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Orientador: Prof. Dr. Cyro P. da Costa 

viii. 

Nos estudos sobre micorrizas vesículo-arbuscu 

lares(MVA) tem-se dado ênfase para o aspecto nutricional, re

sultante da interação com espécies vegetais.No entanto, a uti 

l:i.:zação desses simbiontes tem sido recomendada também para o 

controle de doenças de plantas, principalmente aquelas causa

das por patógenos do solo. 

Na primeira etapa desse trabalho o objetivo 

foi o de pesquisar as relações de eficiência e de especifici

dade entre fungos.micorrízicos(FMVA) e plantas de cebola e de 

tomate. Na segunda etapa foram-estudadas as interações detrês 

espécies de FMVA com Pyrenochaeta terrestris_em cebola e com· 

Fusarium oxysporum f. sp. Z.yaopersiai em tomate. 

Plantas de cebola inoculadas com GZ.omus 

Z.eptotiahum e AaauZ.ospora sarobiauZ.ata mostraram Altura das 

Plantas (AP), Matéria Seca da Parte Aérea (MA) e Matéria Seca 

das Raízes (MR), respectivamente, 3, 10 e 6 vezes maiores que 

o da testemunha sem micorriza.

G. Zeptotichum, A. sarobiauZata e Gigaspora

heterogama nao tiveram efeito sobre o desenvolvimento de pla� 

tas de tomate. 
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A inqculação simultânea de G. Leptotichum e 

A. scrobicuiata com P. terrestris em plantas de cebola nao

diminuiu a severidade de ataque da raiz·rosada.

Em plantas de cebola inoculadas previamente 

com FMVA não houve interação em relação a P. ter.restris. 

Provavelmente, o periodo entre a inoculação e a avaliação 

não foi suficiente para a manifestação dos sintomas. 

Também não ocorreu interação entre FMVA 

previamente inoculados, plantas de tomate e F. oxysporum 

f. sp. Lycopersici. 

Não foram constatadas relações de especifi

cidade entre os três isolados de FMVA e hospedeiros estuda

dos. 

No estudo das interações entre FMVA�.hospe

deiro-patógeno, as pesquisas devem ser conduzidas até o es

tádio de produção para que resultados mais conclusivos pos

sam ser obtidos. 



REACTION OF ONION ANO TOMATO TO INOCULATION WITH 

VESICULAR-ARBUSCULA� MYCORRHIZAL FUNGI ANO WITH 

Pyrenoahaeta terrestris AND Fusarium oxysporum 

f. sp. Zyaopersiai.

SUMMARY 

Author: Arlete Marchi Tavares de Melo 

Adviser: Prof. Dr. Cyro P. da Costa 

x. 

Research on vesicular-arbuscular mycorrhizas 

has usually focused the nutrional aspect that results from 

the interaction of them with higher plants. However, VAM 

has been also applied to oontrol soil borne plant pathogens. 

In the first step of the present investiga -

tion, the aim was studying the eficiency and especifity rel� 

tioships of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi(VAMF) wli:h 

onion and tomate plants. In the _second step, the interactiors 

of three VAMF species with P. terrestris in onion and with 

Fusarium oxysporum f. sp. Zycopersici in tomato, was studied. 

Onion plants growth inoculated · · wi th G'lomus 

Zeptotichum ãld Acau Zospora saro bicu lata were evaluated throu<j:l 

Plants Height, Shoot Dry Weight and Root Dry Weight. The res� 

ults were, respectively, three, ten, and sixfold larger than 

non-mycorrhizal plants. 

G. Zeptotichum, A. scrobiculata and Gigaspora

heterogama did not affect tomate plant growth. 

Simultaneously inoculation of G,: Zeptotichum 

and A. scrobiculata with P. terrestris in onion plants did mt 

reduced the severity of pink-root infection. 
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No .. interaction was observed between pre

inoculated mycorrhizal. onion plants and P. terrestris. Prob

ably, th� time from pathogen inoculation to plant evaluation 

was not enough to the symptoms of pink-root show up. 

In addi tion, no -interaction .- · was noted 

between pre-_inoculated mycorrhizal tomate plants and F.

oxysporum �.sp. ·Zyaopersiai. 

Especificity _relationships between VAMF and 

hosts was not detected. 

Research on VAMF-hos_t-pathogen 

should be conducted until production stage 

obtain more definite results. 

in 

interaction 

order to 



1, INTRODUÇÃO 

A luta contra fungos causadores de podridão 

em raízes de espécies vegetais sempre foi muito difícil. 

Esses microrganismos vivem no solo e produzem estruturas 

de resistência que permitem sua sobrevivência por longos 

períodos de tempo mesmo sob condições adversas. As medidas 

usualmente recomendadas para controlar tais patógenos nem 

sempre têm sido eficientes, mesmo o controle químico. Além 

disso, quando surgem sintomas na parte aérea, muitas vezes 

é tarde demais para a aplicação de defensivos. 

No Brasil, a tomaticultura a atividade 

agrícola.que mais intensivamente fa?.uso de fungicidas de

vido à incidência e à gravidade dos ataques de fungos pa

togênicos. Dentre as doenças fúngicas r - a murcha deFusarium 

causa elevados prejuizos nos cultivares suscetíveis, devi� 

do à colonização vascular pelo fungo e a inviabilidade eco

nômica através de controle químico. 

Pyrenoahaeta terrestris {Hansen) Gorenz,Wal

ker & Larson é o agente causal de raiz rosada# doença já 

.constatada em várias regiões produtoras de cebola no Bra

sil. A doença está pouco estudada em nosso meio e a exten-
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sao dos prejuizos que causa pode estar sendo subéstimada. A 

zona produtora situadá no semi-árido nordestino é uma das 

regiões que se mostra potencialmente importante para a sua 

disseminação. No Estado de são Paulo a raiz rosada poderá 

tornar-se limitante caso a cebola passe a ser cultivada tam

bém no verão (KIMATI, 1980; NODA, 1981). 

Para o controle da murcha de Fusarium e de 

raiz rosada tem sido.postulada a obtenção de cultivares 

geneticamente resistentes como a melhor forma de evitar e/ou 

reduzir os danos na cultura. As pesquisas têm mostrado, con

tudo, algumas limitaç6es na luta genética contra pat6genos 

do solo: nível de resistência parcial; superação da resis-

tência pelo aparecimento de novas raças fisiol5gicas, como é 

o caso de Fusarium oxysporum f. sp. lyaopersiai (Sacc.) Sny

der & Hansen e VertiailZium.dahZiae em tomateiro. 

O controle biol6gico de doenças de planta� "é 

outra medida possível de ser aplicada aos microrganismos cau

sadores de podridão de raízes. Entre as.muitas maneiras pe

las quais ele.pode ser exercido destaca-se o uso de fungos 

micorrizicos. Dentre estes, as micorrizas ·vesículo-arbuscu

lares (MVA) possuem um grande potencial como agentes de bio

controle de pat5genos do.solo. 

O trabalho teve como objetivos: pesquisar as 

relações de eficiência.e de especificidade entre MVA e 

plantas de cebola e de tomate; e, princ�palmente, estudar 

� interação de endomicorrizas com Fusarium oxy sporum f. sp. 

Zyeopersici, em tomate, e com Pyrenochaeta terrestris e,m 
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cebola, em busca de mais uma forma alternativa de controle 

desses patógenos e que possa ser integrada aos. métodos já 

utilizados. 



2, REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Considerações gerais sobre a relação patógeno

hospedeiro 

2.1.1. Pyrenoahaeta terrestris em cebola 
a 

4 • 

Raiz rosada tem ocorrido extensivamente '.em 

Minas Gerais sendo, inclusive, apontada como um dos fatores 

que contribuiu para o declínio da cebolicultura nesse Estado. 

Já foi constatada, também, nas áreas produtoras de cebola 

dos Estados de são Paulo e Rio-Grande do Sul (KIMATI, 1980). 

Também já se faz presente na zona ceboleira do submédio são 

Francisco, no Nordeste brasileiro. Recentemente, foi detec-

tada na região de .Ituporanga, em Santa Catarina, principal 

centro produtor de cebola do.país, na atualidade
1

• Nos Esta

dos Unidos é considerada a doença mais limitante da cultura 

da cebola especialmente nas zonas de produção do Texas·e Ca

li-fórnia. Por esse rrotivo�: vem sendo, estudada· sistemáticamente des-

1 MELO,P.C.T. de (Asgrow do Brasil Sementes Ltda., Campinas) 

Comunicação pessoal,1989. 
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de 1915, quando foi observada pela primeira vez, no Texas, e 

recebeu a denominação de "raiz rosada" (TAUBENHAUS, 1917). 

Naquele país têm sido registradas perdas significantes na 

produção, bem corno o abandoQO temporário da cultura nas 

áreas densamente infestadas pelo patógeno (KIMATI, 1980). 

A doença pode atingir a planta em todos os 
i) 

estádios de desenvolvimento, porém é mais facilmente obser-

vada em plantas próximas à maturidade. As raízes afetadas 

tornam-se, no início, amareladas, em seguida adquirem uma 

coloração rosada característica. Na seqüência, evoluem su

cessivamente para as cores vermelha, púrpura, parda e preta. 

Essa evolução é acompanhada por enrugamento dos tecidos e 

morte das raízes. A localização do patógeno é restrita ao 

sistema radicular mas afeta toda a planta, resultando em 

bulbos menores. Na parte aérea os sintomas são estiolarnerito, 

flacidez, murcha e morte a partir da ponta da folha 

("dieback"), que não .são e·specificos de raiz rosada podendo 

ocorrer também em outras· doenças.ou sob.condições a�ientais 

desfavoráveis à planta. 

Três fitotoxinas_, conhecidas como pirenocinas 

A, B e C foram isoladas de culturas de P. terrestris. Veri

ficou-se que a pirenocina A inibe o alongamento da plântula e 

é tóxica ao protoplasto de cebola. As pirenocinas B e C pa-

reCem não ter _efeito. ou este ainda não pôde ser detectado 

(TAUBENHAUS, 1919; HANSEN, 1926, 1929; KREUTZER, 1939, 1941; 

KIMATI, 1980; SPARACE et alii, 1984; SPARACE & MUDO, 1985). 
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O fungo.causador de raiz rosada é habitante do 

solo, com amplo espectro de hospedeiros. Foi classificado pela 

primeira vez por HANSEN (1929) comoS=ndo Phoma terrestris. 

Posteriormente, GORENZ etaZii (1944) demonstraram tratar'.""'.se, 

na realidade, de Pyrenochaeta terrestris. A temperatura Ótima 

o 
para o desenvolvimento da doença está entre 24 e 28 e. Alta 

umidade do solo predispõe o hospedeiro ao patógeno (HANSEN, 

1929; DAVIS & HENDERSON, 1937; GORENZ et aZ
i

,i,, 1948, 1949; 

KIMATI, 1980). No Brasil, nas regiões onde foi relatada a 

ocorrência de P. terrestris, o cultivo da cebola é realizado 

no inverno e,por isso,a doença tem sido considerada corno sen

do de menor importância. Entretanto, raiz rosada poderá tor

nar-se um problema sério no Nordeste onde as temperaturas se 

mantêm altas durante o ano todo e também em outras regiões 

caso se introduza o cultivo de verão. 

Por se tratar de um parasita facultativo da 

cebola e de um grande número de espécies, o fungo é capaz de 

sobreviver saprofiticamente no solo no intervalo entre dois 

períodos de cultivo do hospedeiro. A disseminação do patógeno 

no campo se dá através de mudas, bulbos/bulbinhos e, uma vez 

instalado, permanece indefini.damente como habitante do solo 

(WALKER, 1952). Essa característica torna o controle químico 

economicamente inviável uma vez que, no ciclo de cultivo se

guinte, o solo é reinfestado pelo patógeno. Atualmente, em

pregam-se cultivares geneticamente resistentes como forma de 

controlar o patógeno. No entanto, no Brasil, esses cultivares 

têm sido usados em escala limitada. 



2.1.2. Fusarium oxysporum f.sp. ty aop��siai e a 

murcha de Fusarium. 

7. 

A murcha de Fusarium tem sido estudada desde 

o início deste século. t urna doença cosmopolita, ocorrendo

em todas as regiões onde o tomateiro é cultivado. No BrasiL 

foi detectada pela primeira vez por volta de 1938, em 

Pesqueira, PE. Atualmente está disseminada por quase todos 

os Estados. Em áreas plantadas há muito tempo com cultiva

res suscetíveis é comum a destruição de todas as plantas ou 

a redução drástica do período de colheita.devido à morte 

prematura das plantas. Nessas condições, a doença foi urna 

das responsáveis pelo contínuo deslocamento das áreas de 

cultivo (TOKESHI & CARVALHO, 1980). 

No campo, a doe nça pode manifestar-se em 

qualquer fase do desenvolvimento. sendo., no entanto, comum 

em plantas adultas no início da colheita. Surge um amarele

cimento nas folhas mais velhas que progride rapidamente pa

ra as mais jovens. As folhas adquirem um tom amarelo.vivo e 

mantêm-se túrgidas, no começo do ataque. Freqüentemente , 

tornam-se amarelas apenas num dos lados da planta, ou, ape -

nas os foliolos de um dos lados da folha amarelecem. Segue

se uma murcha generalizada e as folhas caem. Cortando-se a 

haste longitudinalmente nota-se uma coloração marrom-aver -

melhada muito típica, na região dos vasos lenhosos. No ge

ral, a medula da planta não a presenta anormalidade. Ocorre 

queda prematura de frutos. Em condições de umidade e tempe-
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raturas altas o patógeno pode causar "damping-off" em plântu

las (TOKESHI & CARVALHO, 1980). 

O fungo responsável pela fusariose vascular em 

tomate é Fusarium oxyspo�um f.sp. Zyaopersici. Ele coloniza o 

solo em profundidade e se conserva assim sobre os restos ve

getais na forma de micélio e de clamidosporos, que sao espo

ros altamente resistentes. Esses órgãos são disseminados por 

torrões de terra, poeira do solo, restos de cultura, água, 
' 

vento, implementas agrícolas, insetos e mudas. Ãs vezes, as 

sementes podem carregar micélio dormente, -no seu interior, ou 

esporos aderentes à sua superfície. Os clamidosporos apresen

tam grande longevidade e, juntamente com os conidios, germi-

nam ante o estímulo de exsudatos de raízes e penetram na 

planta através dos pêlos absorventes. e/ou de ferimen_tos. A 

doença é favorecida por altas temperaturas, estando o Ótimo a 

28
°
c. Solos com pouca água, arenosos e ácidos e culturas ca

rentes de N, P e Ca, em presença .de dias curtos e com pouca 

· luminosidade tendem a intensi.ficar a manifestação dos sinto

mas (TOKESHI & CARVALHO, 1980;. LATERROT ,et tilii
.,
1988) .

A maioria das medidas de controle usualmente 

recomendadas.tem efeito limitado. Entre estas incluem-se: a) 

rotação de cultura.; b) tratamento de sementes; c) calagem do 

solo; d) eliminação de plantas doentes; e) uso de cultivares 

resistentes, que é a mais eficiente (TOKESHI, 1966; TOKESHI &

CARVALHO, 1980) . 
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2.2. O controle biológico de doenças de plantas 

O melhor método.de controle de doenças de plan

tas é através do uso de cultivares resistentes. Entretanto, 

alguns entraves têm sido associados a esse tipo de controle: 

aparecimento de raças fisiológicas que superam a resistência 

existente, levando novamente à suscetibilidade; .resistência 

parcial, devido à dominância incompleta dos genes; nesse caso, 

as plantas.apresentam uma certa suscetibilidade e se o nível 

de incidência da doença for alto, a resistência parcial torna

se praticamente ineficaz (MELO, 1984). Por. isso,quando , esse 

modo -0e controle de fitopatógenos se mostra ausente ou 

tisfatório, outras formas são necessárias. 

insa-

O controle biológico.de doenças de plantas é um 

método que ganha importância com a evolução dos conhecimentos· 

fitopatológicos e deverá ter larga aplicação no futuro. Os 

trabalhos de WEINDLING et a"lii (1950); WOOD & TVEIT (1955); 

GARRET (1965) ; CARDOSO (1968}; TOKESHI (1972} ; MITCHELL (1973);

PAPAVIZAS (1973); WILHELM. (1973); COOK & BAKER (1983); COOK 

(1985) e muitos outros, têm ressaltado a sua importância. 

O controle biológico pode ser definido como o 

uso de qualquer organismo para controlar um patógeno (COOK &

BAKER, 1983). Mais recentemente, entretanto, COOK (1985) p�o

pôs que outros métodos também devem ser considerados como for

mas de controle biológico. Entre estes estão resistência gené

tica, rotação de cultura e erradicação de plantas doentes. 

Nos moldes tradicionais, o controle bi_ológi-co



10. 

pode ser interpretado como o encorajamento de microrganismos 

benéficos existentes e/ou introduzidos···a um determinado lu

gar para inibir o desenvolvimento de um ou mais patógenos. 

