

 

 

 

 

 



15 
 

  

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Local e condução do experimento 

 

O experimento foi conduzido, inicialmente, em uma mini-estufa (Figura 1A) 

projetada e construída pelo Eng°. Agro.Waldir Lima Leite (proprietário da empresa 

Exotic Paisagismo) e, posteriormente, em condições de campo após o processo de 

transplantio, no município de Eusébio/Ce, localizado a 26,5 m de altitude acima do 

nível do mar, com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 3° 53' 24''S e 

Longitude 38° 27' 02''W . O período chuvoso esteve concentrado no período de janeiro 

a maio, com precipitação pluviométrica anual de 1350 mm e temperatura mínima de 

19°C e máxima de 29°C.  

O solo foi coletado na propriedade da própria empresa, a uma profundidade 

de 0-20 cm, o qual foi classificado como Neossolo Quartzarênico (EMBRAPA, 2006). 

Esse solo foi peneirado em malha de 2 mm, retiradando-se uma amostra para análises 

químicas, de acordo com metodologia padrão (EMBRAPA, 1997), e microbiológicas. 

Antes da instalação do experimento foi realizada uma avaliação do solo para a 

constatação da presença natural de espécies de FMA e avaliação do número de seus 

esporos em 100g de solo. Inicialmente, numa fração de 100g de solo foi quantificado 

2970 esporos de FMA nativos. 

As análises químicas foram realizadas através da Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e as microbiológicas foram realizadas 

no laboratório de Microbiologia do Solo do Departamento de Ciências do Solo do 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará. Dados da análise 

química do solo estão apresentados na tabela 1A. 

 As estacas de minirosa foram obtidas de roseira com idade de 

aproximadamente 12 meses. Essas estacas foram fornecidas pela empresa Exotic 

Paisagismo. As estacas foram plantadas, inicialmente, em bandejas (cada célula recebeu 

uma estaca) contendo solo estéril ou solo natural onde foram mantidas por um período 

de 30 dias, tempo estimado para a ocorrência do enraizamento com ou sem espécies 

nativas de FMA. Estas estacas também receberam água de lagoa estéril ou natural 

(conforme a disposição dos fatores de tratamento) durante o período de formação de 

raízes. A fase de enraizamento ocorreu na mini-estufa projetada e construída pelo Eng°. 

Agro.Waldir Lima Leite (proprietário da empresa Exotic Paisagismo). As irrigações 



16 
 

  

com água natural ou estéril foram realizadas diariamente de modo a manter a umidade 

do solo contido nas células da bandeja. Durante o período de enraizamento as estacas 

receberam apenas nutrientes oriundos da água de lagoa ou através do solo. Após os 30 

dias estimados para o enraizamento, antes do transplantio as plantas foram submetidas 

ao processo de aclimatação durante 7 dias com o objetivo de adaptar as mudas ao novo 

ambiente. A solução nutritiva passou a ser aplicada apenas após o transplantio das 

mudas para os vasos plásticos. Após o transplantio, as mudas não mais receberam água 

estéril e foram todas transplantadas para solo apenas natural.  

Após o período de formação de raízes, todas as mudas foram transplantadas 

para vasos plásticos de 400 mL de capacidade (cada vaso recebeu uma muda) contendo 

solo apenas natural onde também passaram a receber água de lagoa apenas natural e 

dois níveis de fósforo através da aplicação de solução nutritiva. As irrigações com água 

natural, após o transplantio, foram realizadas diariamente de modo a manter a umidade 

do solo. A irrigação foi realizada por aspersão. Algumas características da água de 

irrigação estão apresentadas na tabela 2A.  

Após o transplantio, procurou-se verificar se o enraizamento em solo natural 

promoveria algum tipo de vantagem (maior sobrevivência ao transplantio ou melhor 

desenvolvimento das plantas colonizadas por FMA no enraizamento) nas plantas que 

chegassem às condições de campo já pré-colonizadas em relação às plantas enraizadas 

em solo estéril, ou seja, enraizadas na ausência de FMA. Além do fator solo, buscou-se 

observar se a água de lagoa poderia de alguma forma suprir a planta, não colonizada 

precocemente, da ausência da micorríza, pois são muitos os benefícios (já citados 

anteriormente) trazidos por essa simbiose. 

Nos tratamentos onde o enraizamento ocorreu em solo estéril este foi 

autoclavado à temperatura de 121°C e a uma pressão de 1 atm durante 2 horas com a 

finalidade de eliminar toda microbiota viável presente. Em relação a irrigação realizada 

no período de formação de raízes, nos tratamentos onde as estacas receberam água 

esterilizada durante o período de enraizamento, a esterilização foi realizada em 30 min. 

de autoclavagem à uma temperatura de 121°C e a uma pressão de 1 atm.  

No cultivo das plantas, a solução nutritiva de Hoagland foi utilizada na 

adubação. No entanto, sua composição foi modificada, pela redução do P. A redução do 

P foi realizada com o objetivo de estimular a associação micorrízica, pois se sabe que a 

concentração de fosfato (P) no solo é um fator determinante para essa simbiose. Com 

base na análise química do solo, foram determinadas as concentrações de fósforo a 
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serem aplicadas.  Para tanto, adicionou-se às parcelas a solução nutritiva de Hoagland 

em 100% e 50% de sua força iônica correspondendo, respectivamente, aos níveis de 

fósforo P1 (nível ótimo) e P2 (nível subótimo). As aplicações foram realizadas três vezes 

por semana (60 mL/planta/semana) em todos os vasos sendo fornecidos 0,051 g/planta 

(P ótimo) e 0,026 g/planta (P subótimo)  de fósforo na forma de P2O5. A adubação foi 

iniciada apenas 20 dias após o transplantio (DAT).  

