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FLUTUACAO SAZONAL DE FUNGOS MICORR!ZICOS 

VES!CULO-ARBUSCULARES NO CAFEEIRO CC0FFEA ARABICA L.) 

RESUMO 

AUTOR: ELCIO LIBORIO BALOTA 

ORIENTADOR: ELI SIDNEY LOPES 

Foi feito um estudo de flutuaçio sazonal de fungos 

micorr(zicos ves(culo-arbusculares <FMVA) no cafeeiro, em um 

experimento de campo instalado no Centro Experimental do 

Instituto Agron8mico r · Campinas •. Para tanto r utilizou-se plantas 

com cinco anos de idade r · formadas i partir de mudas n�o-

·c_-colonizadas e colonizadas c:om o fungo Gigasporã margarita. Essf:-� 

experimento havia sido instalado num esquema de parcelas sub

-divididas r em blocos casualizados r sendo que as amostras foram 

coletadas de sub-parcelas de tratamentos com 25 ou 100 g de 

superfosfato triplo, com 152 g de fosfato Alvorada por cova, 

aplicados no plantio, e do controle sem fdsforo, em parcelas 

inoculadas e não-inoculadas. Preliminarmente foi f'e i ta 1.1m,·,,

amostragem de solo e de raízes a diferentes distAncias do tronco 

.e posição sob a copa do cafeeiro, 

maior quantidade de raízes finas, 

para determinar a regi�o com 

colonização e esporulaçio de 

fungo MVA. Nesse estudo nio �oram observadas d i ferenç;,:\s 

significativas entre midias da quantidade de esporos e da 
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percentagem de colanizaçl� micorrfzica para diferentes distlncias 

e profundidades de coleta das amostras. A maior densidade de 

rafzes finas foi observada nas amostras· � dist�ncia de 0-50 cm do 

tronco e �-10 cm de profundidade. Em base a esses resultados as 

amostras foram retiradas numa distAncia de 30 cm do tronco r na 

profundidade de 0-10 cm. Foi coletado um volume constante de 0 r 10 

x 0.10 x 0 r 10 m. Elas foram retiradas bimestralmente de março de 

1987 a fevereiro de 1988. As raízes com diâmetro iguais ou 

menores de 1 mm foram separadas da amostra e nelas determinados o 

peso de matiria seca e a per�entagem do comprimento de raízes 

colonizadas. O solo restante foi homogeneizado e uma alíquota foi 

separada para peneiramento dmido. separando-se os esporos para 

caracteriza�io das esp�cifS e contagens dos esporos. O menor peso 

da mat�ria seca de raízes foi observado no inverno e o maior no 
' 

verão. A percentagem do comprimento de raízes colonizadas teve 

pouca variaçio durante o perfodo de amostragem. Foram verificadas 

seis espicies nativas de fungos MVAs e tambim a espicie 

introduzida. Gigaspora margarita. De modo geral ? todas as 

espdcies apresentaram -n�mero crescente de esporos� partir de 

mar�o/abril r atingindo o m�ximo em setembro/outubror logo apds o 

período de menor temperatura e precipita�io pluvial. Apesar do 

baixo ndmero de esporos de Gigaspora margarita� a maioria deles 

�oi verificada nas parc�las inoculadas. A introdu�lo de G.

margarita estimulou a esporula�lo das epdcies nativas r com 

exceçlo de Acaulospora appendlcula. 
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A study of the vesicular-arbuscular mycorrhizal 

CVAM> fungi seasonal fluctuations was made on coffe trees of an 

experiment r located at th� Central Experiment Station of 

Instituto Agron6micor Campinas r SPrr Brazil. Plants with five 

ye•rs from field transplanting r originated from non colonized and 

Gigaspora margarita colonized seedlings were sampled. This 

experiment used a randomized block design ln split-plot blocks. 