Esses microrganismos podem agir como reguladores ou mesmo 

exterminadores de outros, atuando em antagonismo ou competi

çao. 

O uso de microrga�ismos pouco ou nao patogê

nicos contra aqueles patogênicos vem sendo tentado há várias 

décadas com o objetivo de controlar doenças de plantas. ANUAR 

(1949) relatou a proteção de Trichoderma iignorum· e 

Penicillium sp. contra Helminthosporium sativum em plantas 

de cevada�demonstrou ainda reaç6es antag6nicas entre esses 

fungos in vitro. DUTTA (1981) isolou vários fungos da rizos-

fera do tomateiro; dentre estes Trichoderma viridae e

Penicillium chryso_genum mostraram-se os mais antag6nicos a 

Vertiaillium albo-atrum, causador da murcha de Vertiaillium.

A murcha de Fusarium,envolvendo o controle biolÓgico,tem si

do tema de vários estudos: A·diminuição da murcha em tomate 

foi devida à ação de substância antibiótica sistêmica produ

zida por Cephalosporium (SMITH, 1957). Esse mesmo fungo teve 

sua atividade antag6nica aumentada após passagens sucessivas 

dos respectivos agentes patogênicos por plantas de tomate e 

algodão (ALLISON & PHYLLIPS, 1963). Rodebaugh, citado por 

CARDOSO (1968),estudou o aspecto bioquímico da açao de 

Cephalosporium sobre Fusarium em tomateiro; ele relatou que, 

em plantas pré-inoculadas com Cephalosporium, a atividade da 
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metil-esterase péctica aumentava vagarosamente após a inocu .... · · 

lação do patógeno para depois diminuir· rapidamente. Quando 

as plantas foram inoculadas só  com o Fusarium, o aumento -da 

atividade dessa enzima foi rápido. 

MARTINEZ & GARCIA (1984) verificaram que· a 

aplicação de uma solução contendo antibióticos produzidos 

por Trichodermaviridae reduziu de 40 a 60% o número de se

mentes de tomate infectadas artificialmente com F.· oxysporum 

e não afetou a germinação das mesmas. COUTEAUDIER et a7,,ii 

(1985) obtiveram isolados não.patogênicos de F. oxysporum e 

F. soZani e inocularam previamente a F. oxysporum f. sp.

lycopersici em solo estéril. A incidência de murcha foi sig

nificativamente reduzida como resultado da competição entre 

os fungos. 

2.3. Considerações gerais sobre micorrizas 

A agricultura tem sofrido grandes mudanças 

durante as Últimas décadas devido ao desenvolvimento, custo 

e uso de fertilizantes, pesticidas, mecanização, produção em 

vasos, melhoramento, métodos de propagaçao por cultura de 

tecido, eliminação de patógenos etc. Devido à preocupaçao 

com o elevado custo da energia usada na produção de insumos 

e, principalmente, com a qualidade do.meio ambiente, a uti

lização de micorrizas aumentou muito nos Últimos anos e as 

pesquisas têm mostrado o papel benéfico dos fungos . � rn1corr1-
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zicos na vida de muitas plantas de interesse na horticultura 

(MARONEK et alii, 1981; LOPES et alii, -1983; MENGE, 1983). 

O termo "rnicorriza" refere-se a urna relação 

rnutualística e sirnbiÓtica forrnada entre fungos (do grego 

mykes) e raízes vivas (do grego rhiza) de plantas superiores. 

Essas associações são encontradas em quase todas as espécies 

vegetais e têm sido observadas na maioria das hortaliças. 

2.3.1. Histórico 

Frank foi o primeiro pesquisador a descrever 

a associação entre certos fungos e raízes de plantas, em 

1885, denominando-a de "rnicorriza". Apesar de conhecidas hi 

tanto tempo, as mi.corrizas passaram a ter maior importância 

nesse século quando urna pesquisa mais acurada mostrou o va

lor dessa associação com raízes de plantas. Isso ocorreu de

vido à incapacidade que esses fungos apresentam de crescer 

em meios de cultura artificiais. O desenvolvimento de técni

cas de cultivo em vasos e de penéiramento e decantação para 

obtenção dos esporos, permitiu o estudo dessa interação nu

ma escala mais ampla. A moderna pesquisa micorrízica começou 

na d�cada de 50, intensificando-se a part�r de 1960. Uma in

vestigação mais efetiva, no entanto, tem sido conduzida des

de a década de 70. Atualmente, os trabalhos estão se voltan

do mais para as bases fisiológicas do sistema micorrízico em 

virtude das diferentes respostas obtidas com a inoculação dos 
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fungos (GERDEMANN & NICOLSON, 1963; ZAK, 1964; LOPES et alii > . 

1983; MILLER et alii, 1986). 

2.3.2. Classificação 

As micorrizas foram classificadas originaria-

mente, em três grupos: ecto, endo e ectoendomicorrizas, com 

base nos tipos de estruturas 'formados no sistema radicular. Nu-

ma classificação mais recente Harley & Smithf citados por 

MILLER et alii (1986), além de acentuarem essas característi

cas, levaram em conta também os hospedeiros e endófitos envol

vidos. Sete tipos de micorrizas foram descritos: vesículo-ar

buscular, ectomicorriza, ectoendomicorriza, arbutóide, ericói

de, monotropóide e orquidóide. Cada micorriza forma um tipo ou 

combinação de tipos diferentes de estruturas. As micorrizas 

vesículo-arbusculares (MVA) e as ectomicorrizas formam os dois 

grupos mais importantes. 

2.4. Fungos micorrlzicos vesículo-arbusculares {FMVA) 

Os FMVA sao simbiontes obrigatórios e estão am-

plamente distribu:í'..aos na natureza interagindo com a grande 

maioria das espécies vegetais. Os primeiros estudos sobre MVA 

em hortaliças envolveram os aspectos nutricionais e de desen

volvimento de plantas inoculadas e não inoculadas. Grande par

te desses estudos foi feita com cebola pois já se conhec�a a 

2 HARLEY, J.L. & SMITH, S.E. Mycorrhizal symbiosis. Academic, 

New York, 1983 .• 
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dependência dessa espécie aos fungos micorrízicos para seu 

crescimento e desenvolvimento normais. Embora em menor nú

mero, o tomateiro também foi utilizado com essa finalidade. 

GRAY & GERDEM..ANN (1969); F-�y�_AN & MOSSE (1971), MOSSE 

(1973), RHODES & GERDEMANN (1975), SANNI (1976), RI AZ I-HA

MADANI (1977), GAUNT (1978), HIRREL & GERDEMANN (1980), 

McGRAW & SCHENCK (1980), OWUSU-BENNOAH & · WILD (1980), 

FAIRWEATHER & PARBERY (1982), NELSEN & SAFIR (1982a),POWELL 

et aZii (1982}, entre vários outros, fizeram essas pesqui

sas. 

Os ,FMVA classificam-se, atualmente, na sub-

divisão Zigomicotina, ordem Endogonales e com uma Única 

família - Endogonaceae. Os generos sao: GZ.omus, 

Acauioapora, Gigaspora, Scuteiiospora, Sclerocystis e 

Entrophospora e já são distingüidas mais de 140 espécies. 

Dois tipos de esporos são conhecidos: clamidosporos e azi

gosporos. O primeiro -é encontrado nas espécies dos gêneros 

GZ.omus e Sc1,erocystis enquanto que o segundo tipo ocorre 

nos demais gêneros (SIQUEIRA, 1987). 

2.4.1. Morfologia 

Além das hifas e esr•oros, · os fungos MVA 

produzem estruturas características conhecidas como arbús

culos e vesículas. 
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As hifas crescem tanto externa quanto interna

mente as raízes. A partir do solo, o micélio penetra na raiz 

através das células epidérmicas ou dos pêlos radiculares e a 

colonização pode ser inter e/ou intracelular dependendo da 

planta hospedeira e abrange apenas a região cortical; nao 

ocorre penetração nos tecidos meristemáticos e vasculares. O 

conjunto de hifas externas estende-se no solo a mais de um 

centímetro da raiz podendo alcançar até oito centímetros de 

distância. As hifas são eficientes Órgãos de absorção devido 

à elevada proporção superfície por volume. Sua função é a de 

mediar a transferência de nutrientes minerais e outras subs

tâncias do solo para a planta hospedeira (GERDEMANN, 1968; 

RHODES & GERDEMANN, 1975; OCAMPO, 1980a; MILLER et aZii, 1986). 

2.4.1.2. Arbúsculos 

Formam-se através de uma hifa intercelular que 

penetra em uma célula cortical e que, uma vez dentro, produz 

uma dilatação chamada tronco arbuscular. A partir dele surge 

uma série de ramificações dicotômicas que formará o arbúsculo 

o qual, quando maduro, tem o aspecto de uma sebe. Possui gló-

bulos lipídicos e grânulos de polifosfato. A sua formação 

inicia-se logo após a colonização das raízes e duram de qua

tro.dias a três semanas,apenas (MOSSE, 1963; COX & SANDERS, 
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1974; BOWEN et a'li.:i, 1975; RHODES & GERDEMANN, 1975; TINKER, 

1975; COX & TINKER, 19?6; OCAMPO,1980a; MILLER et a'lii, 1986). 

2.4.1.3. Vesículas 

são glóbulos ovais ou esféricos resultantes de 

dilatações na extremidade das hifas ou de formação intercalar. 

Podem ser intra ou intercelulares dependendo da espécie hos

pedeira e de suas condições nutricionais. As vesículas contêm 

gotas de lipídeos e muitos grânulos de polifosfato e funcio

nam como Órgãos de reserva do fungo: Geralmente, são produzi

das depois dos arbúsculos e tornam-se mais numerosas com a 

maturidade do hospedeiro (MOSSE, 1973; COX & SANDERS, 1974; 

OCAMPO, 1980a; MILLER et aZii, 1986) . 

2.4.1.4. Esporos 

- ... 

Os esporos sao os orgaos de repouso dos FMVA. 

Surgem de maneira unitária no micélio ou agregados em estru

turas chamadas esporocarpos. Diferem entre si quanto a cor, 

tamanho, conteúdo citoplasmático, estrutura da parede e da 

hifa de sustentaçio.e presença ou ausência de esporocarpos 

(MOSSE, 19 81) • 
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2.4.2. O processo de colonização e o aspecto nutri

cional 

A germinação dos esporos i influenciada pe

la planta através do-ruprimento de nutrientes. O alongamen

to do micélio é feito por hifas infectivas, as quais pene

trarão.na raiz. 

As MVA resultam da colonização·de raízes fi

nas e de pêlos absorventes por fungos micorrízicos. De um 

modo geral, plantas coro raízes grossas e pêlos radiculares 

curtos ou em pequena quantidade, como cebola e citros, ten

dem a ser mais dependentes de micorrização do que a.quel.a.s 

com sistema radicular muito ramificado e pêlos em abundân

cia, como -as cruciferas. Pelo fato de invadir apenas o cór

tex primário, a infecção VA envolve estruturas temporárias 

com vida funcional limitada e, por isso, é umprocessoequi

librado. A esse respeito elas diferem das infecções patogê

nicas por outros fungos, que causam lesões, distorção e 

descoloração dos tecidos invadidos e, freqüentemente, espa

lham-se aos tecidos permanentes (HAYMAN, s.d.; BAYLIS, 1975; 

MOSSE, 1981; Harley & Smith? citados por MILLER et alii >

1986). 

O grande potencial das micorrizas está rela

cionado principalmente com a nutrição. Elas aumentam a ca

pacidade da planta em captar e translocar o fósforo (P) 

assimilável do solo. As hifas do fungo que se estendem den-

hRLEY, J.L. & SMITH, S.E. Mycorrhizal sirnbiosis. Academic, 

New York, 1983. 
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tro do solo, desde o ponto de infecção na raiz, sao equiva

lentes a uma massa extra de pêlos absorventes. Elas consti-

tuem-se numa rede adicional de absorção, localizada 

tegicamente. A quantidade de micélio externo foi 

em 80 cm/cm de raiz em cebola, 1% do peso total de 

estra

estimada 

-r raizes 

de trevo subterrâneo e 5% do .peso de raízes de maçã. Esse 

micélio pode estender-se a vários centímetros além da su

perfície radicular funcionando como extensão dos pêlos ab

sorventes. Ultrapassam a zona de esgotamento de P e outros 

nutrientes, os quais são absorvidos e canalizados para o 

córtex radicular. A eficiência de absorção de uma raiz hos

pedeira pode ter um aumento de até 10 vezes enquanto que as 

hifas podem aumentar a eficiência de absorção de elementos 

nutricionais em até 60 vezes. Em solo deficiente de P, em 

condições de campo, plantas micorrizadas de cebola fornece

ram peso de matéria seca 14 vezes maior que aquelas sem mi-

corriza. Se o P assimilável não for retirado com rapidez, 

ele é adsorvido ao colóides do solo, tornando-se indisponí

vel. Raízes micorrizadas também retiram o fosfato presente 

na solução do solo em baixas concentrações, o que e impos-

sível para aquelas sem micorriza. Parece muito improvável 

que osFMVAutilizern o P insolúvel do solo. Por isso os fun

gos micorrizicos são chamados de fertilizantes bióticos. Não 

são, porém, fabricantes de fertilizantes, apenas ajudam a 

absorver melhor aqueles disponíveis. Corno simbiontes obri

gatórios os fungos MVA obtêm nutrientes orgânicos essen-
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ciais de seus hospedeiros e as plantas assim colonizadas exi

bem maior taxa fotossíntética; Por outro lado, em condições 

desfavoráveis, o fungo pode funcionar como um dreno de car-

boidrato do hospedeiro, tornando a relação parasítica e redu

zindo o desenvolvimento da planta hospedeira (HAYMAN, s.d.; 

BIELESKI, 1973; MOSSE, 1973; SANDERS & TINKER, 1973; 

et alii, 1975; OWUSU-BENNOAH & MOSSE, 1979; ALLEN 

1981; MOSSE, 1981). 

BEVEGE 

et alii, 

2.4.3. Fatores que afetam a colonização da raiz e o 

desenvolvimento da planta 

2.4.3.1. Condições do solo 

Entre os vários fatores que interferem no es

tabelecimento da simbiose micorrizica, o solo desempenha o 

papel mais importante. Variações nos níveis de pH, umidade, 

salinidade e, principalmente, de fertilidade, afetam de forma 

drástica o processo de infecção. Devido à sua importância so

bre a eficiência micorrizica, o nível de fertilidade do solo 

tem sido intensivamente estudado. DAFT & NICOLSON (1969), 

HAYMAN (1970), KHAN (1972), MOSSE (1973, 1981), SANDERS 

(1975), AZCON et aZii (1978}, NELSEN et aZii (1981), BUWALDA 

et alii (1982), entre vários outros, tratam do assunto. O mu

tualismo está baseado, essencialmente, no intercâmbio de fos-

. fato e carbono entre planta e fungos endófitos. Em solos com 
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altos teores de P a colonização micorrizica i minima ou nula. 

Urna hipótese sugere que a enzima fosfatase micorriza-especjfi

ca (MSP) ia responsável pela colonização micorrízica e sua 

ação é inibida por íons ortofosfato em solos com elevada con

centração de P. Nessas mesmas condições, urna outra hipótese, 

explica a inibição: a permeabilidade da membrana celular di

minui devido ao aumento de conteúdo de fosfolipídeos; com is� 

so ocorre uma menor liberação de açúcares e aminoácidos da 

raiz para a solução do solo gerando o desestimulo à coloniza

ção (GIANINAZZI-PEARSON & GIANINAZZI, 1978; RATNAYAKE et alii, 

1978; FITTER, 1985). 

2.4.3.2. Variabilidade do hospedeiro. 

A resposta a colonização pelo fungo e ao de

senvolvimento varia consideravelmente de hospedeiro para hos

pedeiro indicando que a planta desempenha um papel importante 

na simbiose micorrízica. Essa variabilidade pode ser inter ou 

intraespecífica. Algumas famílias raramente .formam micorriza 

e . entre as hortaliças estão as Crucí.feras e Chenopodiáceas. Den-
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tro da variabilidade interespecifica, a cebola é a espécie que 

tem respondido com maior intensidade à inoculação com fungos 

micorrízicos. Evidências recentes indicam também a existência 

de variabilidade intraespecífica; em algodão observou-se va-

riação entre cultivares quando inoculados com Glomus 

fasaiaulatus. Por outro lado, não houve diferença na 

de variedades distintas de soja e deFestuca àinfecção 

resposta 

zica (MOSSE, 1975; MOLINA et alii, 1978; POWELL et alii, 1982; 

OLLIVIER et alii, 1983; RAJAPAKSE & MILLER, 1984, 1985). 