O trabalho foi conduzido por um período 120 dias. O experimento foi 

destrutivo, com duas épocas de coleta, aos 60 (coleta 1) e 90 (coleta 2) dias após o 

transplantio, onde foram retiradas três repetições de cada tratamento para a realização 

de análises. 

 

3.2 Delineamento experimental 

               

              O experimento obedeceu a um delineamento experimental inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 2 ( dois níveis de fósforo) x 2 (enraizamento em solo 

estéril ou natural) x 2 (irrigação com água da lagoa natural ou estéril), com 3 repetições 

e duas épocas de coleta, totalizando 48 parcelas experimentais.  

 

Os seguintes tratamentos foram aplicados:  

 

T1 (P1+ENRZSN+AN) - P1+ enraizamento em solo natural + irrigação c/água da lagoa 
natural  
T2 (P2+ENRZSN+AN) - P2 + enraizamento em solo natural + irrigação c/água da lagoa 
natural  
T3 (P1+ENRZSN+AE) - P1 + enraizamento em solo natural + irrigação c/água da lagoa 
estéril  
T4 (P2+ENRZSN+AE) - P2 + enraizamento em solo natural + irrigação c/água da lagoa 
estéril  
T5 (P1+ENRZSE+AN) - P1 + enraizamento em solo estéril + irrigação c/água da lagoa 
natural  
T6 (P2+ENRZSE+AN) - P2 + enraizamento em solo estéril + irrigação c/água da lagoa 
natural  
T7 (P1+ENRZSE+AE) - P1 + enraizamento em solo estéril + irrigação c/água da lagoa 
estéril  
T8 (P2+ENRZSE+AE) - P2 + enraizamento em solo estéril + irrigação c/água da lagoa 
estéril  
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3.3 Parâmetros avaliados no experimento 

 

Nas duas épocas de coleta (aos 60 e 90 dias após o transplantio), foram 

realizadas as seguintes avaliações: Massa da matéria seca da parte aérea, Altura da parte 

aérea, Diâmetro do caule, Número de rosas, Determinação de P na parte aérea da planta, 

Colonização Micorrízica Arbuscular, Densidade de esporos e diversidade de FMA no 

solo, Respiração Basal do Solo (RBS). 

 

3.3.1 Massa da matéria seca da parte aérea  

 

As plantas coletadas foram separadas em partes aéreas e raízes. Em seguida, 

esse material foi colocado em sacos de papel e posto em estufa com circulação forçada 

de ar para secagem a temperatura de 65ºC até atingir peso constante. Posteriormente, o 

material seco foi pesado em balança analítica para a obtenção de matéria seca da parte 

aérea (MSPA) em gramas. 

 

3.3.2 Altura da parte aérea (ALTPA), diâmetro do caule (DC) e número de rosas 

 

A altura da planta foi medida em centímetros (cm) no momento da coleta, 

sendo considerada como a distância compreendida entre o nível do solo até a última 

gema apical. A medida do diâmetro do caule em milímetros (mm) foi realizada com o 

auxílio de um paquímetro digital na altura do colo da planta. O número de rosas por 

planta foi quantificado no momento de cada uma das coletas realizadas. 

 

3.3.3 Determinação de P na parte aérea  
 

A parte aérea da planta, após a secagem em estufa a temperatura de 65ºC, 

foi macerada e reservada para análise de determinação de fósforo (P). O conteúdo de P 

foi obtido a partir do extrato produzido pela digestão nitroperclórica (2:1). A 

determinação do P foi realizada através da quantificação deste elemento por 

colorimetria, pelo método do azul de molibdênio (Malavolta et al., 1997).  
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3.3.4 Colonização Micorrízica Arbuscular 

 

Após separadas da parte aérea, as raízes foram acondicionadas em solução 

alcoólica 70%, para avaliação quanto à colonização micorrízica. O clareamento das 

raízes foi realizado pelo aquecimento em solução de KOH a 10%, segundo a 

metodologia de coloração descrita por Philips & Hayman (1970). Em seguida, realizou-

se a acidificação das raízes com ácido acético a 5% e coloração com tinta de caneta a 

5% (VIERHEILIG et al., 1998). A quantificação da colonização radicular foi feita pela 

observação, sob microscópio óptico, da presença de estruturas típicas dos fungos 

micorrízicos arbusculares na região do córtex de raízes coradas (GIOVANETTI & 

MOSSE, 1980). Foram preparadas lâminas contendo 10 segmentos de raízes, de 

aproximadamente 1 cm de comprimento, que foram avaliados em relação a presença de 

presença de estruturas típicas de FMA (colonização micorrízica). 

 

3.3.5 Densidade de esporos e diversidade de FMA no solo 

 

A densidade de FMA no solo foi verificada através da extração de esporos 

pela técnica do peneiramento úmido, conforme método descrito por Gerdermann & 

Nicolson (1963). A diversidade de gêneros de FMA existentes nas amostras de solo foi 

verificada em estereomicroscópio e a identificação dos gêneros realizada com auxílio da 

chave de identificação de Schenk & Pérez (1990) e consulta ao site da International 

Culture Collection of Arbuscular and VA Mycorrhizal Fungi (INVAM) (2010) para as 

comparações.  