Samples were collected from non-inoculated and inoculated plots 

in sub plot treatments with no phosphorus and with 25 or 100 9 of 

tripie superphosphate or with 152 o� Alvorada rock phosphate per 

tree. Before iniciating the seasonal sampling a preliminary 

study was carried out in trees bordering the experimental area in 

arder to find out the position under canopy with highest root 

density� colonization and sporulation of VAM fungi. No 

significative differences were found among means for number of 

spores or percentage of root length colonized with VAM fungi. 

Highest fine roots density was observed in samples from 0-50 cm 

from the stem v at 0-10 cm depth. Based on this preliminary studyv 

samples �or the seasonal study were composed o� two sub samples, 
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collected bimonthly as a �egular soil volume of 10 x 10 x10 cm y 

located at the distance of 30 cm from the stem p in different 

positions and sistematically rotated around the stem during March 

87 to February 88. Roots �ith 1 mm diameter, or thiner p were 

handled separed thy for dry matter and for VAM colonization 

study. Then the soil was homogenized, and a sample was wet 

sieved for determination of spores numbers and VAM fungi species 

identification. Six VAM species besides G. margarita, which had 

been previously introduded,. were identified. In general p the 

spore number increased from March/April to Sept�mber/October, 

when the� reached the maximum p right after the lower temperature

and= drier period. Despite the general low number of spores of G. 

margarita recovered p they were higher in samples collected from 

the inoculated plots. Introduction of G. margarita seems to have 

stimulated the sporulation by native VAM fungi, with exception o� 

Acaulospora appendicula. Spores OT two species of Acaulospora 

<A. dllatata e A. trappel) were the most abundantly recovered 

from the experimental area. 



1. I N TROOU Ç � O

A comunidade biológica do solo r rica em 

diversidade de esplcies em equilíbrio dinAmico r � a�etada em suas 

interaç5es por fatores bióticos e abidticos. Virios trabalhos tim 

Indicada a import&ncia desses fatores na grandeza populacional 

microbiana (WEDBERG r 1967 ; ALEXANDER r

alguns fatores ao longo do ano r têm 

i97i). Oscilações de 

influência marcante nc 

comportàmento populacional dos microrganismos. Existe grande 

interesse tanto ecológico quanto agron8mico em compreender a 

· dinâmica p6pulaiional e os �atores f(sicos e bioldgicos que regem

as relaç5es entre os microrganismos do solo r particularmente em

relaç�o aos fungos micorrízicos vesrculo-arbusculares <MVA>.

Os fungos MVAs formam simbiose mutual(stica com a 

maioria das plantas superiores. Esta associa�io ocorre a nível 

radicular do hospedeiro e é caracterizada pela presença de hifas y 

vesículas e arbdsculos na regi�o do cdrtex das rarzes r e de hifas 

externas que se estendem aiém da rizosfera <LOPES et alii r 

i983a). A importincia dessa simbiose tem sido evidenciada pelos 

seus efeitos benificos �s plantas, que ocorrem ? principalmente,

devido � maior absor;ão de nutriente de baixa mobilidade no 

solo v principalmente o P, promovida pelas hifas externas do fungo 

que funcionam como extens5es do sistema radicular ? explorando um 



.2. 

maior volume de solo (SANDERS & TINKER. 1971; HAYMAN & MOSSE 7

1972; MENGE et ali i, 1978; CRESS et ali i. 1979). 

Trabalhos tem sido feitos com o objetivo de 

�studar respostas de plantas micorrizadas a fdsforo adicionado 

na forma soldvel <TINKER. 1975; POWELL, 1982; DAVIS et al ii, 

1984; SALINAS et ali i. 1985 e SCHUBERT & HAYMAN, 1986), assim 

como a fdsforo de baixa solubilidade (MOSSE et alii. 1976; BAREA 

& AZCON-AGUILAR, 1983 e CARDOSO, 1985 e 1986). em diferentes 

n(veis. 