2.4.3.3. Variabilidade do fungo micorrízico 

As pesquisas t�m indicado unanimemente que a 

inoculação de plantas com espécies de fungos micorrízicos cui

dadosamente selecionados mostra-se superior do que o uso. de 

endófitos nativos. Esses .resultados foram obtidos com diver-

sas hortaliças como cebola, alface, alho-porro e aspargo, bem 

como com milho e caupi (MOSSE & HAYMAN, 1971; KHAN, 1972; MOS

SE, 1977; OWUSU-BENNOAH & MOSSE, 1979; OWUSU-BENNOAH & WILD, 

1980; ISLAM & AYANABA, 1981; PLENCHETTE et alii, 1982; POWELL· 

et alii, 1982; HUSSEY et alii, 1984). Urna maior taxa de absor

ção de nutrientes e conseqüente estímulo ao desenvolvimento da 

planta devem resultar do uso de espécies selecionadas de fun

gos micorrízicos, na maioria dos casos. Por outro lado, os re-
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sultados podem variar quando se utilizam isolados seleciona

dos de diferentes endÓfitos. Meloh1 citado por OCAMPO(l980b),

observou tanto aumento corno diminuição no crescimento de 

plantas de milho e aveia quando utilizou dois tipos de iso

lados. DAFT & NICOLSON (1966), por sua vez, não encontraram 

muita diferença nos efeitos de três tipos de esporos 

milho, tomate e fumo. 

sobre 

Muitos mecanismos fisiológicos, cada um go

vernado por genes específicos, são responsáveis pelas in

terações bem sucedidas entre fungos e raízes de plantas. Di

ferenças na composição genética das plantas hospedeiras e 

dos vários fungos endófitos envolvidos são um dos componen

tes da variabilidade que se observa no desenvolvimento das 

plantas. Hospedeiros e fungos rnicorrízicos com genes siner

gisticos podem resultar em um maior estímulo ao crescimento 

vegetal. Não há evidências que sustentem a existência de uma 

relação de especificidade bem definida entre hospedeiro e 

fungos micorrizicos. Entretanto., o genótipo .de ambos tem in-

fluência sobre o grau de colonização das raízes e o desen-

volvimento da planta. No -sistema simbiótico o que se observa 

normalmente ·é a presença de uma preferência ao invés de uma 

especificidade pelo hospedeiro (MILLER et aiii,. 1986). 

4.MELOH, K..A. Untersuchungen zur bielogie der endotrophen 

mycorrhiza bei Zea mays t. und Avena sativa L. Arch. Mi

krobiol., 46: 369-381, 1963. 
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2.4.3.4. Temperatura e intensidade de luz 

Existe uma diversidade considerável no grau de 

tolerância de cada ·fungo à variação da temperatura. 

Gigaspora corralloidea e G. heterogama, a temperatura 

para germinação dos esporos e crescimento do fungo foi 

enquanto que para G. calospora e Glomus mosseae foram 

20°c, respectivamente (SANNI, 1976). Em geral, há um 

Para 

ótima 

3oºc, 

26
°c e 

aumento 

na porcentagem de colonização por volta dos 30°c 

SCHONBECK, 1979). 

(DEHNE &

A influência da intensidade da luz no desen-

volvimento micorrízico tem gerado resultados conflitantes. 

Alguns autores {HAYMAN, 1974; DAFT & EL GIAHMI, 1978) obser

varam maior e menor desenvolvimento dos fungos em intensida

des luminosas altas e sob sombreamento, respectivamente, em 

diferentes espécies de plantas e endófitos. FURLAN & FORTIN 

(1977) verificaram que, em cebola, a colonização por 

G. calospora foi mais rápida e extensiva sob baixa luminosi

dade. Por sua vez, GUNZE & HENNESSEY (1980) encontraram maior 

número de arbúsculos em raízes de plantas de caupi 

das enquanto que o número de vesículas diminuiu. 

sombrea-
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2.5. FMVA como agentes de biocontrole de doenças de plantas 

2.5.l. Interação entre fungo micorrízico-hospedeiro 

patógeno 

Entre as muitas formas pelas quais o controle 

biológico pode ser exercido está o uso de fungos micorrizi

cos. Entretanto, as interações entreFMVA e doenças de plantas 

têm recebido pouca consideração do ponto de vista experimen

tal. Como a maioria dos sistemas de controle biológico, os 

resultados têm sido ou inconsistentes ou altamente especifi

cos ou ambos. Além disso, a interpretação dos resultados des

se tipo de interação não é tão fácil como aquela relacionada 

com os efeitos nutricionais. A estabilidade da expressão des

se potencial natural está subordinada a vários fatores: natu

reza do hospedeiro,do fungo micorrizico e dos patógenos en

volvidos, bem como das condições ambientais tanto acima como 

no interior do solo (CHOU & SC�MITTHENNER, 1974; SCHONBECK & 

DEHNE, 1977; MARONEK et al_i-i, 1981; MOSSE, 1981; PERRIN, 1985;

MILLER et.:.atii, 1986). 

O primeiro trabalho relatando a influência de 

FMVA sobre um patógeno de planta, especificamente, foi feito 

por Sàfir em 1968, embora esse tipo de associação já tivesse 

sido observado antes por Zak em ectomicorrizas-

Atualmente, o estudo das interações entre mi

corrizas e doenças de plantas está centralizado principalmen

te no� Estados Unidos e na Alemanha. As pesquisas têm se con-



25. 

centrado sobre patógenos do solo pelo fato de os FMVA se esta

belecerem nas raizes qas plantas. A maior parte dos rela

tos encontrados na literatura revela gue as micorrizas indu

zem a uma diminuição na severidade das doenças. Em váríos ca

sos, entretanto, a incidência patogênica aumentou e, em al-

guns outros, houve ausência de interação (ZAK, 1964; 

1968; SCHENCK &·�AMBOLIM, 1978a; SCHENCK, 1981; DEHNE, 

BAGYARAJ, 1984; ZAMBOLIM, 1984). 

SAFIR, 

1982; 

A maior parte qas pesquisas envolve a ação dos 

MVA sobre fungos fitopatogênicos. Raízes de citros pré-colo-

nizadas por Gigaspora margarit;-a= ,·-e G1,omus macrocarpum foram 

menos atacadas por Phytophthora parasitica e as plantas tive

ram maior peso de ·raiz e maior diâmetro do caule do que aque

las não micorrizadas. Em morango, o enfezamento causado por 

CyLindrocarpon destructans foi .menor em raízes inoculadas com 

GLomus fascicuLatum; houve redução na infecção radicular pelo 

patógeno. Plantas de algodão inoculadas com GLomus mosseae e 

Thi.e1,aviopsis basicola mostraram um maior peso da parte aérea 

�aquelas micorrizadas, diferenças não significativas entre os 

pesos das ra1zes de plantas micorrizadas e não micorrizadas e 

maior tolerância à infecção pelo patógeno por plantas miqor

rizadas. Urna produção dez vezes menor de clamidosporos de 

T. basicola foi obtida em raízes de fumo inoculadas com

G. mosseae; extratos das raízes micorrizadas ·inibiram a espo

rulação em 80-100% em meio de agar com extrato de malte. Num 
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outro experimento, um menor número de clamidosporos de

T. basioo'la foi observado em raízes de fumo e alfafa 

contendo fungos micorrizicos; esse resultado foi atri-

buído ao alto nível de aminoácidos livres encontrado 

nas raízes. A presença de G. mosseae em raízes de 

soja reduziu o número de plantas mortas por Phytopht'fzora 

megasperma var. sojae, raças l e 3; observou-se a co-

lonização micorrízica 21 dias após a inoculação e o

efeito sobre o patógeno.em 35 dias. Plântulas de soja 
< 

com três semanas de idade inoculadas com GLomus 

ca'ledonius e com P. megasperma var. sojae, raça 1, ti

veram o dobro do peso das raízes não micorrizadas. Nu

ma outra pesquisa a mesma espécie hospedeira foi ino

culada simultane·amente com G. mosseae e com os patóge

nos Macrophomina phaseo'lina, Rhizoctonia so'lani e 

Fusarium soiani; o crescimento foi.superior ou . seme-

lhante ao da testemunha; nenhum efeito çiireto de

G. mosseae sobre os fitopatógenos foi encontrado e con

cluiu-se que as plantas tornaram-se tolerantes aos pa-

tógenos ao crescerem na presença do 

(BALTRUSCHAT & SCHONBECK, 1972, 1975; 

simbionte 

CHOU &

SCHMITTHENNER, 1974; PAGET, 1975; SCHONBECK & DEHNE, 
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1977; Schenck et ali,z..-S, Woodhead et_a1,i_i� citados por_- SCHENCK 

& KELLAM, 1978; ZAMBOLIM & SCHENK, 1981). 

No primeiro relato de aumento da incidência da 

doença, em 1972, plantas de soja foram inoculadas com 

G. maarooa:rpus var. geoaporus e qom P. megaape :rma var. soja.e ;

90% das p�antas micorrizadas mostraram sintomas de descolo

ração interna no caule, enquanto que apenas 20% daquelas não

micorrizadas apresentaram tais sintomas. Num outro estudo

observou-se um ataque maior de murcha de VerticiZlium em

plantas contendo G. fascicu1-atum do que naquelas sem o fungo

micorrízico (ROSS, 1972; DAVIS et aZii, 1979).

Vários casos de ausência de interação entre 

FMVA e patógenos já foram relatados. Nenhuma proteção contra 

P. parasitica foi observada em citros, cujas raízes foram 

previamente colonizadas por G. fasciculatus; as plantas con

tendo somente o fungo micorrízico tiveram um .peso de · matéria 

5sCHE_NCK., N C RIDINGS W •• ; , .H. ; CORNELL,J.A. Interaction of 
two vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi, and Phytophfho

ra parasitiaa on two citrus stocks. In: NORTH AM. CONFER. 
ON MYCORRHIZAE, 3., Athens,1977. Abstract •. Inst. for My -

corrhizal Res. Dev., 1977. 9p. 
6WOODHEAD, S. H.;GERDEMANN,J.W.; PAXTON,J.D. My�orrhizal in -

fection of soybean roots reduces Phytophthora root rot. 

In: NORTH AM. CONFER. ON MYCORRHIZAE,3.,Athens, 1977. 

Abstract. Inst. for Mycorrhizal Res. Dev.,1977. l0p. 
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fresca três vezes maior e um aumento de 65% no peso da maté
ria seca em relação-às não micorrizadas. Em plantas de abaca 

te nao foi. detectada quimiotaxla de zoosporos de 

PhytophthoPa cinnamomi . por · raizes micorrizadas. 

O mesmo patógeno não teve seu.desenvolvimento alterado por 

G. faaciau'latus em raízes .de abacate; por'. outro lado, o sim

bionte estimulou o crescimento de plântulas na presença. ou

ausência de P. cinnamomi (MENGE. et a'lii, 1977; MATAR! &

HATTINGH, 1978, Hall & Finch� citados por SC�ENCK & KELLAM,

1978). Ramirez� citado por SCHENCK & KELLAM (1978} estudou o

efeito de G. mac:rocarpus var. mdcrocarpus, Gigaspo-Pa heterog(1)7l(;l

e G. margarita sobre Phytophthol'a pa'lmivoPa em mamão; nao

houve redução significativa na porcentagem de raízes infec-

tadas pelo patógeno, embora G. macrooaPpus e G. heterogama

tivessem aumentado significativamente a altura das plan-

tas; o peso das raízes inoculadas com os simbiontes e com o

patógeno· foi significativamente menor que o peso das raízes

de plantas inoculadas somente com P. pa'lmivora. Os resulta

dos mostraram que os :EMVA tiveram üm efeito positivo (aumen

to do peso das plantas}, negativo (redução do peso das raí-

7 HALL,J.B. & FINCH,H.C. Mycorrhizas in roots of avocado: 

effect upon chemotaxis of Phytophthora cinnamomi zoos
pores. Proc. Amer. Phy. Soe., !:86, 1974.(Abstract). 

8RAMIREZ,B.N. Influence of endomycorrhizae on the relation

ship of inoculum d�nsity of Phytophthora pa'lmivora in 
soil to infection of papaya roots. Gainesville, 1974. 
45p. (M.S. Thesis- Univ. of Florida). 
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zes) e nenhum efeito sobre a infecção pelo patógeno. Em plan

tas de trigo não foram notadas diferenças quanto à incidência 

de Gaeumannomyoes graminis em raízes com e sem micorriza. Por 

sua vez, a presença de G. mosseae em raízes de soja não afe

tou a severidade de Pythium (WINTER, 1951; CHOU & .. SCHMITTHEN

NER, 197 4) . 

O primeiro estudo sobre a interação entre 

nematóides e fungos micorrizicos foi relatado em 1972. As 

pesquisas têm revelado que essas interações sao altamente 

específicas, recíprocas e .compl.icadas pelo grau de susceti

bilidade do hospedeiro ao patógeno e pelo nível de P no so

lo. Os FMVA podem afetar as várias fases reprodutivas do ne

matóide e este, por seu turno, pode. afetar a esporulação 

do endófito. Os resultados dessa complexa interação tra

duzem-se pela diminuição do número de galhas, do numero de 

larvas que atingiu a fase adulta e da população de nema

tóides; aumento dos números de larvas recuperadas e de ovos 

e aumento simultâneo do número de galhas e do desenvolvi-

mento da planta; ausência de efeito do extrato radicular 

sobre a mobilidade da larva; supressão mútua da reprodução 

com redução do número de esporos micorrízicos e de nematói

des. De modo geral, entretanto, os resultados têm mostrado 
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um efeito antagonista.dos FMVA,· tanto sobre nematóides se-

dentários, como os dos gêneros Heterodera, MeZoidogyne e 

TyZenahuZus quanto sobre os endoparasitas migradores dos 

gêneros PratyZenahus e RadophoZus. A resposta do hospe-

deiro varia desde a manifestação menos severa dos sintomas, 

menor número de nematóides penetrando e se desenvolvendo nas 

raízes até pouca produção de galhas. Pesquisas recentes têm 

mostrado que a inoculação com FMVA ou a adição de 

fósforo aumentam a tolerância do hospedeiro ao ataque de 

nematóides (FOX & SPASOFF, 1972; SCHENCK et aZii, 1975; 

ATILANO et aZii, 1976; RONCADORI & HUSSEY, 1977; HUSSEY & 

RONCADORI, 1978; KELLAM & SCHENCK, 1978; Baltruschat et aZii, 

Sikora .. & Schonbeck, citados por.SCHENCK & KELLAM, 1978; 

BAGYARAJ et aZii, 1979; SITARAMAIAH & SIKORA, 1982; SURESH 

et aZii., 1985; GRANDISON & COOPER, 1986; SMITH et aZii, 1986�J 

ZAMBOLIM, 1987). 

Com relação às doenças causadas por. 
., _virus, 

poucos são os trabalhos que tratam da interação desse pató

.geno com micorrizas. Parece. que a presença da simbiose es

timula a ação do patógeno no sentido de aumentar a virulên-
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eia. Evidências experimentais indicam que o aumento da viru

lência e a intensifi9ação da taxa reprodutiva dos vírus pode 

ser devida ao melhor estado nutricional das plantas micorri

zadas. Verificou-se uma alta concentração do vírus do mosai-

co.do fumo em células portadoras de estágios .arbusculares. 

Isso indica que o acúmulo de partículas virais foi favoreci-

do em regiões com alto metabolismo de fosfato e altas con-

centrações de ácidos.nucléicos e proteínas, os quais são re

sultantes das trocas entre micorriza e hospedeiro (SCHONBECK 

& SCHINZER, 1972; DAFT & OKUSANYA, 1973;DEHNE, 1982; JABAJI

HARE & STOBBS ,; 19 84) • 

Quanto à interação entre doenças bacterianas 

e rnicorrizas apenas.dois relatos constam da literatura. No 

primeiro. deles não se observou relação entre a porcentagem de 

raízes de -plântulas de pêssego micorrizadas e a suscetibili

dade ao.cancro bacteriano causado por Pseudomonas syringae. 

No segundo caso a inoculação com.micorriza reduziu a severi

dade da murcha bacteriana .em plantas de tomate.causada por

Pseudomonas so!anacearum (WEAVER & WEHNUT, 1975i HALOS & ZO

RILLA, 1979). 

2.5.2. InteraçãoFMVA - cebola - patógenos 

A associação de cebola com fungos . * . micorrizi-

cos tem sido exaustivamente estudada sob o aspecto nutricio-

nal e em função, principalmente, da absorção de P e suas 

correlações. O mesmo não ocorre, entretanto,.quan�'"O à inter-
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açao com patógenos. A literatura expoe apenas os resultados 

de seis trabalhos, sendo quatro relacionados com P. ter-restris

e dois referem-se a nematóides. Não há relatos desse 

de interação envolvendo os demais fitopatógenos. 

tipo 

SAFIR (1968), trabalhando com P. terreatris

e Endogone mosseae em solo sem adição de nutrientes, obteve 

os seguintes resultados: menor porcentagem de infecção pelo 

patógeno e maior tamanho das .plântulas micorrizadas do que 

o controle sem micorriza, o qual mostrou sinais 

de deficiência nutricional; maior quantidade de 

evidentes 

açúcares 

redutores foi extraída de raízes micorrizadas de plantas com 

80 dias de idade em comparação com aquelas sem micorriza. 