 

3.3.6 Respiração Basal do Solo (RBS) 

 

A respiração basal do solo foi estimada após uma semana de pré-incubação 

para a estabilização da atividade biológica. As amostras foram acondicionadas 

individualmente em frascos de vidro vedados, com quatro repetições contendo 50g de 

solo, mantidas com umidade de aproximadamente 70% da capacidade de campo, e um 

copo plástico com 20 mL de NaOH (0,5N) para captura do dióxido de carbono 

produzido. Os vidros foram hermeticamente fechados e a cada 24 horas, realizadas as 

leituras por um período de dez dias. Para impedir que o Na2CO3 formado seja, 

novamente, desdobrado em NaOH+CO2, foram adicionados 10 mL da  solução BaCl2 
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(0,05M). Em seguida, utilizou-se 3 gotas do indicador fenolftaleína a 1%, procedendo-

se, a seguir, a titulação com HCl (0,25M). Foram mantidos três frascos-controles ou 

brancos que não continham amostra de solo (ALEF, 1995; MENDONÇA E MATOS, 

2005).  

 

3.3.7 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância usando o 

programa estatístico SAS® (SAS, 1988), através do teste F (p<0,05), e testes de médias 

através do teste t de Student (p<0,05) para desdobramento das interações significativas. 

Foi procedida também uma análise de correlação de Pearson entre as variáveis 

estudadas (p<0,05). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, observou-se que o desenvolvimento da minirosa (Rosa 

chinensis) foi influenciado significativamente (p<0,05) pelos níveis de fósforo, pelas 

condições de enraizamento e pelo tipo de água de irrigação.  A influencia desses fatores 

foi manifestada de forma isolada ou através da interação entre eles, tanto na coleta 1 

(Tabela 3) quanto na coleta 2 (Tabela 4). 

 

4.1 Massa da matéria seca da parte aérea 

 

Nos dados obtidos quanto a produção de matéria seca da parte aérea 

(MSPA) na coleta 1 (Tabela 3), não se observou diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05) dos fatores isolados ou da interação entre eles. Entretanto, a produção de 

MSPA apresentou correlação significativa positiva com o DC (p<0,01) e a altura da 

parte aérea da planta (p<0,01) (Tabela 3A). Em conformidade com a análise de 

correlação entre os parâmetros, na medida em que ocorreu um acréscimo na produção 

de MSPA há um aumento da ALTPA e do DC. 

Na coleta 2, ao final do experimento, houve efeito significativo (p<0,05) 

(Tabela 4) das condições de enraizamento, o qual foi fator determinante na produção de 

MSPA das plantas, além das interações significativas (p<0,05) (Tabela 4) observadas 

entre os fatores de tratamento: P x ENRZ, P x IRRIG e ENRZ x IRRIG.  

Da análise do desdobramento da interação P x ENRZ (Figura 1), observou-

se que não houve diferença estatística significativa (p<0,05) do tipo de enraizamento 

das estacas, em solo natural ou estéril, sobre o aumento da produção de MSPA nas 

plantas que receberam o nível ótimo (P1) de fósforo. Portanto, o enraizamento com pré-

colonização promoveu o mesmo efeito do enraizamento na ausência da microbiota 

nativa do solo na produção de MSPA, considerando as plantas que receberam o maior 

aporte de fósforo (P1).  

Nas plantas que receberam o nível subótimo (P2), a colonização precoce 

aumentou de forma significativa a produção de MSPA de plantas enraizadas em solo 

natural em relação às plantas enraizadas em solo estéril. Os FMA podem ter sido 

estimulados pelo menor suprimento de fósforo (já que um dos fatores determinantes da 

associação é a nutrição mineral), pois o fator P foi o único a promover, isoladamente, 

efeito sobre a colonização micorrízica. Normalmente, altas concentrações de P na planta 
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inibem a colonização das raízes, enquanto baixas concentrações favorecem a 

colonização intrarradicular.  Segundo Moreira Siqueira (2006), altos níveis de fosfatos 

solúveis no solo tendem a inibem o desenvolvimento micorrízico.  

 De acordo com Scagel (2004), a associação micorrízica pode melhorar a 

produção de flores por planta aumentando, consequentemente, a produção de matéria 

seca da parte aérea. Além disso, resultados obtidos em estudos experimentais com 

outras plantas ornamentais demonstram que a inoculação com FMA geram aumentos 

significativos na área foliar, produção de matéria seca da raiz e da parte aérea, além de 

aumentar o número de flores ou inflorescências produzidas (BIERMAN & 

LINDERMAN, 1983).  

 

Figura 1. Efeito da interação P x ENRZ sobre a produção de matéria seca da parte aérea 

(MSPA) em plantas de minirosa aos 90 DAT. Médias seguidas pela mesma letra para 

cada nível de P não diferem estatisticamente entre si pelo teste t (p<0,05).  

 

Na avaliação do comportamento da interação P x IRRIG (Figura 2), 

verificou-se que as plantas que foram tratadas com o maior nível de fósforo (P1) e água 

estéril apresentaram aumento significativo (p<0,05) (Tabela 4) de MSPA em relação 

àquelas que foram irrigadas com água natural. Todavia, para as plantas supridas com 

menos fósforo (P2) e água natural o efeito sobre a produção de MSPA foi maior do que 

quando se aplicou água estéril. Isto sugere que os microrganismos presentes na água 

natural tenham contribuído para a maior influência da interação entre P2 e a irrigação 

com água natural.  
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Figura 2. Efeito da interação P x IRRIG sobre a produção de matéria seca da parte 

aérea (MSPA) em plantas de minirosa aos 90 DAT. Médias seguidas pela mesma letra 

para cada nível de P não diferem estatísticamente entre si pelo teste t (p<0,05).  

 

Ao se realizar o desdobramento da interação ENRZ x IRRIG (Figura 3), 

verificou-se diferença estatística significativa (p<0,05) (Tabela 4). O efeito do 

enraizamento em solo estéril foi maior quando se utilizou água também estéril. Isso 

sugere que pode ter ocorrido uma forma de compensação dos FMA, ou seja, uma maior 

contribuição da micorriza para a superação das plantas sob condições de privação 

simbiótica durante o período de formação de raízes, podendo indicar também, dessa 

forma, o maior requerimento da associação com FMA pela planta.  