Plantas micorrizadas e não micorrizadas supridas com adição 

de nutrientes apresentaram porcentagens de infecção e quan

tidade de açúcares redutores semelhantes •. O autor sugeriu 

que o maior teor de açúcar em plantas micorrizadas contri

buiu para diminuir a porcentagem de infecção pelo patógeno 

e que plantas não micorrizadas e com deficiência nutricio

nal são incapazes de sintetizar tais açúcares. 

BECKER (1976) inoculou raízes micorrizadas e 

nao micorrizadas com P. terrestris e observou que a invasão 

do patógeno ocorreu apenas naquelas não micorrizadas; a res

trição à penetração de raízes micorrizadas foi atribuída ao 

engrossamento da parede celular da planta.hospedeira nos 

pontos de entrada do patógeno. Nesses locais houve formação 

de calosidades mais desenvolvidas. Num outro estudo dessa 
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mesma interação BECKER & GERDEMANN (1977) inocularam segmen

tos de raízes micorrizadas e nao micorrizadas com 

P. terrestris, utilizando câmaras plásticas. As raizes mi-

corrizadas, de cor amarela, permaneceram amarelas enquanto 

que aquelas sem micorriza, de cor branca, tornaram-se rosa

das após a infecção. Raízes micorrizadas tiveram poucas ca

madas de células corticais penetradas por P. terrestris. O 

crescimento do patógeno parece te:r: sido limftado pelo espes

samento da parede celular. McGRAW & ZALEWSKI (1977) verifi-

caram que uma área antiga de produção comercial de_ cebola 

cultivada há 20-25 anos mostrou níveis baixo e alto, respec

tivamente, para MVA e raiz rosada. O contrário ocorreu em 

solos cultivados há dois anos; os resultados observados po

dem ser devidos a diferenças na fertilidade entre os campos 

de cebola nvelho" e "novo"� a baixa incidência de raiz rosa

da pode ter sido devida à proteção proporcionada pelos FMVA. 

As pesquisas realizadas para estudar a interação de micorri

zas com nernatÕides em. cebola são bastante recentes. KOTCON 

et aiii (1985) verificaram .que plantas . inoculadas com 

G. fascicuiatum e com Meloidogyne hapia tiveram maior cres

cimento do que aquelas contendo somente o patógeno; os re

sultados indicaram que a associação micorrizica pode aumen

tar a tolerância da planta ao patógeno; por outro lado, o 

número de esporos do fungo micorrízico diminuiu preéocemente 

denotando a existência de competição pelos nutrientes do 

hospedeiro. MAcGUIDWIN et aiii (1985), por sua vez, obtive-
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ram resultados opostos: G. fascicuiatum nao aumentou a tole-

rância de plantas de -cebola a M. hapia; a simbiose propor-

cionou um melhor desenvolvimento do hospedeiro mas esse 

efeito não ocorreu na presença do patógen6i o nfimero de ne

matóides não foi afetado pela presença da micorriza nem pelo 

nível de.fósforo; entretanto, parece que as plantas micorri

zadas interferiram na habilidade do parasita em penetrar na 

célula hospedeira. 

2.5.3. Interação entre FMVA - tomateiro - patógenos 

O tomateiro tem sido uma das espécies hospe� 

deiras mais estudadas em relação à interação com fungos mi

corrízicos e patógenos e, entre estes, destacam-se Fusarium 

oxysporum f.sp. iycopersici e nematóides. 

Raízes pré-colonizadas por.G. mosseae e ou-

outros fungos m�corrízicos foram menos danificadas por 

F. oxysporum f.sp.· 7,.ycopersici; houve diminuição do nfimero 

de folhas amareladas e da perda de eletrólitos pelo caule e 

folhas. Posteriormente, verificou-se que o menor grau nos 

danos foi devido principalmente à diminuição na taxa de dis

seminação da murcha.; raízes e caules continham menos micélio 

e a disseminação tanto horizontal como vertical do patógeno 

foi limitada·; por outro lado, o efeito antagônico d_os FMVA 

sobre a murcha diminuiu claramente com o aumento da densida

de do inóculo patogênico (DEHNE & SCHONBECK, 1975, 1979a; 

SCHONBECK # 1978). Numa série de 4 trabalhos CARON et alli 
(1985, 1986a,b,c) e:,tudaram a influência do substrato e os 
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efeitos da seqüência de inoculação, da concentração de p e do 

perlodo de infecção na interação entre Glomus intraradicis e 

F. o:cyBporum f.sp. radicis-'lycopersiai em tomate. A presença 

de G. intraradicis diminuiu a necrose radicular em todos os 

substratos e a população de Fusarium foi afetada variando em 

intensidade, dependendo do substrato utilizado. No segundo 

experimento as plantas foram inoculadas com os fungos micor

rízicos quatro semanas antes, simultaneamente e quatro sema-

nas após a inoculação com Fusarium. Em todos os tratamentos 

. houve redução da podridão radicular e da população de Fusarium, 

ou seja, não ocorreu influência da seqüência de inoculação· 

dos dois microrganismos. A colonização das raizes por 

Fusari.um G. intraradicis aumentou significativamente quando 

foi inoculado simultaneamente ou quatro semanas antes do fun

go micorrizico.. Não houve aumento da matéria seca das plantas 

contendo apenas G. intraradicis mas a matéria seca perdida 

por causa da murcha foi compensada quando .o fungo micorrízico

foi. inoculado depois do. patógeno. No terceiro·experinento o aUITEI1to P dis-
--

. 

- -- . .

- l 

p::>nÍvel'no substrato, bem cano do conteúdo de -P nas raízes e folhas 

não teve efeito sobre a população de Fusarium nem sobre o 

grau de necrose nas raízes. Houve, porém, uma· diminuição na 

. coiãnizaçãówr G. intraradicis. A presença do fungo micorrízico, 

por sua vez, provocou uma diminuição da população de Fusarium 

e da necrose em todos os níveis de P. O peso médio da maté.ria 

seca das plantas não se al tero-u com a presença de G. intraradicis 
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em todas as concentrações de P, mas diminuiu para as plantas 

inoculadas com o patógeno. Os autores concluiram que o au

mento do P proveniente da ação do fungo micorrízico nao pode 

explicar a limitação ao desenvolvimento da doença e do pató

geno . observada. O processo de infecção foi estudado durante 

12 semanas e a presença de G. intraradiais reduziu a necrose 

radicular na 5�, 11� e 12� semanas e não foi observado efei

to significante nas demais; quanto i c6lonização-micorr1zica 

e população de Fusarium, os resultados foram constantes du

rante as 12 semanas; em vista disso, os autores sugeriram que 

os parâmetros a serem avaliados num experimento desse tipo. 

devem ser medidos em várias épocas para assegurar a obtenção 

de dados representativos. McGRAW & SCHENCK (1978) nao obti

veram resultados positivos da interação entre Glomus etuniaatus 

e G. mosseae com -F. oxysporum f.sp.rZy aopersiai; plantas pro-

venientes tanto de sementes como de plântulas micorrizadas 

mostraram sintomas precoces de clorose e murcha em compara

çao com o controle sem micorriza; esses resultados· indepen

deram do nível de inóculo e da espécie de fungo simbion�e 

utilizado. BAATH & HAYMAN (1983) estudaram a interação de 

MVA com murcha de VertiaiZZium; comparando os tratamentos com 

e sem micorriza·os autores não -encontraram diferenças no 

grau de intensidade da doença, bem corno na redução do desen

volvimento das plantas. 

Quanto .à interação com nernatÓides, a maioria 

dos trabalhos revisados relata um efeito.positivo dos FMVAno 
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9 sentido de controlar o, patógeno. Sikora & Schonbeok, citados 

por SCHENCK & KELLAM (1978), inocularam G. mosseae e nematói

des em tomate, cenoura., aveia e fumo; observaram redução no 

número de larvas de Meioidogyne incognitá que se transformou 

em adultos e eliminação da população de M. hapZa em plantas 

de cenoura, por 18 semanas. G. fasaiouiatum afetou vãrias 

fases do ciclo vital de três nematóides: o número e o tama

nho das galhas de M. incognita e MeZ.oidogyne javanica foram 

menores; a.inoculação dos mesmos nas raízes provocou um au

mento na infecção e produção de esporos do fungo. ·micorrízi

co; reduziu a penetração e o desenvolvimento .da fase juve

nil; atrasou a formação. da matriz gelatinosa e a produção de 

ovos foi diminuída.em RotyienchuZu� renifo�mes; as raiz�s 

micorrizadas.nao impediram a penetração de larvas de 

M. inaognita e o extrato radicular de plantas micorrizadas 

causou a.morte de 50% das larvas em quatro dias (BAGYARAJ 

et aZii, 1979; SITARAMAIAH & SIKORA, 1982; SURESH et aZii, 

1985). Plantas de tomate e trevo branco inoculadas com 

G • .  marga-r>ita., G • .mosseae
., 

G. fasciou'latum e GZ.omus tenue fo

ram.mais .resistentes a M •. hap'la sob quatro níveis de fósforo 

e se.desenvolveram.melhor quando pré-infectadas com os fun-

.gos; o.número de indivíduos juvenis.e adultos por grama de 

raiz foi menor nos tratamentos micorrizados; os autores su

geriram que o maior nível.de resistência.observado foi devi

do. a alguma provável alter ação fisiológica do .sistema radi

cular. e nao inteiramente ao melhor estado nutricional das 

9SIKORA, R.A. & SCHONBECK, F .. Effect of vesicular-arbuscular

mycorrhiza(Endogone mosseae) on population dynamics of 

the root-knot nematodes(MeLoidogyne inaognita ; and M.

hapia). In: VIII INTERN. CONGR. PLANT. PROTECT. 5: 158-

166, 1975. 
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plantas micorrizadas (COOPER & GRANDISON, 1986). THOMSON 

CASON e t  al ii (1983) são os autores do único 

,:J • ~ 

onue a associaçao micorrizica não controlou a 

trabalho 

açao do 

nematóide; raizes inoculadas com G. margarita e G. mosseae 

não afetaram a infecção por M. inco g n ita, quando compa

radas com as não micorrizadas, independentemente do 

vel de P; na concentração mais alta do nutriente o peso 

das raízes foi maior; houve aumento da penetração e do 

número de ovos do patógeno e a colonização • -r • micorrizica 

decresceu em relação aps resultados obtidos no menor ní

vel de P. 

Três relatos ilustram a interação entre o 

tomateiro, fungos micorrízicos e doenças causadas por 

vírus. Em plantas micorrizadas com G.  macrocarpum var. 

geosporus houve um aumento na multiplicação do vírus au

cuba e a quantidade de vírus X produzida dependeu do es

tigio de desenvolvimento da rnicorriza; os resultados fo

ram atribuídos ao alto nível de P nas plantas m'icorriza

das pois a multiplicação do vírus também foi maior em 

plantas não micorrizadas mas com a mesma concentração do 

nutriente (DAFT & OKYSANYA, 1973). Raízes inoculadas com 

Glomus sp. e o vírus do mosaico do fumo (TMV) tiveram um 

título de vírus maior do que naquelas não micorrizadas; 

o aumento da multiplicação virótica foi observado em cé

lulas contendo o estágio arbuscular do fungo micorrízico 

(SCHENBEC K & SPENGLER, 1978; JABAJI-HARE & STOBBS, 1984). 
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Com relação as bacterioses, apenas um caso e 

citado pela literatura. Plantas inoculadas somente com mi

corriza e com micorriza mais P. solaneaaearum tiveram cres-

cimento, peso, produção e sanidade semelhantes e maiores 

do que aquelas não micorrizadas; a inoculação prévia das 

raízes com a micorriza reduziu a incidência da murcha bac-

teriana (HALOS & ZORILLA, 1979). 

2.5.4. Mecanismos de resistência 

Os meios pelos quais as"micorrizas afetam 

patógenos e doenças ainda estão longe de ser entendidos. A 

natureza do efeito exercido pelos fungos micorrízicos sobre 

o patógeno não é conhecida na maioria dos casos.

Vários mecanismos de controle têm sido pos

tulados,· porém, poucos foram demonstrados. 

2.5.4.1. Mecanismos de resistência por alte

rações morfológicas 

a) Espessamento da parede celular do hospedeiro, através da

lignificação e produção de outros polissacarídeos, impe

dindo a penetração ou disseminação do patógeno. Essa al

teração é provocada por ação da micorriza e pode ser

responsável, inclusive, pela restrição do fungo sirnbion

te ao córtex radicular.
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b) A associação micorrízica produz um sistema vascular mais

vigoroso, elevando·o fluxo de nutrientes e proporcionan

do maior força mecânica à planta. Como resultado, dimi

nuem os danos causados por patógenos vasculares.

e) Em plantas micorrizadas e atacadas por nematóides há

produção de sincicios menores e de poucas células gigan

tes do patógeno. Essa anormalidade retarda o desenvolvi

mento da larva para a fase adulta e produz nematóides de

menor tamanho.

d) As estruturas formadas pelos fungos micorrizicos dentro

das células corticais podem competir por espaço com os

patógenos. Além disso para certos parasitas, corno nema

tóides, as células colonizadas pelo fungo simbionte po

dem tornar-se fonte desfavorável de alimento.

2.5.4.2. Mecanismos de resistência por alte

raçoes fisiológicas e bioquímicas 

a) o tecido micorrizado contém uma grande quantidade de en

zimas quitinoliticas, cuja função é degradar os arbúscu

los. Essas mesmas enzimas devem agir também sobre fungos

fitopatogênicos limitando o seu crescimento.

b) Através de indução micorrízica ocorre uma alteração na

composição dos exsudatos radiculares. Estes podem inibir

o desenvolvimento do patógeno ou estimular o crescimento

de microrganismos antagonistas, formando uma 

pro'tetora ao longo da raiz. 

rizosfera 
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e) O fungo micorrlzico ut!Jiza o carboidrato excedente libe

rado pelas ralzes,· reduzindo a atração por patógenos do

solo.

d) Alta disponibilidade de P provoca o aumento do conteúdo

de fosfolipideos. Isso torna a membrana menos permeável

levando a uma menor exsudação. Conseqüentemente, diminui

a atração por fungos e bactérias fitopatogênicas. Por ou

tro lado, baixa disponibilidade de P aumenta a resistên-

,,, eia a doenças causadas por virus. 

A resistência a patógenos do solo conferida 

pelo sistema micorrízico depende, também, da· virulência dos 

mesmos. Alta virulência ou altos níveis de inóculo de um pa

rasita menos virulento ,tendem a diminuir a efetividade da 

simbiose (ZA.K, 1964; HUSSEY & RONCADOR!, 1978; DEHNE &

SCHONBECK, 1979b; SCHENCK, 1981; DEHNE,. 1982; BAGYARAJ, 1984; 

MILLER et alii, 1986; ZAMBOLIM, 1987). 
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3. MATERIAL E METODOS

3.1. Local de investigação 

Este trabalho foi realizado no campo experi

.mental e laboratórios do Departamento de Genética, ESALQ, 

localizado no campus da USP em Piracicaba, SP, 

22°42'30 11 S. 

3.2. Preparo do substrato 

Para o prep�ro do solo utilizou-se 

latitude 

terra 

de baixa fertilidade e arei.a -lavada. Foram empregados três 

substratos: 

-

a) mistura de terra e areia, na proporçao de duas partes de

terra para uma de areia;

b) mistura de terra com bagacilho de cana decomposto, na 

proporção de 2:1, respectivamente; e

e) mistura de terra e areia, na proporção de 1:9, nessa_or-

dem; para cada parte dessa mistura foram acrescentadas

três partes de vermiculita expandida estéril.
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Os substratos (a) e_Jb) foram autoclavados a 

120°c e 1 atm de pressão durante duas horas; o substrato (e) 

foi colocado numa .caixa de cimento amianto com capacidade 

para 500 litros e submetido ao processo convencional de fu

migação; usou-se uma lata de brometo de metila, c�jo con-

3 teúdo é de. 393 cm (680,4g); a mistura permaneceu sob a 

ação do gis durante três dias e foi utilizada apos igual 

período, conforme prescreve a recomendação. 

3.3. Cultivares hospedeiros 

Foram utilizados três cultivares de cebola: 

Pira Dura, Cojurnatlan Roxa e Roxa do Barreiro. O primeiro 

foi adotado corno padrão referencial de suscetibilidade e os 

demais corno padrões de resistência a P. ·terrestris. 

Os cultivares de tomate Santa Cru,z Kada e 

Rio Fuego foram adotados como padrões referenciais de sus

cetibilidade e resistência, respectivamente, a F. oxysporum

f.sp. iyoopersiai.

As sementes tiveram procedência do Setor de 

Hor�aliças do Instituto de Genética da ESALQ/USP, da Asgrow 

do Brasil Sementes Ltda. e de Sementes Agroceres S.A. 

3.4. Fungos rnicorrízicos vesículo-arbusculares 

3.4.1. Isolados utilizados 

Foram utiliza9as quatro espécies de 

micorrizicos: aiomus leptotiohum Schenck &

fungos 

Smith, 
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AaauZospora sarobiauZata T-rappe, Gigaspora heterogama (Nicol. 

& Gerd.) Gerd. & Trappe e G. margarita Becker & Hall. Os iso

lados tiveram procedência do Departamento de Solos, da ESALQ/ 

ÚSP. 

3.4.2. Multiplicação 

Para a multiplicação dos FMVA foram utilizados 

milho e painço como plantas substrato. O solo constou de mis-

tura de duas partes de terra para uma de areia e, após a es

terilização por autoclavagem, foi acondicionado em vasos. O 

método de multiplicação consistiu no seguinte: 

a) retirada de cerca de 3 cm de solo de cada vaso, espalhan

do-se uma fina camada de inóculo sobre a superfície, co

brindo-se, em seguida, com a terra previamente retirada; o

inóculo de cada fungo foi constituído por uma mistura de

terra, raízes, esporos e micélio;

b) plantio de três sementes de milho e semeadura a lanço do 

painço em cada vaso;

e) colocação dos vasos sobre bancadas;

d) coleta do inóculo, eliminando-se a parte aérea das plantas

e reservando a porção.contêndo solo e ralzes; as

foram cortadas em pedaços miúdos e devolvidas ao 

do i�Óculo; este, após ser bem homogeneizado, foi 

restante 

acendi-

cionado assepticamente em sacos plásticos e armazenados em 

lugar ·fresco e seco. 
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3.4.3. Isolamento e contagem dos esporos 

Os esporos de cada espécie foram isolados e 

contados utilizando-se a técnica de peneiramento úmido e 

decantação de GERDEMANN & NICOLSON (1963) e a técnica de 

centrifugação em sacarose de Jenkins\0 citado por DANIEL� & 

SKIPPER (1982), adaptadas. Os passos foram os seguintes: 

a) 100 rol de inóculo bem homogeneizado foram transferidos

para um canecão, onde adicionou-se água; agitou-se vi

gorosamente e deixou-se sedimentar por dois minutos;

b) o liquido scbrenadante foi passado su�sivamente por um conjunto

de quatro peneiras de solo de 500, 250, 100 e 50 nesh, nessa ordem;

e) acrescentou-se água novamente ao sedimentado docanecão,

e o processo foi repetido por quatro vezes;

d) o material retido nas peneiras foi coletado em um be

quer, lavando-se b� cada uma delas;

e) adicionou-se ao bequer 30 ml .de solução de sacarose a

50%; agitou-se e deixou-se sedimentar;

f) O sobrenadante contendo os -esporos foi passado

peneiras de 100 e 50 mesh;

pelas 

g) os esporos retidos nàs peneiras foram lavados para a

retirada do -excesso de sacarose; em seguida, os esporos

foram transferidos para um bequer;

h) para a contagem dos esporos foi utilizada uma placa ne-

lOJENKINS,W.R. A rapid centrifugal-flotation technique for 
�eparating nematodes from soil. Plant. Ois. Rep. 1,48: 

"692, 1964. 
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matológica, subdividida em seis partes iguais; um volume 

da solução de espqros foi adicionado à placa em quanti

dade suficiente para encher as canaletas; utilizando mi

croscópio estereoscópico contou-se o número de esporos 

de duas subdivisões; em seguida multiplicou-se o valor 

obtido por três;. repetiu-se a operação até acabar a so

lução do bequer; somando-se todas as contagens, o resul

tado foi dado .em n9 de esporos/100 rnl de solo. 

3.4�4. Inoculação 

Utilizou-se inóculo total, ou seja, composto 

por esporos, pedaços de raizes infectadas e micélio, rnistu-

rado .com terra. As inoculaçõ�s foram feitas em 

assépticas, empregando-se duas técnicas: 

condições 

a) quando se fez o plantio.direto -das sementes nos .vasos,

uma fina camada do inóculo foi espalhada- a 2 cm de pro

fundidade após .. retirada prévia do solo; este foi devol

vido após a inoculação;

b) quando se :Produziram.mudas mLcorrizadas em bandeja, o 

· inóculo. _ foi misturado - homogeneamente ao- solo total •

. 3.5. Fungos patoginicos 

3. 5 .1. Obtenção·. e .multiplicação. dos isolados

PyPenoahaeta terrestris foi iso-

.lado de 
.. raizes com sintomas caracte-
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rísticos de raiz rosada, coletadas em área de cultivo de ce

bola do Instituto de.Genética da ESALQ/USP. O isolamento do 

patógeno foi efetuado de acordo com a técnica descrita por 

.._"'"""-1""\'91. /"\no, \ 
1\JVLl.t\ \ .1.::, 0.1. / • As raízes infectadas foram cor-

rente; aquelas contendo picnídios foram separadas com o auxi

lio de microscópio estereoscópico e imersas em solução conten

do três partes de água e uma de alvejante caseiro {solução a 

5,2% de hipoclorito de sódio) durante dois minutos. Em segui

da, as raizes foram colocadas sobre uma lâmina de vidro e 

examin�das ao microscópio estereosc5pico; com o auxilio de 

duas agulhas os picnídios foram retirados das raízes e pla-

queados sobre meio de cultura constituído de agar-água.mais.o 

antibiótico tetraciclina; as placas foram deixadas à temperatura de 28°c, 

aproximadamente·, e sob luz contínua. Após o crescimento rnice

lial, fragmentos da cultura foram transferidos para meio de 

aveia sólido para a obtenção de um desenvolvimento mais vigo

roso e produção de conídios; o meio foi composto por: 

Aveia 40 g 

Agar 15 g 

Ãgua 1000ml 

e as placas foram mantidas em temperatura ambiente. 

raça 1, teve 

O isolado de F. oxysporum f.sp. 

procedência da Seção 

ly copersiai 

de 

Microbiologia Fitotécnica do Instituto Agronômico de Campinas. 

e foi multiplicado em meio líquido de ácido casamino, com a 

seguinte composição: 



Glicose 15,0 g

Extrato de levedura 1,0 g

Ãcido casamino 1,5 g

KH
2
Po

4 
1,5 g

Solução de Hoagland 10,0 g

Ãgua 1000ml 

Quemicetina 50,0 mg 

Tetraciclina 50,0 mg 

Fragmentos de meio sólido de BDA contendo o 

fungo foram transferidos assepticamente para os frascos 

com o meio líquido; estes, em seguida, foram colocados sob 

agitação descontínua, à temperatura ambiente e sob luz 

contínua durante quatro dias. Nestas condições uma grande 

quantidade de conídios foi produzida. 

3.5.2. Preparo dos inõculos 

Ambos os inóculos constaram de uma suspen

sao conidial e-micelial. O -inóculo de P. terrestris foi 

obtido da seguinte maneira: uma pequena quantidade de água 

estéril foi adicionada às placas-de-petri contendo a cul

tura do patógeno; em seguida, micélio e esporos foram va�� 

ridos das placas com um pincel de pêlo de camelo e trans

feridos para um frasco de erlenmeyer. O inóculo contendo Fusarium 

bastou ser coado para a retirada dos fragmentos sólidos de' 

BDA. O número de esporos-de cada suspensão foi determinado 
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através da câmara de Neubauer (hematocitômetro); a concentra-

ção desejada em n9 esporos/ml foi obtida por meio de 

ções das duas suspensões. 

3.5.3. Inoculação dos patógenos 

dilui-

A suspensao de esporos dos fungos patog�nicos 

foi inoculada empregando-se duas técnicas: 

(a) na região das raízes de cada planta com o auxilio de uma

seringa hipodérmica;

(b) no solo total da sementeira através de pulverização e 

posterior homogeneização do substrato.

3.6. Avaliação. das reaçoes dos hospedeiros aos patógenos 

3.6.1. Reação de cebola a P. terrestris 

A avaliação foi feita através da Taxa de In

fecção (TI) e do lndice de Infecção Percentual lIIP). 

a) Taxa de Infecção

Para cada parcela, contou-se o número de plan

tas coro raízes êom sintoma de infecção (raízes plasmolisadas, 

aspecto embebido de água, semitran�parência, coloração rosada· 

ou amarelo-marrom e apodrecimento) e o número de plantas com 

raizes sadias (NODA, 1981). A taxa de infecção foi dada pela 

fórmula: 

TI= p.i.
p.t. X 100 
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onde, 

TI = taxa de infecção 

p.i. = número de plantas com sintomas de infecção nas

raizes; 

p.t. = número total de plantas.

b) índice de Infecção Percentual

Essa expressão foi calculada pela fórmula 

(NODA, 19 81} : 

IIP =

n9 de raízes infectadas x 100
n9 total de raizes 

Com base na magnitude do parâmetro I IP-, es-

tabeleceu-se um critério para avaliação visual, através 

de notas de um a cinco, denominado de índice de Infecção 

por Notas (IIN}. As notas foram atribuídas em função do 

intervalo de classe, conforme consta a seguir: 

1ndice de Infecção 

Percentual (IIP} 

Intervalo de Classe 

O - 10% 

10% - 20% 

20% - 40% 

40% - 70% 

+ de 70%

1ndice de Infecção 

por Notas (IIN)

Notas 

1 

2 

3 

4 

5 



O IIN médio foi calculado de acordo com a fórmula: 

IIN médio = a.l + b.2 + c.3 + d.4 + e.5
n9 total de plantas 

onde, 

a = numero de plantas com nota l; 

b = numero de plantas com nota 2;

-

de plantas nota 3;e = numero com 

d
-

de = numero plantas com nota 4; 

e = numero de plantas com nota 5. 

3.6.2. Reação de tomate a F. oxysporum f.sp. 

Zyeopersiai 

Para a avaliação das plantas doentes empre

gou-se o critério recomendado por WELMANN (1939) e modifi

cado por TOKESHI (1966). A classificação foi feita sepa

rando-se as plantas em classes, conforme segue: 
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SINTOMAS APRESENTADOS PELAS PLANTAS 

Plantas sadias, sem sintomas externos ou internos 

observáveis no caule cortado na altura do primei

ro internódio. 

20 Vasos coloridos na região do primeiro internódio 

sem outros sintomas visíveis. 

40 Vasos coloridos até a altura da primeira folha 

com, pelo menos, um folíolo com amarelecimento. 

60 Vasos coloridos até a metade do comprimento do 

caule com duas ou mais folhas com amarelecimento. 

80 Vasos coloridos até próximo ao ponteiro; a maio

ria das folhas murchas, com exceção do ponteiro. 

100 Plantas mortas,-ou com vasos coloridos e folhas 

murchas até o ponteiro. 

3.7. Avaliação do efeito dos fungos micorrízicos 

O efeito dos FMVA sobre as plantas e os pa

tógenos foi avaliado através das seguintes caracteristicas: 

altura das plantas; peso da matéria seca da parte aérea: 

peso da matéria seca das raizes; taxa de esporulação dos 

FMVA e- porcentagem de infecção micorrízica nas raízes. 
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a) Altura das plantas (AP)

A partir de meio centímetro da superflcie do 

solo mediu-se a altura de cada planta da parcela-obtendo-se 

uma média. 

b) .Matéria seca da parte aérea (MA)

As plantas de cada parcela foram cortadas a 

meio centimetro da superfície do solo, acond�cionadas em 

sacos de papel e deixadas em estufa até obter-se peso cons

tante. Em seguida, as parcelas foram pesadas individualmen

te. 

e) Matéria seca das raízes (MR)

As raízes foram obtidas através da retirada 

do solo dos vasos por lavagem. As parcelas foram acondicio

nadas em sacos de papel, individualmente, e deixadas em es-

tufa para secar. Após a obtenção de valor constante 

pesadas. 

foram 

d) Taxa de esporulação (TE)

Após a coleta da parte aérea das plantas e 

antes da lavagem das raízes, o solo de cada vaso foi recu

perado. Essa etapa foi Íeita cuidadosamente a fim de nao 

danificar o sistema radicular. Depois de bem homogeneizado 

foi retirada uma amostra de 100 ml de terra de cada vaso. A 

taxa.de esporulação de cada FMVA foi obtida conforme o 

todo descrito em 3.4.3. 

me-
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e) Porcentagem de infecção micorrízica (IM)

Para a quantificação da infecção micorrizica 

utilizou-se o método de coloração de raízes descrito por 

PHILLIPS & HAYMAN (1970), seguido da determinação da por

centagem de infecção pelo método "Gridline Intersect" des

crito por GIOVANNETTI & MOSSE (1980). 

Método de coloração das raízes - Foram cole

tadas raízes de várias partes do sistema radicular de cada 

planta, de tal maneira a se obter uma amostra repr�sentati

va. As raizes foram lavadas e preservadas em AFA (álcool 

200 ml; formal - 13 ml; ácido acético - 5 ml). Para o pro

cesso de coloração as raízes �oram acondicionadas em cápsu-

las plásticas perfuradas Tissue-Tek (KORMANIK &

1982). Para evitar o escape das raízes pequenas as 

McGRAW, 

capsu-

las foram forradas internamente com tela de nailon. As cáp

sulas contendo as raízes foram lavadas em água corrente pa

ra eliminar o AFA e colocadas num bequer. Adicionou-se so

lução de KOH a 10% até recobrir as cápsulas, deixando-se em 

banho-maria a 90°c por 1 hora. Em seguida, retirou-se o KOH 

lavando-se as raízes três vezes, no mínimo. O KOH clarifica 

o citoplasma e o.nficleo celular e permite a penetração do 

corante. Na etapa seguinte adicionou-se solução de HCl a 1% 

até cobrir as cápsulas, deixando-se de 3 a 4 minutos. Após 

esse periodo eliminou-se o HCl sem lavar as raízes pois o 

corante age em meio ácido. O corante foi adicionado até co-
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brir as cápsulas e.estas foram colocadas em banho-maria a 

90°c durante 10 minutós. A seguir o corante foi eliminado 

e as raízes foram retiradas das cápsulas e cada amostra 

foi colocada num recipiente juntamente com à solução des

corante. 

Solução corante: misturaram-se volumes 

iguais de glicerina, ácido lático e água destilada e mais 

0,5 g de trypan-blue. 

Solução descorante: misturaram-se 

iguais de glicerina, ácido lático .e água destilada. 

partes 

Determinação da porcentagem de infecção 

Cerca de 0,5 g das raizes coloridas foram cortadas e es

palhadas. uniformemente sobre uma placa-de-petri com o fun

do quadriculado, cujos quadrados mediam 0,5 polegadas. A 

técnica consistiu em conta_r, sob microscopia estereoscó-

pica, o número de intersecções das ràizes com as linhas 

horizontais ou verticais do quadriculado (numa só direção) 

que apresentavam, naquele ponto, estruturas fúngicas ca

racterísticas de FMVA. O mesmo procedimento foi feito pa

ra a contagem das intersecções sem a presença de tais es

truturas nas raízes. Para o cálculo da porcentagem de raí

zes infectadas (IM) utilizou-se a fórmula: 

IM 

n9 de pontos de intersecção 
= com presença de micorriza 

n9 total de pontos de 
intersecção 

X 100 
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3.8. Experimentos 

3.8.1. Experimento 1 -~ Eficiência de FMVA em cebola 

O experimento foi conduzido em casa de vege

tação. Utilizou-se o substrato citado no item 3.2 (a), cuja 

análise detectou 3,09 ppm de P. O solo foi 

acondicionado em sacos plásticos, com um peso médio de 4 Kg 

da mistura/vaso. Os vasos foram arranjados sobre urna banca-

da. Foram estudados os efeitos de trrês espécies de fungos 

micorrlzicos: GZomus Zeptotiahum, Aaauiospora scrobiauiata

e Gigaspora heterogama sobre dois cultivares de cebola: Pi-

ra Ouro e Cojurnatlan Roxa. 

Os FMVA foram inoculados segundo a

técnica descrita em 3.4.4(a), colocando-se cerca de 40ml do 

inóculo, cuja concentração média foi de 3000 esporos/100 ml 

de solo. Em seguida, procedeu-se ao plantio da cebola, co

locando-se 30 sementes/vaso. Após 40 dias do plantio foi 

feita adubação.nitrogenada leve, com nibrato de amônio. Aos 

45 dias fez-se um desbaste deixando�se 12 plantas/vaso. 

As plantas foram coletadas aos 74 dias do 

plantio, avaliando-se os seguintes caracteres: altura das 

plantas (AP); matéria .seca da parte aerea (MA}; 

matéria seca das raízes {MR); e porcentagem de infec-

ção -micorrízica {IM). 
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O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, com 4 re�etiç5es, além do controle sem os fun

gos micorrizicos; o número de plantas por parcela foi 12. 