O enraizamento em solo natural teve maior influência na MSPA quando se 

aplicou água natural. O maior potencial biológico, oriundo da água natural e do solo 

natural, pode ter contribuído para o aumento da produção de MSPA. 

A produção de MSPA apresentou correlação significativa positiva com o 

DC (p<0,01) e a RBS (p<0,01) (Tabela 4A). De acordo com a análise de correlação 

entre os parâmetros estudados, na medida em que ocorreu um acréscimo na produção de 

MSPA houve uma propensão ao aumento do DC e da liberação de CO2. 
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Figura 3. Efeito da interação ENRZ x IRRIG sobre a produção de matéria seca da parte 

aérea (MSPA) em plantas de minirosa aos 90 DAT. Médias seguidas pela mesma letra 

para cada condição de enraizamento não diferem estatisticamente entre si pelo teste t 

(p<0,05).  

 

4.2 Altura da parte aérea (ALTPA)  

 

Na primeira coleta, observou-se apenas o efeito do enraizamento como fator 

mais importante no incremento da altura da planta (Tabela 3). Sugere-se, que esse 

aumento de ALTPA, influenciado pelas condições de enraizamento, tenha sido 

promovido, mais especificamente, pelo enraizamento em solo natural, ou seja, pela 

presença de FMA durante o período de formação de raízes. De acordo com Silveira 

(1992) o aumento da capacidade de absorção de água e nutrientes, principalmente P, 

promovido pelos FMA pode proporcionar um ganho no crescimento da planta e um 

acréscimo na produção das plantas, principalmente em solos de baixa fertilidade.  

Douds et al. (1995) também verificaram que os FMA influenciaram o 

crescimento das plantas e o desenvolvimento das raízes adventícias em estacas de 

pinheiro-guarda-chuva-japonês (Sciadophitys verticillata). Houve correlação 

significativa positiva entre o aumento de altura da planta e a produção de MSPA e o DC 

(p<0,01) (Tabela 3A). 

Na coleta 2 não se verificou influência de nenhum dos fatores isoladamente 

ou em interação. Foi observada correlação positiva significativa com a respiração basal 

do solo e a colonização micorrízica (p<0,05) (Tabela 4A). Conforme a análise de 

correlação entre os parâmetros, na medida em que ocorre um acréscimo da altura da 

parte aérea da planta há um aumento da liberação de CO2 e na medida em que ocorreu 
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uma evolução da colonização micorrízica houve também um maior crescimento da 

planta. 

Em estudo experimental, Bierman & Linderman (1983) observaram 

aumento significativo na altura das plantas ornamentais cultivadas em solo inoculado 

com FMA. De acordo com Chang (1994) os benefícios dos FMA para o crescimento 

vegetal são geralmente maiores quando ocorre colonização micorrízica durante a fase 

inicial de crescimento das plantas.  

 

4.3 Diâmetro do caule (DC) 

 

Na primeira coleta, apesar de não haver interação significativa (p>0,05) 

(Tabela 3) entre os fatores de tratamento, observou-se o efeito principal do 

enraizamento sobre essa variável. O enraizamento em solo natural pode ter promovido 

um melhor desenvolvimento da minirosa tanto na fase de formação de raízes quanto 

após o transplantio. 

 O DC apresentou correlação significativa positiva com a MSPA (p<0,01) e 

a altura da planta (p<0,01) (Tabela 3A). Em conformidade com a análise de correlação 

entre os parâmetros, na medida em que ocorreu um acréscimo na produção de MSPA há 

uma tendência de aumento do DC e da altura da parte aérea da planta. 

Nos dados obtidos na coleta 2, verificou-se, além do efeito isolado de P, 

interação estatisticamente significativa (p<0,05) (Tabela 4) entre os fatores de 

tratamento. No estudo da interação P x ENRZ (Figura 4) foi possível se detectar 

respostas a essa interação semelhantes ao observado na variável MSPA, na qual as 

condições de enraizamento (em solo estéril ou natural) apresentaram o mesmo efeito 

sobre o aumento de DC no nível de P ótimo (P1).  

Contudo, sob um mesmo nível de P subótimo (P2), observou-se que o 

enraizamento das estacas em solo natural favoreceu o aumento de DC em relação 

àquelas enraizadas em solo estéril.  
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Figura 4. Efeito da interação P x ENRZ sobre o número de esporos produzidos em 

rizosfera de minirosa aos 90 DAT. Médias seguidas pela mesma letra para cada nível de 

P não diferem estatísticamente entre si, pelo teste t (p<0,05).  

 

Na análise da interação P x IRRIG (Figura 5), é possível se observar que 

quando consideramos o nível de P ótimo (P1), a influência da aplicação de água estéril 

no diâmetro do caule das plantas foi maior do que com a aplicação de água natural. 

Fixando-se o nível de P subótimo (P2), verificou-se situação inversa, na qual a irrigação 

com água natural promoveu maior aumento no DC. Observação semelhante também foi 

encontrada para a variável MSPA.  

 

Figura 5. Efeito da interação P x IRRIG sobre o número de esporos produzidos em 

rizosfera de minirosa aos 90 DAT. Médias seguidas pela mesma letra para cada nível de 

P não diferem estatísticamente entre si, pelo teste t (p<0,05).  