3.8.2. Experimento II - ·Eficiência de FMVA em toma

teiro 

Os estudos foram conduzidos em·condiç5es de 

telado e de casa de vegetação. Para a obtenção das mudas 

fez-se uso de bandejas do tipo "speedling" contendo 128 cé-

lulas e com capacidade para 40 ml de solo/célula. O solo, 

contendo 7ppm de P, foi preparado conforme o item 3.2(c) e 

inoculado com os fungos micorrizicos, como consta em 

3.4.4(b), com uma concentração de 500 esporos/célula, apro

ximadamente. Utilizaram-se os FMVA G. Z.eptotichum, A. scrobwúlaí.;a 

e G. heter,ogama. As bandejas foram enchidas com a terra e se

meou-se o cv. Santa Cruz Kada, colocando-se 3 iementes/cé

lula; após a germinação desbastou-se para 1 planta/célula. 

As bandejas foram levadas para telado e arranjadas em ban

cadas. O transplante das mudas, com o torrão, foi feito aos 

36 dias da -semeadura, para sacos plásticos com capacidade 

para 4 litros,·utilizando-se a mesma mistura de terra. Fo

ram colocadas 2 plantas/parcela e os vasos foram arranjados 

sobre bancadas. Foi feita adubação semanal, utilizando-se 

solução nutrit iva com baixo teor de P, com.a seguinte 'COm

posiçãol .1! 

11tui, M.T. (Bioplanta-_Tecnologia de Plantas Ltda., Paulíni�
SP). Comunicação pessoal, 1986. 

I 



Macronutrientes 

NH4No3 adubo

NHA NO� 
.. .:, 

qulmico 

KN03
Cac12 X 2H2o

MgS04 X 7H2o

FeNH4 (so4) x 12H20

P2°
s

Micronutrientes 

Znso4 X 7H20

Caso4 X SH20

(NH4) 6Mo2024 X 4H
2

0

Coso4 X 6H20

5�. 

Solução est�que. Dosagem 
g/500ml de agua· ml/1 

57,0 1 

28,5 1 

95,7 2 

147,0 1 

123,0 1 

70,0 2 

15,0 1 

0,465 1· 

0,170 1 

0,145 1 

0,031 1 

0,155 1 

0,0125 1 

As plantas foram coletadas aos 85 dias da se

meadura e avaliaram-se os seguintes parâmetros: AP; MA; MR e 

IM. 

O delineamento experimental foi 'inteiramente 

casualizado, com 10 repetições, além do controle sem os fun

gos micorrízicos; o número de plantas/parcela foi 2. 
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3.8.3. Experimento III - Reação de cebola· 

inoculação simultânea de FMVA e de 

O -experimento foi .:instalado em condições de· 

casa de vegetação.- Empregou-se o substrato descri to em 

3.2(b), cuja análise mostrou a presença ·de 95 ppm

de P. Inoculou-se o patógeno conforme está descrito 

em 3.5.2 e 3.5.3(b); foram aplicados 700 ml de suspen

são, cuja concentr9ção foi de 1 ·x 10 7,c�nídioeyml. O so

lo foi acondicionado em copos plásticos com capacidade 

para 300 rol e arranjados sobre bancadas. Em seguida 

fez-se a inoculação dos fungos micorrízicos como está 

descrito em 3.4.4(a), colocando-se 20 ml de inóculo/co

po; foram utilizados os FMVA G. Z.eptotichum--e A. scrobicul.ata 

com concentrações de 3015 e 5594 esporos/100 ml de solo, 

respectivamente. Procedeu-se à semeadura, usando-se os 

cultivares Pira Dura e Roxa-do Barreiro; semearam-se 20 

sementes/copo e, após a germinação, desbastou-se para 

15 plântulas. Não foi feita adubação durante o experi

mento. 

As plantas foram colhidas· aos 108 dias 

da semeadura e foram avaliados os caracteres: AP, MA, 

MR e Índice de Infecção por Notas {I�N). 
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O delineamento experimental foi inteiramente 

ao acaso, com 3 repetições, além das testemunhas: sem mi

corriza e sem patógeno; sem micorriza e com patógeno; com 

micorriza e sem patógeno. Utilizaram-se 15 plantas/parcela. 

3.8.4. Experimento IV - Reação de cebola à inocula

. ção. de FMVA e de P. "f;e:t>:t>estris_. 

O experimento, foL conduzido em te lado e casa 

de vegetação. As etapas, .citadas a seguir, foram as mesmas 

descritas para o Experimento II: solo; técnica de inocula

ção, espécies e concentração de esporos dos FMVA; e obten

ç·ão e processo de transplante das mudas. Utilizaram-se os cul-

tivares Pira Dura e Roxa do Barreiro colocando-se 3 plan-

tas/vaso com capacidade para 2,5 1 de terra. Os vasos foram 

colocados sobre canteiros forrados com plástico impermeã� 

vel. Inoculou-se o patõgeno 4 dias, após o transplante inje-

tando-se, na reg�ão das raizes, 10 ml/planta da suspensao 

patogênica contendo 1 x 107coní.dios/ml.

A adubação foi semanal, alternando-se apli-

caçoes da solução nutritiva citada no item 3.8.2 com nitra

to de amônio·e uréia em dosagens baixas. 
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O experimento foi concluído aos 111 dia? da 

semeadura, fazendo-se as seguintes avaliações: AP, MA, MR, 

IM, Taxa de Esporulação (TE) e Taxa de Infecção (TI). 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado com 10 repetições, além das testemunhas: sem mi

corriza e sem patógeno; sem micorriza e com patógeno; com 

micorriza e. sem patógeno. O número de planta_s/parcela foi 3. 

3.8.5. Experimento V - Reação do tomateiro à inocula-

ção de FMVA· e de '·-

1, y c op e r s Í, ci 

. . p. o::cy·sp�rum f .� sp • 

Os estudos foram conduzidos em telado e casa 

de vegetação. As etapas, citadas a seguir, foram as mesmas 

descritas para o Experimento II: solo; técnica de inoculação, 

espécies e concentração de esporos dos FMVA; obtenção e pro

cesso de transplante das mudas; e adubação. Foram utilizados 

dois cultivares de tomate: Santa Cruz Kada e Rio Fuego. Em 

seguida ao transplante, os vasos foram colocados sobre can- . 

teiros forrados com plástico impermeável. O patógeno foi ino

culado 4 dias depois do transplante injetando-se, na região 

das raizes, 10 ml/planta da suspensão, cuja concentração foi 

de 1 x 10
7 

conídios/ml.
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O ensaio foi concluldcf ·aos 73 dias da semeadu

ra quando os sintomas, no tratamentoDontrole inoculado so

mente com o patógeno, mostravam-se bem definidas. Foram ava

liados os seguintes caracteres: AP, MA, MR, IM e Grau de Fu

sariose (GF) • 

O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado, com 9 repetições, além dos tratamentos-controle: 

sem micorriza e sem patógeno; sem micorriza e com patógeno; 

com micorriza e sem patógeno. O número de plantas/parcela foi 

2. 

3.9. Procedimentos. estatísticos 

Nas análises da variância, dados obtidos em 

porcentagens foram transformados em are sen V%/100 i dados de 

contagens em v;:z-; dados de notas em Vx+o,S , de acar-

do com STEEL & TORRIE (1960). 

Para detectar diferenças entre médias de fun-

go utilizou-se o teste de Tukey, citado por 

(1973). 

"PIMENTEL GOMES

'As tabelas de resultados contêm os dados origi

nais, nao transformados. 
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4, RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Experimento I - Eficiência de FMVA em cebola 

As espécies micorrízicas G. leptotichum e 

A. scrobiculata estimularam de forma altamente significa

tiva o des�nvolvimento das plantas de cebola de ambos os

cultivares, Pira Dura e Cojurnatlan Roxa. Estatisticament� 

não houve diferenças entre os dois FMVA quanto aos resul-

tados, os quais foram constantes para os quatro 

tros avaliados, Altura das Plantas (AP), 

parame

Matéria 

Seca da Parte Aérea ·(MA), Matéria Seca das Raizes 

{MR) e Porcentagem de Infecção Micorrizica (IM). Os valo

res obtidos para AP, MA e MR foram, respectivamente, 3, 

10 e 6 vezes maiores que os da testemunh_a. O efeito posi

tivo -de G. heterogama sobre as plantas, por sua vez, mos-

trou-se muito inferior do que aquele obtido por 

G. leptotichum e A. scrobiculata e nio diferiu estatisti

camente da testemunha sem micorriza. Os resultados, de 

uma maneira geral, estão ·sumari zados nas Tabelas 1, 2, 3 

e 4. 

As espécies dos generos Glomus e 

Gigaspora têm sido as mais estudadas e os resultados das 
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Tabela 1 - Efeito de três espécies êe fungos micorrízicos 

sobre o crescimento (AP) de plantas de • dois 

cultivares de cebola, Pira Dura (PD) e Cojuma

tlan Roxa ( CR) • 

Altura (cm)
FMVA Médias 

PD CR 

A. sariobiou7,at;a 29,5 29,8 29,6 a 

G. 7,eptotiohum 25,6 29,5 27,5 a 

G. heterogama 10,l 12,9 11,5 b

Testemunha 8,4 8,8 8,6 
., 

Médias 18,4 a 20,2 b 

c.v. = 8,51% 

Médias de FMVA e de cultivares-s'?guidas de mesma letra nao
diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%).
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Tabela 2 - Efeito de três espécies de FMVA sobre a produção 

de matéria seca da parte aérea (MA) de dois cul

tivares de cebola-, Pira Dura (PD) e Cojum:atlan 

Roxa (CR). 

MA ( g)
FMVA. Médias 

PD CR 

G. Z.eptotichum 1,16 l,�5 1,30 a 

A. sa:r-obiaul,ata 1,19 1,28 1,23 a 

G. hete:r-ogama 0,19 0,27 0,23 b

Testemunha 0,13 .0,12 0,12 b

Médias 0,67 a 0,78 b 

c.v. = 17,33% 

Médias.de FMVA e de cultivares seguidas de mesma letra não 

diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%).
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Tabelâ•3 - Efeito de três espécies de FMVA sobre a produção 

de matéria seca de raízes {MR) de dois cultiva

res de cebola, Pira Dura (PD) e Cojumatlan Roxa 

(CR) • 

MR (g) 
FMVA Médias 

PD CR 

G. "leptotiahum 0,38 0,40 0,39 a 

A. sariobiou"lata 0,39 0,34 0,36 a 

G. heteriogama 0,11 0,08 0,09 b

Testemunha ,0,09 0,03 0,06 b

Médias 0,24 a 0,21 a 

C.V. = 22,96% 

Médias de FMVA e de cultivares. seguidas de mesma letra nao 

diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%). 
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Tabela· 4 - Porcentagem de infecção micorrízica (IM) em raí

zes de dois cultivares de cebola, Pira Dura (PD) 

e Cojumatlan Roxa (CR), inoculadas com três es

pécies de FMVA. 

% de infecção 
FMVA Médias 

PD CR 

G. Zeptotiohum 83,79 83,46 83,63 a 

A. saPobiauiata 74,22 82,70 78,46 a

G. heterogama 34,15 36,72 35,43 b

Testemunha. 

Médias 64,0Sa 67,63a 

c.v. = 13,37% 

Médias de FMVA e de cultivares seguidas de mesma letra nao 

diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%). 



68. 

pesquisas de SANDERS et a"lii (1977), GRADA-YAUTENTZI & VAL-

DÊS (1979), MANJUNATH.& BAGYARAJ (1981) e POWELL et aZii 

(1982) confirmam a superioridade do gênero GZomus quanto 

eficiência sobre plantas de cebola. Esse melhor desempenho 

foi avaliado através de diversos parimetros: comprimento das 

raízes, quantidade de P absorvido, quantidade de micélio ex-

terno, matéria fre�ca da parte aérea e das raizes, 

matéria seca dos bulbos, AP, MA e IM.

Os dados com esse experimento corroboram os 

da li ter atura e demonstram, mais uma vez, que a cebola é uma 

espécie dependente da simbiose micorrizica para o seu de

senvolvimento. 

4. 2. Experimento .II .. - Eficiência de FMVA em tomateiro

De acordo com os resultados contidos na Ta

bela 5, nota-se que, da avaliação da AP, semente G. Z.eptotichwn

teve um efeito significativo, enquanto que A. sarobiculata

e G. heterogama não diferiram do controle sem micorriza. Os 

níveis de IM produzidos por G. 1,eptotiahum e A. sarobicuZ.ata

não foram diferentes entre si, estatisticamente, e ficaram 

muito acima dos de G. heterogama. Por outro lado, não se 

detectaram diferenças significativas no MA e no MR ao se 

comparar os fungos entre si e com a testemunha. 

Ao contrário do que ocorreu com cebola, nao 

se verificou interação entre os FMVA e o hospedeiro 9ue re

sultasse num maior desenvolvimento das plantas apesar do 
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Tabela 5 - Efeito de três espécies de FMVA sobre a altura 

das plantas (AP),. �atéria seca da parte aérea 
- . 

. 

(MA) e das raízes (MR) e infecção micorrízica. 

(IM), do cultivar_S_àn-tá Cruz· Kada. -

FMVA 

G. 7,eptotiahum

A. sariobiau"lata

G. heterogama

Testemunha 

c.v. (%)

AP 
(cm) 

77,9 
72,4 

71,2 

68,4 

7,13 

a 

ab 
ab 

b 

'.MA 

( g ) 

5,11 a 
4,81 a 
4,87 a 
4,02 a 

17,24 

MR 
( g ) 

0,73 a 
0,69 a 

0,70 a 
0,62 a 

19,93 

IM 
( % ) 

53,7 a 
51,7 a 

18,7 b 

14,82 

Médias seguidas de mesma letra nao diferem 

mente entre si (Tukey 5%). 

estatistica-
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elevado nível de IM detectado (Tabela 5). 

Utiliz�ndo os mesmos gêneros mas nao as mes

mas espécies de fungos micorrizicos, FAIRWEATHER & PARBERY 

(1982) obtiveram resultados diferentes. Todas as plântulas 

inoculadas com Acaulospo:t'a laévis tiveram um desenvolvimen

to muito lento nas primeiras quatro semanas; apos esse pe

ríodo, as folhas de algumas plantas começaram a apresentar 

sintomas de ligeira necrose, enrolamento e eventual necrose 

do tecido, esta última sugerindo toxidez por excesso de 

amônia e manganês. Por outro lado, apareceram sintomas tí

picos de deficiência de P, apesar da adubação semanal com 

15 rol/vaso da solução nutritiva 2 de Hoagland, preparada 

com metade da concentração dos nutrientes. Esse quadro nao 

foi observado no presente experimento, em relação a 

A. scrobiaulata. E, ao contrário do que foi obtido com 

G. heterogama, no experimento ora em discussão, plantas ino-

culadas com G. margarita tiveram produção 13, 10 e 12 vezes 

maiores que o controle, respectivamente para MR, MA e maté

ria seca total; o nível de IM também foi superior ao de 

A. laevis. Esses resultados mostram a ocorrência de varia

bilidade interespecífica nos FMVA. McGRAW & SCHENCK (1980) 

testaram cinco espécies do gênero Glomus em tomate e obti

veram resultados contrastantes:os valores obtidos para AP e 

MA foram menores ou não diferiram da testemunha sem micor

riza; no entanto, plantas inoculadas com G. fasciculatus,

G. etunicatus e G. mos�eae floresceram e produziram frutos

antes da testemunha sem micorriza; a média de produção, em 

Kg/planta, foi 200 a 300% maior do que a·do controle. 
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Vários fatores adicionais ou combinações des

ses fatores podem ser responsáveis pelas diferentes respos� 

tas obtidas para.o desenvolvimento de plantas de cebola e 

tomateiro inoculadas com FMVA, nos Experimentos I e II, res

pectivamente: níveis de P disponível no solo, morfologia do 

sistema radicular, tipo de solo, variabilidade das espécies 

micorrízicas e hospedeiras, condições ambientais, especifi-
i 

cidade fungo-hospedeiro, alterações fisiológicas e bioquími-

cas. A maior parte dos autores de trabalhos com FMVA entre 

eles DAFT & NICOLSON (1966) e SMITH et alii (1986b), susten

ta que altas concentrações de P no solo inibem o processo de 

infecção dos fungos, fazendo com que os mesmos deixem de ab

sorvê-lo e também a outros nutrientes. NELSEN & SAFIR (1982b), 

por sua vez, verificaram que a infecção por G. etunieatus em 

plantas de cebola independeu do nível de P. Este, porém, afe

tou a reprodução do fungo. POWELL et alii (1982) estudaram o 

efeito de seis espécies micorrízicas sobre quatro cultivares 

de cebola; não encontraram diferenças no desenvolvimento e 

na absorção de P tanto sob alta (96 ug/ml) . como baixa 
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(16 ug/ml) concentração desse nutriente no solo de plantio e 

adubação de cobertura com NPK equivalente a 50, 88 e

212 testa-

ram a eficiência de vários FMVA sob diferentes níveis de P 

em cebola e observaram urna interação significativa entre en

dófitos e concentração do nutriente. 