 

Na interação ENRZ x IRRIG (Figura 6), houve diferença estatística 

significativa (p<0,05) (Tabela 4) apenas quando as estacas foram enraizadas em solo 
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estéril, tendo a planta expressado maior resposta por ocasião da aplicação de água 

estéril. Em solo natural, os tipos de água (natural ou estéril) aplicada durante o período 

de enraizamento não promoveu efeito estatisticamente diferenciado no aumento de 

diâmetro do caule.  

Na coleta 2, o DC apresentou correlação positiva significativa (p<0,01) 

(Tabela 4A) com a MSPA, ou seja, o aumento da produção de MSPA implicou em 

acréscimo do DC. 

 

Figura 6. Efeito da interação ENRZ x IRRIG sobre o número de esporos produzidos em 

rizosfera de minirosa aos 90 DAT. Médias seguidas pela mesma letra para cada 

condição de enraizamento não diferem estatísticamente entre si, pelo teste t (p<0,05).  

 

4.4 Número de rosas 

 

Em relação ao número de rosas por planta, verificou-se que os tratamentos 

aplicados não promoveram precocidade na floração ou incremento na produção de 

rosas. No entanto, em estudo realizado por Ames & Linderman (1978) foi observado 

que as micorrizas arbusculares (MA) induziram um florescimento precoce e um 

aumento no comprimento da haste das flores a serem cortadas. Segundo esses autores os 

FMA reduziram os dias para o aparecimento de gemas florais, emergência e aumento do 

número de flores por planta e longevidade da flor. Na tabela 1, estão expostos os dados 

quanto ao número de rosas presentes nas plantas no momento de cada coleta.   
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Tabela 1. Número de rosas em cada planta de minirosa aos 60 e 90 DAT 

correspondendo, respectivamente, aos períodos de coleta 1 e 2.  

Número de rosas/planta 
Coleta 1 

 T11 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
R1 0 0 0 0 0 0 0 0 
R2 0 1 0 0 0 0 0 1 
R3 1 1 1 2 0 0 1 0 
Total 1 2 1 2 0 0 1 1 

Número de rosas/ planta 
Coleta 2 

  T11 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
R1 3 0 1 3 0 3 2 1 
R2 1 1 1 4 0 1 0 0 
R3 1 0 5 1 0 1 2 2 
Total 5 1 7 9 0 5 4 3 
1 Valores representam o número total de rosas quantificadas em cada parcela. R=repetição, T=tratamento. 

 

Aos 60 DAT (coleta 1), as plantas que receberam dos tratamentos T5 (P1 + 

ENRZSE + AN) e T6 (P2 + ENRZSE + AN) foram as únicas parcelas a não 

apresentarem rosas por ocasião da primeira coleta, sendo que, ambos os tratamentos 

foram compostos pelo fator enraizamento em solo estéril (ENRZSE), ou seja na 

ausência de FMA. Por outro lado, os resultados sugerem que a presença de FMA 

associada ao menor suprimento de P (condição que estimula a micorríza) durante a fase 

de formação de raízes pode ter beneficiado as roseiras, conforme pode ser observado 

pelo maior número de rosas contabilizadas nos tratamentos T2 (P2 + ENRZSN + AN) e 

T4 (P2 + ENRZSN + AE). 

Aos 90 DAT (coleta 2), as plantas que receberam os tratamentos T3 (P1 + 

ENRZSN + AE) e T4 (P2 + ENRZSN + AE) e que, portanto, foram enraizadas em solo 

natural ( ENRZSN) (pré-colonizadas) apresentaram o maior número de rosas no 

momento da coleta das plantas e, subseqüente, contagem das rosas.´ 

Foi observado, embora sem evidência quantitativa, que as estacas de 

minirosas quando enraizadas em solo apresentaram um menor número de estacas 

perdidas, maior sobrevivência ao transplantio e melhor crescimento e vigor do que as 

plantas cultivadas, comercialmente, em uma mistura de pó de coco e casca de arroz 

carbonizada. Observações semelhantes foram feitas por Varma & Schuepp (1994) os 

quais verificaram aumento de resistência ao transplantio e aumento na uniformidade de 

plantas ornamentais cultivadas na presença de FMA. 
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4.5 Conteúdo de fósforo (P) na parte aérea  

 

Tanto na coleta 1 (Tabelas 3) quanto na coleta 2 (Tabelas 4), não houve 

interação significativa (p>0,05) entre os fatores de tratamento, no entanto, a analise de 

variância apresentou efeito significativo (p>0,01) das dosagens de fósforo sobre o 

conteúdo de P na parte aérea das minirosas. Provavelmente, a menor dose de P 

favoreceu a colonização micorrízica garantindo o aumento da absorção de P pelo 

sisterma radicular devido às hifas fúngicas externas.  Concentrações subótimas de 

fósforo na solução do solo podem estimular a colonização micorrízica (VALENTINE et 

al., 2000). 

 

4.6 Colonização Micorrízica 

 

Em relação à variável colonização micorrízica, tanto na coleta 1 (Tabela 3) 

quanto na coleta 2 (Tabela 4) o fósforo foi, estatisticamente, o único fator a influenciar 

nos resultados quanto a colonização radicular. Sabe-se, atualmente, que em baixa 

concentração de P a colonização micorrízica da maioria das plantas é realizada com 

sucesso, enquanto que a presença de altos níveis P prejudica seu desenvolvimento.  O 

efeito do P sobre a colonização micorrízica já é bastante reconhecida na literatura.  