No presente trabalho, e em vários dos que aqui 

já foram discutidos, o desenvolvimento de plantas rnicorriza

das de tomate, em solo com baixo teor de P, foi negativo ou 

nulo em rélação à testemunha. Foram observados sinais claros 

de deficiência nutricional; mesmo com a adição de solução nu-

tritiva, semanalmente, esse estado. não se modificou ou, me

lhorou, mas não o.suficiente para diferir do controle. De

preende-se desses resultados, e do próprio sistema de culti

vo do tomateiro, que essa espécie é dependente de uma exce

lente condição nutricional do solo para que exiba todo o seu 

potencial de desenvolvimento. Em vista disso, a quantidade de 

P que será carreado para .a planta micorrizada, em solo defi

ciente desse elemento, não suprirá as necessidades do hospe-
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deiro a nao ser que a .interação seja altamente eficiente. O 

mesmo não ocorreu com a cebola, cujas plantas micorrizadas 

tivAram nm r.rA!=;r.imt=!nt:o mni t- _;:u:� ve'7.P� i:=mpArlor ao do controle, 

em solo contendo ·3,09 ppm de p e sem adubação posterior. 

Esses resultados podem ser observados e comparados nas Ta

belas l, 2, 3 e 5. 

BAYLIS (1972, 1975) desenvolveu a teoria de 

que a eficiência micorrizica varia com o tipo de sistema 

radicular; plantas portadoras de raizes grossas e com pou

cos pêlos radiculares são mais dependentes de micorrização 

do que aquelas com raízes finas e pêlos absorventes em abun

dância. McGRAW & SCHENCK (1980) obtiveram resultados opos

tos a essa teoria; raizes micorrizadas de pêssego, que sao 

finas, promoveram maior desenvolvimento das plantas do que 

as de podocarpo, que são grossas. No presente trabalho, os 

resultados concordaram em parte com a hip6tese de Baylis. 

As plantas de cebola, cujo sistema radicular i formado por 

raizes finas e com poucos pêlos, respondeu positivamente 

inoculação micorrizica; com relação às plantas de 

que também apresentam raizes finas porém com uma 

tomate, 

grande 

quantidade de pêlos, os resultados não foram 

vos. Assim, é possivel supor que a eficiência 

esteja mais na dependência do número de pêlos 

do que da espessura da raiz. 

significa ti-
. .,. . m1corr1z1ca 

absorventes 

A variabilidade do fungo micorrizico e do 

hospedeiro é outra causa de variação na eficiência da sim-
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biose sobre o desenvolvimento ·-de plantas. Um mesmo endóf i to 

é capaz de infectar um espectro muito amplo de espécies ve

getais, porém, os resultados podem variar quando diferentes 

endófitos são inoculados numa mesma espécie hospedeira. Es

sas caracterlsticas puderam ser observadas nos Experimentos 

I e II, onde a eficiência de três espécies micorrízicas fo

ram testadas em cebola e tomate. Apesar de ter infectado as 

raízes das plantas de cebola, o desempenho de G. heterogama 

foi muito inferior aos de G. leptotichum e A. scrobiculata, 

quanto ao desenvolvimento das plantas. No entanto, pratica

mente não diferiu das mesmas quando inoculada no tomateiro 

(Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5). Assim, houve também variabilidade 

interespecifica entre cebola e tomate diante dos mesmos 

FMVA. Não se pode afirmar, e ntretanto, que exista especifi

cidade hospedeiro-fungo_micorrizico: além de sua ampla dis

tribuição no -reino vegetal, as micorrizas estão geografica-

mente onipresentes. Dessa forma a condição micorrizica 

uma.regra e a especificidade endófito...:hospedeiro é minima e 
-

normalmente nao observada� Resultados similares foram oh-ti-

dos por SANDERS et a1.ii (1977) e GRADA-YAUTENTZI & VALDÉS 

(1979) em cebola e por McGRAW & SCHENCK (1980) em tomate, 

citros, crisântemo, pêssego e podocarpo, e FAIRWEATHER &-

PARBERY (1982) em tomate. POWELL et aZii ( 1982) 
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testaram vários fungos selecionados, além de fungos nativos, 

e estes mostraram-se os menos efetivos. Respostas diferentes 

de cultivares de uma mesma espécie a um endófito foram relata-
. ' 

12 
das por Metcalf , citado por OCAMPO (1980b), com algodão e 

G. fasciculatua. No Experimento I os cultivares de 'cebola 

Pira Dura e Cojumatlan Roxa mostraram diferenças entre · si, 

estatisticamente �ignificativas, para os parâmetros AP e.MA, 

(Tabelas 1 e 2) e não significativas para MR e IM (Tabelas 3 

e 4). Tais resultados mostraram-se inconclusivos e não per-. 

mitém afirmar se houve ou não variabilidade intraespecifica. 

A quantidade de infecção nem sempre está re-

lacionada com eficiência. No Experimento II a IM de 

G. leptotichum e A. scrobiculata, em plantas de tomate, foi

muito boa (Tabela 5). Porém, o.efeito sobre o desenvolvimen

to, medido por AP, MA e .MR, não diferiu daquele obtido com o 
1 

controle sem os FMVA, com exceção de AP para G. Zeptotichum 

(Tabela 5). Segundo JACKSON et aZii (1972), RICH & BIRD 

(1974) e SANDERS et· aZii (1977), uma rápida in� 

fecção, posição do inóculo e quantidade e localização das 

hifas externas podem ser os fatores preponderantes que regu

lam a eficiência dos isolados. 

-12METCALF, S.M. Effects of infection by Glomus fasciau.Zatus ·

of different strain of cotton .. In: NORTH AMERICAN .CONFE

RENCE ON MYCORRHIZAE, 3., Athens, 1977. Abstract. Athens, 

Insti-tute. for Mycorrhizal Research Development, 1977. 83p. 
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Alterações fisiológicas e bioquímicas, prova

velmente governadas por genes específicos, também fazem par

.te do processo micorrizico. McGRAW & SCHENCK (1980} observa

ram senescência prematura de plantas de tomate e de crisân

temo micorrizadas, indicando um desbalanço hormonal causado, 

provavelmente, pela simbiose. 

Além dos fatores já discutidos, o tipo de so

lo e condições ambientais corno pH, umidade, luz e temperatu

ra também interferem nessa eficiência. 

4.3. Experimento III - Reação de cebola à inoculação si

multânea de FMVA e de P. terrestris.

Os resultados obtidos para AP, MA e MR mos-

traram .que a inoculação simultânea dos FMVA G. leptotichum e 

A. scrobiculata e de P. terrestris não permitiu que as mi

corrizas exercessem um efeito antagônico. sobre o . ··.patógeno 

(Tabelas 6, 7, 8). A AP (Tabela 6) inoculada com os fungos 

micorrízicos e com o patógeno não diferiu do controle con-

tendo somente o patógeno -e foi menor do que as testemunhas 

inoculadas apenas com os FMVA. Os resultados de MA e MR nao 

diferiram entre si para quaisquer dos tratamentos embora di

ferenças razoáveis entre alguns deles tivessem ocorrido. Urna 

possível explicação para esses resultados está relàcionada 

com urna grande interferência de fatores. ambientais e com o

pequeno número de repetições, pois os coeficientes de varia-
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Tabela 6 - Reação de cebola à inoculação simultânea de três 

espécies de FMVA e de P. terrestris, medida 

através do crescimento (AP) de plantas de dois 

cultivares, Pira Dura (PD) e Roxa do 

(RB) • 

AP (cm)
Tratamentos 

PD RB 

Testemunha 40,33 a 46,33 a 

G. Z.eptotic:hum 39,67 a 46,33 a 

A. satiobiouZ.ata 40,33 a 37,33 b 

P. terrestris 33,67 b 37,67 b 

A .. sariobwulata + P. tevrestris 33,00 b 35,33 b 

G. leptotiohum + P. terrestvis 32,00 b 34,33 b 

Médias 36,50 A 39,55 B 

c.v. = 5,54%

Barreiro 

Médias 

43,33 
43,00 

38,83 

35,67 

34,16 

33,16 

Médias de cultivares e médias de tratamentos dentro do fator 
. . . -~ ---------

cultivar seguidas de mesma letra, não diferem entre si, es-
tãt1stic-aménte (Tukey 5!ii1 : -
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Tabela 7 - Reação de c�bola à inoculação simultânea de três 
espécies de FMVA e de P. terr0etris, medida 
através da produção de matéria seca da parte aé

rea (MA) em plantas de dois cultivares, Pira Du
ra (PD) e Roxa do Barreiro ('RB). 

. MA\ ( g)
Tratamentos Médias 

PD RB. 

Testemunha 5,98 a 11,33 a 8,65 

G. Zeptotiahum 3,50 a 9,85 a 6,67 

P. teri:restris 2,38 a 8,41 ab 5,39 
A. sa;r,obiouZata. 4, 86 a 8,27 ab 6,56 

G. lept:o�iahum + P. te:r>vestris 3,85 a 6,24 ab 5,04 
A. scvobiou7,,ata + P. te'Z'X'estris 7,26 a 4,07 b 5,66 

Médias 4,64 A 8,03 B 

C.V. = 32,87%

Médi.as de cultivares e médias de tratamentos dentro. do.fator 
. , 

cultivar seguidas dé mes1ne1 letra/ nãc/ éíLê'erein entre- si, es-
tatisticamente (Tukey 5%). 
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Tabela 8 - Reação de cebola à inoculação simultânea de três 

espécies de FMVA e de P. tePPestris, medida 

através da produção de matéria seca das raízes 

(MR) de plantas de dois cultivares, Pira Dura 

(PD) e Roxa do Barreiro (RB). 

MR (g) 
Tratamentos Médias 

PD RB 

Testemunha 3,20 a 3,59 a 3,39 

A. scrobicuiata+P.terrestris 2,39 a 3,19 .a 2, 79. 

A. scrobiculata . 1, 69 a 3,73 a 2,71 
P. terrestris 2,06 a 2,38 a 2,22 

G.Zeptotichwn+P.terrestris 1,98 a 2,33 a 2,15 

G. 7,.eptotichum 1,30 a 2,60 a 1,95 

Médias 2,10 A 2,97 B 

e.V. = 36,89% 

Médias de cultivares e médias de tratarnyntos dentro do fa

tor cultivar seguidas de mesma letra, não diferem estatis

ticamente entre si (Tukey 5%). 
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çao de ambos os parâmetros foram muito altos (Tabelas 7 e 8). 

Os resultados do IIN (Tabela 9) discordam,. em parte, com 

.=im1P 1 P� nas demais avaliacões. Plantas 
-�----- ---- --- ---- - -- - --- - --1, - - - - - -- -

inoculadas com 

A. scrobiculata mais P. terrestris mostraram um IIN ·superior

ao do controle com P. terrestris. Para G. leptotichum mais 

P. terrestris, por sua vez, o IIN foi significativamente me

nor no cultivar Pira Dura e não diferiu da testemunha no cul

tivar Roxa do Barreiro. CARON et aZii (1986b) estudaram o 

efeito da seqüência de inoculação de G. intraradicis e de 

F. oxysporum f.sp. Zycopersici sobre plantas de tomate; veri

ficaram que, mesmo sob inoculação simultânea de ambos os mi

crorganismos, houve redução da podridão radicular e da popu

lação de Fusarium. A avaliação do IIN do experimento, ora em 

discussão, pode ter sido prejudicada por passiveis perdas de 

raizes com sintomas de raiz rosada durante a lavagem para re

tirada do solo. Para que esse parâmetro fosse válido as 

zes deveriam ter sido avaliadas no estádio de plântula quando 
t, 

' 

ocorrem em pequeno número e aquelas com sintomas de raiz ro-

sada ainda. não estão muito danificadas. 

O processo de infecção micorrizica também pode 

ter sido inibido pelo alto teor de P (95 ppm) no · solo, 

embora não se tenha feito qualquer tipo de adubação no trans

correr do experimento. 
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Tabela 9 - Reação de P. terrestris, avaliada através do ín

dice de Infecção por Notas {IIN), em dois culti-

vares de cebola, Pira Dura (PD) e Roxa do 

reiro {RB) inoculados simultaneamente com 

espécies de FMVA. 

IIN médio 
Tratamentos 

PD RB 

A.scrobiculata+P.terrestris 2,98 a 2,53 a 

P. terrestris 2,22 b 1,07 b

G.leptotichum+P.terrestris 1,00 e 1,00 b

Médias 2,07 A 1,53 B 

C.V. = 18,77%

Bar-

três 

Médias 

2,75 

1,64 

1,00 

Médias de cultivares e médias de tratamento dentro do fator 

cultivar seguidas de mesma letra nio diferem entre si, es

tatisticamente {Tukey 5%). 
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4.4. Experimento IV·- Reação de cebola à inoculação _de FMVA 

e de P. te��eet�ts 

A avaliação do desenvolvimento das plantas 

através dos parâmetros AP, MA e MR pode ser analisada pelas 

Tabelas 10, 11 e 12. Os tratamentos contendo os FMVA mais 

P. terrestris não diferiram daqueles inoculados apenas com 

os respectivos FMVA; mas mostraram valores 7, 5 e 3 vezes 

maiores que o controle com P. terrestris, -respectivamente, 

para G. leptotiahum mais P. terrestris, A. sarobiaulata mais 

P. terrestris e G. heterogama mais P. terrestris. Por outro

lado, o desenvolvimento das plantas inoculadas apenas com 

P. terrestris também não diferiu daquele obtido pelas plan

tas sem nenhum microrganismo. 

Com base nos resultados acima, nao se pode 

inferir que tenha havido interação entre FMVA - cebola 

P. terrestris no sentido de uma ação antagônica das MVA so

bre o patógeno. Essa afirmação seria verdadeira se o desen

volvimento da testemunha não inoculada tivesse sido diferen

te da testemunha inoculada com P. terrestris. 

Algumas comparações podem ser feitas entre os 

resultados do experimento ora em discussão com aqueles obti

dos por SAFIR (1968), em seu trabalho pioneiro sobre a in

teração FMVA - hospedeiro - patógeno. Tais comparações refe

rem-se particularmente ao seu primeiro experimento, de uma 

série de três que foram conduzidos. Os dados de AP, MA e MR� 
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Tabela 10.- Reação de cebola à inoculação-de três espécies de 

FMVA e de·P. texiriestrtis, medida através do cres

cimento.(AP) de plantas de dois.cultivares, Pira 

Dura (PD). e Roxa do Barreiro (RB). 

AP 

Tratamentos 
PD 

a·. Z.eptotiahum + P. te -;r,-;rie s t-;r,is 42,10 a 

G. 'leptotiahum 40,46 a 

A. sa;r,obiauiata + P. tel'Pestx>i.s. 38,67. a

A. sar-obiauiata 32,27 b 

G. . hetexiogama .26,30 e 

G. heterogama +.P. ter-Pe s tr>is 25,65 e 

P.., te-;r,;r,es tr-is

Testemunha

Médias. 

c.v. = 9,25%

7,25. d 

6 ,.88 d 

27,45A 

(cm) 
Médias 

RB 

39,48 a 40,79 

39,75 a 40,11 

35,23.b 36,95 

35,58 b 33�92 

27,22 e 26,76 

24,20 e 24,92 

7,73 d 7,49 

7,23 d 7,05 

27,05 A 

Médias de ·.:.cultiV:a:tes e médias de tratamentos .dentro do fa

tor cultivar seguidas de.mesma letra não diferem entre si, 

estatisticamente (Tukey 5%). 
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Tabela 11 - Reação de cebola à inoç�lação de três espécies de 

FMVA e de.P. ter�est�is, medida através da produ

ção de matéria.seca da parte aérea (MA) em plan

tas de dois oultivares,.Pira Dura (PD) e Roxa do 

Barreiro (RB). 