Quando o ambiente é estressante para a planta, com baixo suprimento de 

água e de nutrientes, particularmente de P, geralmente tais simbioses garantem 

benefícios para a planta (MOHAMMAD et. al., 2004), porém, concentrações altas de 

fósforo na solução do solo podem inibir a colonização micorrízica e tornar a simbiose 

uma relação de parasitismo, promovendo redução no crescimento das plantas, devido à 

demanda de carbono exigida pelo fungo micorrízico (VALENTINE et al., 2000). A 

elevação do fósforo disponível no solo além de reduzir a colonização das raízes, pode 

diminuir a esporulação e a diversidade dos fungos micorrízicos (BUCKING, 2004).  Em 

alta concentração de P, a permeabilidade da membrana e a exsudação radicular 

diminuem (JOHNSON et. al., 2005).  

Os demais fatores de tratamento não influenciaram a colonização 

micorrízica de forma estatisticamente significativa, isoladamente ou em interação. 

Na coleta 1, embora a ocorrência de colonização seja, usualmente, 

independente do número de esporos presentes no solo, verificou-se correlação positiva 

significativa (p<0,05) (Tabela 3A) entre a colonização micorrízica e a densidade de 
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esporos. Segundo Siqueira et al. (1991), é necessário que ocorra uma colonização 

mínima para que o fungo possa completar seu ciclo de vida e produzir esporos.  

Na coleta 2, a colonização micorrízica está correlacionada 

significativamente (p<0,05) e de forma positiva (Tabela 4A) apenas com a altura das 

plantas. Conforme a análise de correlação entre os fatores estudados, na medida em que 

a colonização micorrízica se desenvolveu no sistema radicular das minirosas houve 

também um aumento de ALTPA das plantas colonizadas pelos FMA. 

Segundo Moreira & Siqueira (2006), a colonização por FMA promove 

estímulos ao crescimento das plantas sendo esse fato atribuído a maior absorção de 

nutrientes de baixa mobilidade, em particular o fósforo, proporcionado por esses 

microrganismos. 

Scagel (2001) observou que a combinação de hormônios e inóculo de FMA 

no enraizamento de estacas de minirosa geralmente resultava em um maior percentual 

de estacas enraizadas com um maior número de raízes do que nas estacas tratadas com 

hormônios e sem FMA. No entanto, essas respostas nem sempre foram associadas com 

o aumento dos níveis de colonização radicular por FMA.  

Nas raízes coradas de minirosa não foi observada a presença de qualquer 

estrutura fúngica semelhante à arbúsculos em nenhuma das coletas. Por outro lado, 

foram encontradas uma grande profusão de hifas endofíticas, esporos e vesículas que, de 

acordo com a predominância de ocorrência, distribuíram-se conforme descrito na tabela 

2. 
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Tabela 2. Ocorrência das estruturas de FMA observadas nas raízes de minirosas 

colonizadas.  

                                                            Coleta 1                       Coleta 2                                 

Tratamentos1   Mic Ves 
 
Esp 
   

   Mic Ves 
 
Esp 
   

 P1 + Enrz. Solo Nat. + Água Nat.   A B   A    M     B     M 

 P2 + Enrz. Solo Nat. + Água Nat.   M M   B    M     B      B 

 P1 + Enrz. Solo Nat. + Água Est.   A M   M     B     M     M 

 P2 + Enrz. Solo Nat. + Água Est.   A B   M     A     B     M 

 P1 + Enrz. Solo Est. + Água Nat.   A B   A     A     B     M 

 P2 + Enrz. Solo Est. + Água Nat.   A M   A     A     B      B 

 P1 + Enrz. Solo Est. + Água Est.   A B   M     A     B     M 

 P2 + Enrz. Solo Est. + Água Est.   A M   A     A     B     M 
1 As estruturas fúngicas foram interpretadas quanto a ocorrência (Alta=A, Média=M e Baixa=B).  
Mic = micélio,  Esp = esporo,  Ves = vesícula, P=fósforo, Enrz.=enraizamento, Nat.= natural, Est.=estéril 

 

4.7 Densidade de esporos e diversidade de espécies de FMA no solo. 

 

Para a variável número de esporos, na coleta 1, observou-se interação 

significativa (p<0,05) (Tabela 3) entre os fatores os 3 fatores de tratamento. Na 

decomposição da interação ENRZ x IRRIG (Figura 7), não se observou efeito 

significativo do enraizamento em solo estéril por ocasião da aplicação de água estéril ou 

natural. Todavia, quando se avaliou o efeito do enraizamento em solo natural, observou-

se que na rizosfera de plantas irrigadas com água natural houve maior esporulação do 

que em solo sob influencia de plantas que receberam água estéril.  
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Figura 7. Efeito da interação ENRZ x IRRIG sobre o número de esporos produzidos em 

rizosfera de minirosa aos 60 DAT. Médias seguidas pela mesma letra para cada 

condição de enraizamento não diferem estatisticamente entre si, pelo teste t (p<0,05).  

  

Na avaliação do desdobramento da interação tripla P x ENRZ x IRRIG 

(Figura 8), pode-se observar que o efeito da combinação P1-AN foi estatisticamente 

significativo (p<0,05) e maior quando em solo natural do que em solo estéril. Essa 

influência pode ter sido resultante da interação precoce dos FMA com as raízes desde o 

primeiro contato das estacas com o solo natural, ou seja, devido à presença de FMA 

durante a formação de raízes. Em estudo realizado por Berbara & Souza (2006) os 

autores afirmam que é comum observar-se o incremento no número de esporos de 

algumas espécies de FMA conforme avança o desenvolvimento das raízes. Tamasloukht 

et al. (2003) afirmam que a liberação dos metabólitos ou de CO2 provoca um estímulo 

que pode ativar esporos fúngicos ou hifas em um processo de pré-colonização ou 

sinalização entre a planta e o FMA. As demais interações apresentaram efeito 

semelhante sobre a esporulação.  

Na coleta 1, a produção de esporos está estatística e positivamente 

correlacionada (p<0,05) (Tabela 3A) com a colonização micorrízica das minirosas. 

Conforme a análise de correlação entre os fatores estudados, a densidade de esporos de 

FMA no solo favoreceu a colonização micorrízica. No entanto, de acordo com Brundrett 

(1991), apesar dos esporos serem o principal tipo de inoculo de FMA, muitas vezes a 

densidade desses esporos não se relaciona com a formação micorrízica nos solos devido 

à influência de alguns fatores referentes à planta hospedeira e à fatores climáticos e 

edáficos. 
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Figura 8. Efeito da interação tripla P x ENRZ x IRRIG sobre o número de esporos 

produzidos em rizosfera de minirosa aos 60 DAT. Médias seguidas pela mesma letra 

para cada nível de interação P x IIRIG não diferem estatisticamente entre si, pelo teste t 

(p<0,05). 

Na coleta 2, o tipo de enraizamento foi o principal fator responsável pelo 

efeito na esporulação não havendo, dessa maneira, interação significativa (p>0,05) 

(Tabela 4) entre os demais fatores de tratamento. 

A produção de esporos não se refletiu em maior colonização micorrízica, 

visto que, não foi verificada correlação significativa (p<0,05) (Tabela 4A) entre essas 

variáveis. 

A esporulação na rizosfera da minirosa foi caracterizada pela alta 

predominância de esporos típicos do gênero Glomus. Foram encontrados, também, 

esporos do gênero Gigaspora, porém, em quantidade expressivamente menor. 

Observação semelhante foi feita por Silveira & Lima (1996) em experimento realizado 

com crisântemo, no qual se verificou maior número de esporos do gênero Glomus. 

 

4.8 Respiração Basal do Solo (RBS) 

 

Na coleta 1, os fatores isoladamente ou as interações promoveram respostas 

semelhantes na liberação de CO2, não havendo diferença estatística significativa 

(p>0,05) (Tabela 3). 

 Na coleta 2, o único fator de tratamento responsável pelo aumento da RBS 

foi o enraizamento (Tabela 4). Sugere-se que essa influência do enraizamento no 

aumento respiração microbiana pode estar relacionada a uma maior exsudação de 
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nutrientes na rizosfera e um maior volume do sistema radicular das plantas pré-

colonizadas e, também, ao maior desenvolvimento dessas plantas, já que se observou 

correlação positiva significativa da RBS com a produção de MSPA (p<0,01) (Tabela 

4A) e aumento de altura da parte aérea (p<0,01). Em conformidade com a análise de 

correlação entre os parâmetros, à medida que se aumenta o a produção de MSPA e a 

altura da parte aérea há um aumento da liberação de CO2. Segundo PASCUAL et. 

al.(1999), o incremento da respiração microbiana está relacionado à liberação de 

exsudados radiculares, gerados pelo melhor desenvolvimento do vegetal. A elevação da 

respiração microbiana, caracterizada pela maior liberação de CO2, é considerada como 

indício de alta atividade biológica. De acordo com NANNIPIERI et al. (2003), a RBS 

traduz a capacidade metabólica da microbiota edáfica em degradar compostos orgânicos 

em nutrientes disponíveis para as plantas. 
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Tabela 3.Valores referentes a significância estatística e coeficiente de variação (CV), 

aos 60 DAT (coleta 1), para a matéria seca da parte aérea (MSPA), colonização 

micorrízica (ColnMic), número de esporos (NumEsp), respiração basal do solo (RBS), 

diâmetro do caule (DC), altura da parte aérea (ALTPA)  e fósforo da parte aérea (PPA). 

Fonte de variação MSPA ColnMic NumEsp RBS DC ALTPA         PPA 

   Pr>F    

P ns 0,0315* ns ns ns ns             0,0001** 

ENRZ ns ns ns ns 0,0487* 0,0148*       ns  

IRRIG ns ns ns ns ns ns                ns 

P x ENRZ ns ns ns ns ns ns                ns 

P x IRRIG ns ns ns ns ns ns                ns 

ENRZ x IRRIG ns ns 0,0266* ns ns ns                ns 

PxENRZxIRRIG ns ns 0,0321* ns ns ns                ns 

CV % 19,62 24,78 14,82 32,77 22,53 10,36          12,28 

         * Significativo (p<0,05) pelo Teste F, ** Significativo (p<0,01) pelo Teste F, ns= não significativo 
         P=fósforo, ENRZ=enraizamento, IRRIG=irrigação 
 

 

 

Tabela 4.Valores referentes a significância estatística e coeficiente de variação (CV), 

aos 90 DAT (coleta 2), para a matéria seca da parte aérea (MSPA), colonização 

micorrízica (ColnMic), número de esporos (NumEsp), respiração basal do solo (RBS), 

diâmetro do caule (DC), altura da parte aérea (ALTPA) e fósforo da parte aérea (PPA). 

Fonte de variação MSPA ColnMic NumEsp RBS DC ALTPA     PPA 

   Pr>F    

P ns 0,0090** ns ns 0,0392* ns         0,0092** 

ENRZ 0,0372* ns 0,0025** 0,0011** ns ns               ns 

IRRIG ns ns ns ns ns ns               ns 

P x ENRZ 0,0372* ns ns ns 0,0286* ns               ns 

P x IRRIG 0,0042** ns ns ns 0,0026** ns               ns 

ENRZ x IRRIG 0,0012** ns ns ns 0,0121* ns               ns 

PxENRZxIRRIG ns ns ns ns ns ns               ns 

CV % 12,71 59,9 11,53 26,57 16,56 12,98       12,31 

      * Significativo (p<0,05) pelo Teste F, ** Significativo (p<0,01) pelo Teste F, ns= não significativo 
      P=fósforo, ENRZ=enraizamento, IRRIG=irrigação 
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5. CONCLUSÕES 

 

O enraizamento em solo natural promoveu um maior desenvolvimento da 

minirosa no solo com menos P disponível; 

A associação micorrízica arbuscular em minirosa parece ser importante para 

o desenvolvimento das plantas em solos com baixa disponibilidade de P; 

A irrigação com água de lagoa natural não interferiu na colonização 

micorrízica arbuscular de minirosa; 

A espécie Rosa chinensis é de baixa colonização micorrízica, mas responde 

à micorrização, visto que a colonização precoce aumentou de forma significativa a 

produção de matéria seca da parte aérea. 