MA (g)
Tratamentos Médi-as

G. 1-eptotiahum

G. 1,eptotiahum + P. - te:i:>z>es tr-i,s

A. sarobiauZ.ata

A. sa"xio·b-lauZ.ata + P. .tel'l'es t�is.

G. hete:tiogama.

G. hete:tiogama + P. terrestris

Testemunha 

P. terrestris

Médias 

e.V. = 20,35% 

PD RB 

2,27 a 2,06 a 

2,16 a 1,98 a 

1,33 b 1,15 b 

1,29 b 0,98 bc 

0,93 e 0,78 e 
0,86 e 0,41 d 
0,08 d 0,07 e 

0,06 d 0,07 e 

-1,12 A 0,94 B 

Médias de cultiva��s e médias de
1
tr.at,,ament,op.dentro do 

ter cultivar seguidas ae mesma- iei-ia' não-'âffeiem entre 
estatisticamente (Tukey 5%)� 

2,16 

2,07 

1,24 

1,13 

0,86 

0,64 

0,07 

0,06 

fa
si, 
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Tabela 12 - Reação de cebola à inoculação de três espécies de 

FMVA e de P .• tera1Je.strais, medida através da produ

ção .de matéria seca de raizes (MR) de plantas de 

dois cultivares, Pira Dura (PDi e Roxa do.Barrei-

ro (RB) • 

Tratamentos 

G. Zrí3ptotiahum

G. Zeptotiahum + P. terx-estvis

A. sar,obi-ouZata

G. heter-ogama

A. sa't'obiauZata + P.- ter>-:tlestr>is

G. he t.er>ogama + P. te"llr>est;r:,i.s

Testemunha

P. terir>e s tr>is

Médias 

e .v. = 2 7 , 4 4 % 

MR (g) 

PD RB 

1,12 1,02 

0,94 0,91 

0,57 0,45 

0,52 0,43 

0,44 0,37 

0,48 0,22 

0,05 0,04 

0,05 0,04 

0,52 A 0,43 B 

Médias 

1,07 A

0,92 B

0,51 e

0,48 e

o.41 CD-

0,35 D

0,04 E

0,04 E

Médias de tratamentos.e médias de cultivares seguidas de 

mesma letra não diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%). 
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foram mui to semelhantes aos de Peso da Matéria Fresca da Par- ... 

te Aérea (PF); :·quanto· à Porcentagem de Infecção ··.Patogênica 

(IP), uma alta taxa foi detectada nas plantas não micorriza

das; no entanto, parece que a infecção não afetou o desenvol

vimento pois o PF dessas plantas não· diferiu daquelas se� ne� 

nhum microrganismo. Não dá para comparar esses resultados com 

aqueles referentes à Taxa de Infecção (Tabela 13} pois os mé-

todos de avaliação nao foram os mesmos. Baseando-se apenas 

nos dados da IP, Safir comparou-os com aqueles obtidos para 

Quantidade de Açúcares Redutores {AR) e sugeriu que o aumento· 

do teor de açúcar em plantas micorrizadas e a incapacidade d� 

sintetizá-lo naquelas não micorrizadas e subdesenvolvidas po

de ter contribuido para reduzir a IP. Segundo HORTON & KEEN 

(1966) a quantidade de açúcares redutores está .. 1 · diretamente 

relacionada com .o.aumento da resistência a P. terrestris.Ava

liando, com cuidado, os resultados da pesquisa de Safir veri

fica-se que não foram .obtidos·os teores de açúcar de plantas 

inoculadas com micorriza mais patógeno,e daquelas só com o 

patógeno. A ausência desses .dados dificultou- a .análise do 

trabalho e, talvez, por essa razão, o próprio autor tenha·cori

siderado inconclusivos os resultados da interação. 

Não é J?Ossivel supor que as ralzes de cebola 

nao tenham sido infectadas pelo patógeno, pois .a Tabela 13 

mostra a ocorrência de Taxa de Infecção bastante alta no con-

trole inoculado com P. terrestris. Mas, uma suposição pode 

ser feita para tentar justificar os resultados obtidos com 
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Tabela 13 - Reação de cebol·a- à inoculação de três · espécies de 

FMVA e de·P. te-ztroestria, medida através da Taxa 
de Infecção do patógeno em raízes de dois culti

vares, Pira Dura (PD-) e Roxa .do Barreiro (RB) • 

Taxa de infecção (%)
Tratamentos Médias 

PD RB 

A. sa:.r>obiau'lata + P�· ter:t>e�tt'is 63 61 62 a 

P. terrestr>is 52 60 56 abb

G. heteriogama + P. terriestr>is 39 52 45 abb

G. 1,eptotiohwn .+ P. terriestris 33 41 37 b 

Médias 47a 53 a 

C.V. = 41,09% 

Médias de tratamentos:.e médi1�� de cultivares seguidas de 
mesma letra não diferem estatistiêârríêrite

1 -�ntre si (Tukey 5%) • 
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AP, MA e MR e também �s de SAFIR (1968) para PF: o período

decorrido entre a inoculação do patógeno e a avaliação, de. 

55 dias, permitiu que as raízes hospedeiras fossem infec

tadas porém não foi suficiente para afetar o desenvolvi

mento das plantas. De acordo com HANSEN (1929), à medida 

em que a doença progride, as raízes perdem a turgescência, 

adquirem um aspecto de semitransparência embebida com 

água; nesse estádio, a camada epidérmica e os elementos 

vasculares podem ser facilmente separados. Na parte aérea, 

os sinais incluem estiolamento, flacidez, murcha e morte a 

partir da ponta da folha. Esses sintomas nao foram obser

vados nas plantas do presente experimento,. mas somente uma 

coloração rosada. Segundo WATSON (1961), a simples presen

ça dessa cor nas raízes nem sempre é um critério definiti

vo para a determinação do patógeno. Entretanto, durante a 

avaliação da infecção micorrízica, do experimento ora em 

questão, segmentos de raízes de cada parcela foram obser

vados detalhadamente ao microscópio. Verificou-se que to

das as raízes analisadas continham estruturas de ambos os 

fungos, simbionte e patogênico. Tais estruturas foram dis

tingüidas pela ausência e pela presença de septos nas hi-

fas, respectivamente, dos fungos micorrízicos e de 

P. terrestris. As mesmas observações foram feitas por SA

FIR (1968). 

Realmente, os prejuizos causados por raiz 

rosada sao traduzidos por uma redução no tamanho, na qua-
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lidade e --na produção de bulbos (PERRY & JONES, 19 55) • Ou se

ja, numa fase bem avançada do desenvolvimento das plantas, a 

qual não chegou a ser atingida no presente trabalho. 

Os resultados da Taxa de Infecção por 

P. terrestris nos tratamentos micorrizados não diferiram es

tatisticamente da testemunha inoculada com o patógeno (Tabe

la 13). Apesar disso, as diferenças entre pl�ntas inoculadas 

com P. terrestris e aquelas inoculadas com G. leptotiahum mais 

P. terrestris e G. heterogama mais P. terrestris foram bas

tante altas. Interferências de fatores ambientais devem ter 

contribuído para a não significância pois o coeficiente de. 

variação foi extremamente alto. 

Quanto à IM (Tabela 14) também nao foram de

tectadas diferenças significativas entre as porcentagens de 

infecção nos tratamentos inoculados com ·os : · FMVA mais 

P. terrestris e aqueles contendo somente os FMVA.

Resultados interessantes foram obtidos com 

relação à Taxa de Esporulação (Tabela 15). Os FMVA produzi

ram maior número de esporos na presença do que na ausência 

do patógeno, apesar das diferenças não terem sido significa

tivas na maior parte dos tratamentos. A presença de 

P. terrestris pode ter induzido os fungos micorrizicos a se

reproduzirem com maior rapidez -como resposta à competição por 

espaço. 



90. 

Tabela 14 - Porcentagem.de infecção micorrízica (LM) em raí

zes de dois cultivares de cebola, Pira Dura (PD) 

e Roxa.do Barreiro (RB), inoculadas com três 

espécies .. de FMVA .e com P. terr-estris. 

IM ( %) 
Tratamentos Médias 

PD RB 

G. Zeptotiohum 69,50 69,70 69,60 a 

G. Zeptotiohum + P. tervestris 69,00 68,70 68,85 a 

A. sarobiauZ.ata 69,20 60,00 64,60 a 

A. sarobiauZ.ata.+ P. terrestris 69,20 59,70 64,45 a 

G. heterogama 51,50 51,70 51,60 b

G. heterogama +·p, terrestris 47,70 48,00 47,85 b

Médias 62, 68 .a 59,63 a 

C.V. = 7,03%

Médias de tratamentos e médias de cultivares seguidas de 

mesma letra não diferem estatisticamente entre si (Tukey 5%). 
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Tabela 15 - Taxa de esporulação (TE) de três espécies de FMVA 

em solo cultivado .,com dois cultivares de~ cebola, ~ 

Pira Dura (PD) e Roxa do Barreiro (RB), inocula

dos com P. terrestris. 

TE (esporos/lOOml de solo) 
Tratamentos Médias 

PD RB 

A.sarobiauiata + P. ter:vestris 1341 a 949 a 1145 

A. sorobiouiata 277 b 857 ab 567 

G . 7,,ep to ti a hum + P. teri?estris 464 bc 389 bc 426 

G. Zeptotiahum 123 cd 208 cd 165 

G. heterogama + P. terirestris 34 d 35 de 34 

G. heterogama 21 d 23 e 22 

Médias 377 a 410 a 

C.V. = 21,54%

Médias de ·.cultivares e médias :de tratamentos dentro do fator 

cultivar, seguidas de mesma letra, não.diferem 

mente entre si (Tukey 5%). 

estatistica-



4.5. Experimento V - Reação do tomateiro à inoculação de 

FMVA e de F. oxyaporum f. sp. iyoopersici 

A análise estatística de AP e MA (Tabela 16) 

revelou que o desenvolvimento das plantas inoculadas com-

os FMVA e com o patógeno não diferiu do-controle inoculado 

apenas com Fusarium. Esses mesmos tratamentos, por sua vez, 

mostraram-se inferiores aqueles inoculados somente com os 

FMVA. Quanto .aos resultados de MR, GF e IM (Tabela 16) ,não 

houve interação significativa para quaisquer dos tratarnen-

tos relacionados entre si. A partir dos .resultados obtidos 

verifica-se que não ocorreu interação positiva entre FMVA 

- tomateiro - Fusarium no sentido de diminuir a incidência

do -patógeno. O que se observou foi urna ausência de inter

ação, pois a presença.dos endófitos .não aumentou nem dimi

nuiu o parasitismo. Observa�se que o nível de IM nao se 

alterou mesmo na presença do patógeno; portanto, como já 

foi discutido no Experimento II, a infecção radicular, por 

si só, não.configura um quadro .de controle da doença. 

Os trabalhos revisados que tratam da inter

açao entre FMVA - tomateiro - patógenosdo solo relatam, em 

sua maior parte, um efeito antagônico dos FMVA sobre o pa

tógeno (DEHNE & SCHONBECK, 1975, 1979a; SCHONBECK, 1978;

BAGYARAJ et alii, 1979; HALOS & ZORILLA, 1979; SITARAMAIAH 

& SIKORA, 1982; SURESH et aLii, 1985; CARON et aLii, 1985, 

1986a, b, c; GRANDISON & COOPER, 1986). No entanto, McGRAW 
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& SCHENCK (1981) obse�varam um aumento da incidência de 

F. oxysporum f.sp. Zycopersiai sobre as plantas. O aumento

• ..:1 .:, .:, - • • ... • 
1naepenueu uas especies micorrizicas se 

G. etunicatus ou G. mosseae, se na fase de semente ou de 

plãntula e da concentração dd in6culo micorrizico. Os sin

tomas caracteristicos de fusariose, traduzidos por clorose 

e murcha, surgiram primeiro nas plantas micorrizadas. 

exemplo do que foi obtido no presente experimento, BAATH 

HAYMAN (1983) verificaram que a simbiose micorrlzica 

afetou a severidade da murcha de VerticilZium em tomate; 

A

& 

nao 

e 

que a absorção de P em plantas micorrizadas não diferiu da

quelas sem micorriza. SELMAN & PEGG (1957) notaram que, em 

plantas atacadas por VerticiZZium houve uma queda na efi

ciência fotossintética das folhas. Com base nesses resulta

dos BAATH & HAYMAN (1983) sugeriram a hip6tese de que, sob 

a ação do patógeno, menor quantidade de fotossintetizados 

seria transportada para as raízes e liberada para o solo. 

Conseqüentemente, ocorreria uma menor IM pois, segundo RAT

NAYAKE et aZii ·(1978), a extensão da infecção micorrízica 

parece ser governada pela taxa de exsudatos radiculares. 

Assim, uma diminuição na IM l evaria a um aumento da doença. 

No presente experimento não houve redução 

significativa da IM nas plantas contendo o pat6geno. quando 

se comparou com os tratamentos inoculados somente com mi

corriza. A hip6tese de BAATH & HAYMAN (1983) poderia ser 

aplicada para esse caso pois Fusarium também é um patógeno 
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do sistema vascular, a exemplo de VertiaiZZium e ambos exi

bem síndrome semelhante. Como não houve diminuição da IM, 

nas 

plantas apenas com o patógeno. 

DAVIS et aZii (1979) detectaram aumento da 

incidincia de murcha de VertiaiZZium em plantas de algodão 

micorrizadas. Atribuiram o resultado ao melhor estado nu

tricional das plantas, resultante da maior absorção de P, 

pois dados semelhantes foram obtidos após adubação fosfata

da. Se a interação .micorrízica estudada no Experimento II 

tivesse sido eficiente, ou seja, redundasse em maior absor-

ção de P para a planta� a hipótese de DAVIS et aZii 

também explicaria os resultados. 

(1979} 

Um outro fator que pode ter prejudicado o 

efeito antagonista das MVA está relacionado com a alta con

centração de inóculo patogênico utilizada. Foram aplicados 

1 x 10 7 esporos de Fusarium contra 500 esporos micorrizicos/

planta. O inóculo micorrizico foi aplicado 40 dias antes, 

tempo suficiente para que pudesse se estabelecer e se re

produzir mas não para que pudesse atingir a mesma concen-

tração de esporos do patógeno� DEHNE & SCHONBECK (1979} 

testaram o.efeito de duas concentrações de inóculo · de 

Fusarium,. 50 x 10 6 e 200 .x 10 6 conidios/vaso, sobre plan

tas de tomate micorrizadas com G. mosseae. O parâmetro de 

avaliação foi a quantidade de micélio do parasita no caule, 

medido através do teor de glucosamina. Na concentração mais 
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elevada, o teor de gl�cosamina obtido de plantas micorriza

das foi- 150% maior que na-concentração-mais baixa--de---espo- - -

ros, contra 30% naquelas sem micorriza. Os resultados mos

traram que o aumento da concentração patogênica . provocou 

uma redução do efeito benéfico da micorriza e, como conse

qüência, menor controle de Fusarium.

Os resultados obtidos com o trabalho de pes

quisa aqui discutido demonstram, claramente, a necessidade 

de mais estudos relacionados com .a interação micorriza · 

hospedeiro - patógeno. t preciso que as pesquisas futuras 

sejam voltadas principalmente para o aspecto fisiológico e 

bioquímico, de tal forma que possam preencher as lacunas 

abertas sobre os mecanismos de resistência dessa interação. 

Desses conhecimentos é que surgirão respostas esclarecedo

ras sobre resultados aparentemente conflitantes. 

Mais.pesquisas se fazem necessárias, também, 

no sentido de identificar e selecionar espécies de fungos 

micorrizicos que sejam eficientes em controlar a incidência 

de fitopatógenos e que, ao mesmo tempo, promovam um bom de

senvolvimento da planta. 

Da experiência adquirida com esse trabalho, 

fica a sugestão para que os estudos com esse tipo de inter-

ação sejam sempre levados até a fase de produção. Dessa 

forma resultados bem roais consistentes poderão ser obtidos. 
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5. CONCLUSOES

Os resultados obtidos com o presente trabalho 

de pesquisa permitem tirar as seguintes conclusões: 

1. Os fungos micorrízicos vesículo-arbuscula-

res (FMVA) G. Zeptotichum e A. scrobicuZata nao diferiram 

entre si e mostraram-se altamente eficientes em promover o 

desenvolvimento de plantas de ceboia. Os valores obtidos pa-

ra Altura das Plantas (AP}, Matéria Seca da 

Aérea (MA) e Matéria Seca das Raizes (MR)' 

Parte 

foram, 

respectivamente, 3, 10 e _6 vezes maiores que .o da testemunha 

sem micorriza. Por sua .. vez, G. heterogama -não teve efeito 

sobre o -crescimento das plantas. 

2. G. · Zeptotiohum, A. BàrobicuZata e G. heterogama

nao tiveram efeito sobre o desenvolvimento de plantas de to:..

mate, apesar dos bons níveis de infecção micorrizica (IM) de

tectados nas raizes micorrizadas com os dois primeiros fun

gos. Os resultados de AP, MA e MR das plantas micorrizadas, 

de modo geral, nao diferiram daqueles obtidos com o controle 

sem micorriza. 
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3. Na inoculação simultânea dos FMVA 

G. · Z.eptoti-ohum e A. scro.bicuiata, e de P. terrestrtis em

plantas de.cebola.o.fungo_patogênico.não induziu a in

.cidência mensurável de raiz rosada.

4. Não fo.i constatada, interaçã� •· entre

FMVA, inoculados previamente ao patógeno, plantas de 

cebola e P .. terrestris, no período de 55 dias entre a 

inoculação do patógeno e a avaliação dos resultados. 

5. Não houve interação entre FMVA, ino-

. culados previamente �o patógeno, plantas de tomate e 

F. oxysporum f. sp .. tyaopersici.

6. Não foram observadas.relações de es

pecificidade entre .FMVA .. e hospedeiros. 
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