As estacas de minirosas quando enraizadas em solo apresentaram um menor 

número de estacas perdidas, maior sobrevivência ao transplantio e melhor crescimento e 

vigor do que as plantas cultivadas, comercialmente, em pó de coco e casca de arroz 

carbonizada, sugerindo que mais pesquisas devem ser realizadas no sentido de se 

entender melhor as interações biológicas que ocorrem com a Rosa chinensis no solo.  
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ANEXOS 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Figura 1A – Estacas de minirosa plantadas em bandeja (A). Fase de enraizamento das 
estacas de minirosa ocorrida em mini-estufa (B). 
 

 

 

Figura 2A – Mudas de minirosa aos 30 dias após o plantio em bandejas. 

 

 

Figura 3A – Mudas de minirosa transplantadas aos 37 dias após o plantio (C). Mudas de 
minirosa em ambiente natural (D). 
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Figura 4A – Mudas de minirosa aos 60 dias após o transplantio.  
 

 

 

 

Figura 5A – Mudas de minirosa aos 90 dias após o transplantio. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

  

Tabela 1A. Análise química do solo coletado na camada arável (0 - 20 cm de profundidade) na propriedade da empresa Exotic Paisagismo no 

município de Eusébio-Ce, 2011. 

 

Tabela 2A. Análise química da água de lagoa situada na propriedade da empresa Exotic Paisagismo no município de Eusébio-Ce, 2011. 

 

 

 
--------------------Complexo Sortivo (cmolc.Kg-1)---------------- 

  
-------g.Kg-1------- 

  

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ H+Al3+ Al3+ S T V (%) m (%) PST C N MO P(mg.Kg-1) pH CE(dS.m-1) 

1,00 0,60 0,06 0,08 1,98 0,2 1,70 3,70 46 11 2 5,58 0,56 9,62 3 5,6 0,23 

 
-----Cátions (mmolc.L

-1)-----    -------Ânions (mmolc.L
-1)------- 

  

Ca2+ Mg2+ Na+ K+  Cl-     SO4
2- HCO3- CO3

2  MO (mg.L-1)  pH CE(dS.m-1) RAR  Classificação 

0,8 0,70 0,9 0,1  1,6    - 0,8    -      5,13  6,8 0,24 1,01  C1S1 
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Tabela 3A. Análise de correlação de Pearson, entre os parâmetros estudados aos 60 
DAT (coleta 1). 

 PPA                    ns             ns                ns                ns             ns                ns               ---           
                      
* Significativo (p<0,05) pelo Teste F,      ** Significativo (p<0,01) pelo Teste F,      ns= não significativo 
MSPA=matéria seca da parte aérea, ColnMic=colonização micorrízica, Numesp=número de esporos,  
RBS=respiração basal do solo, DC=diâmetro do caule, ALTPA=altura da parte aérea, PPA=fósforo da 
parte aérea 

 
 
Tabela 4A. Análise de correlação de Pearson, entre os parâmetros estudados aos 90 
DAT (coleta 2). 
 

PPA               -0,55023        ns           ns             -0,51595       -0,54527       ns                  --- 
                        0,0053**                                        0,0099**      0,0059**                        
* Significativo (p<0,05) pelo Teste F,      ** Significativo (p<0,01) pelo Teste F,      ns= não significativo 
MSPA=matéria seca da parte aérea, ColnMic=colonização micorrízica, Numesp=número de esporos,  
RBS=respiração basal do solo, DC=diâmetro do caule, ALTPA=altura da parte aérea, PPA=fósforo da 
parte aérea 
 
 

 

 
 
 

 MSPA ColnMic NumEsp RBS DC ALTPA       PPA 

MSPA --- 
  ns 

ns ns 
0,5960 
0,0021** 

0,7176         ns 
<.0001** 

ColnMic ns   --- 
0,4574 
0,0246* 

ns ns ns                ns 

NumEsp ns 
0,4574 
0,0246* 

--- ns ns ns                ns 

RBS ns   ns ns --- ns ns                ns 

DC 
0,5960 
0,0021** 

  ns ns ns --- 
0,6408        ns 
0,0007**        

ALTPA 
0,7176 
<.0001** 

  ns ns ns 
0,6408 
0,0007** 

---               ns 

 MSPA ColnMic NumEsp RBS         DC ALTPA        PPA 

MSPA ---   ns ns 0,5351 
0,0007** 

0,8578 
<.0001** 

  ns              -0,55023 
                      0,0053** 

ColnMic ns   --- ns ns ns 0,4627             ns 
0,0228*     

NumEsp ns   ns --- ns ns   ns                  ns 

RBS 0,5351 
0,0007** 

  ns ns --- ns 0,508           -0,51595  
0,0112*         0,0099**       

DC 
0,8578 
<.0001** 

  ns ns ns --- 
  ns               -0,54527 
                       0,0059** 

ALTPA ns 
0,4627 
0,0228* 

ns 
0,5081 
0,0112* 

ns   ---                   ns 