Uma das formas de manejar os fungos MVAs 

adequadamente, seria a seleçio pr�via e inoculaçlo de esp�cies 

mais competitivas e eficientes. como tem sido mostrado pelos 

resultados obtidos por yjrios trabalhos em condiç5es de solo 

esterilizado (HAYMAN & MOSSE, 1971; MOSSE. 1973; LOPES et ali i, 

1980 e 1983c; COOPER, 1984 e CARDOSO et ali i, 1986), e em 

condições de campo <KHAN, 1972; BLACK & TINKER, 1977; BAGYARAJ et 

a1ii. 1979 e LOPES et ali i 1983d). 

LOPES et ali i (1983d) em condiçBes de campo obtiveram 

aumentos na produçlo de caf• utilizando mudas prd-inoculadas com 

fungo MVA Gigaspora margarita. E de grande interesse, 

entretanto, fazer avalia�5es microbioldgicas para confirmar e 

efetivo estabelecimento e atua�io da espdcie micorrFzica 

introduzida. Embora a introduçio desses fungos e a constataçio de 

seus benefrcios sejam relativamente simples em condiç5es 
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controladas, no campo hj que se considerar a presença da 

populaçio nativa. As pesquisas com utilizaçio de outros processos 

biológicos na agricultura tem mostrado que pode haver 

d ific1.1ldades na introduç�o de microrganismos selecionados 

(DÕBEREINER et ali i 1966; VIDOR, 1977; FRANCO, 1985 e RIBEIRO et 

1986). Alén, disser o solo em área 

·- ·-

cultivadar 

economicamente r é um ambiente que necessita de contrnuos estudos 

microbiológicos, em virtude do dinamismo dos microrganismos e da 

sua influincia na disponibilidade de nutrientes. 

Neste aspecto, alguns trabalhos, conduzidos em 

condiç5es de campor tim mostradd grande influincia da estaçio 

climitica na população do fungo MVA . <HAYMAN r 1970; FURLAN & 

FORTIN, .. 1973; RABATIN, i979i BONONI & TRUFEM; 1983; GIOVANNETTi r 

1985; TRUFFEM & BONONi r 1985; GEMMA & KOSKE,' 1988 e BONONI et 

a 1 i i , i 988 > • 

Os objetivos desse trabalho foram constatar a 

perman�ncia da esp�cie i nt rod1.1z ida, identificar as espécies 

nativa� e verificar a flutua�io sazonal das espécies encontradas 

em cafeeiros formados com mudas inoculadas e nio-inoculadas · 

... 

com Gigaspora margarita� que receberam diferentes doses e fontes. 

em um experimento de campo instalado hi cinco anos. 
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2. REVIS�O DE LITERATURA 

2.1. Considerações Gerais Sobre os Fungos MVAs 

O termo a associações 

mutual(sticas entre espicies de �ungos e raízes de plantas, senda 

reconhecidos tr�s grupos principais, que s�o agrupados com 

relação às 

Ectomicorrizas, 

suas características 

Ectendomicorrizas 

morfo-anat6micas 

e Endomicorrizas. As 

endomicorrizas podem ser de tris tipos: Orquiddides r Ericdides e 

Vesículo-Arbu•culares. 

As endomicorrizas do tipo vesículo-arbusculares 

(MVA) sio de grande importância pela sua ocorr�ncia na maioria 

das plantas superiores, o que sugere relevante papel nc 

desenvolvimento e manutençio das comunidades vegetais. Os fungos 

MVAs s�o atualmente classificados na subdivisio Zygomicotyna, 

ordem Endogonales, com uma dnica família ? Endogonaceae (BENJAMIN� 

1979). Os g@neros formadores de MVA slo: Acaulospora, Glgaspora� 

Glomus, Entrophospora, Sclerocystis e Scutellospora, sendo este 

�ltimo g@nero segregado de Glga�pora (WALKER & SANDERS, 1986). 

A separa�ão taxon6mica dos g@neros tem sido feita 

baseando-se na maneira pela qual os esporos <estruturas de 
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reprod•.H;ão asse�•ma 1 e/01.1 s_obrev i v�nc ·j a) são formados ., pcJdendo ser 

do tipo clamidosporo e azigosporo (GERDEMANN & TRAPPE ., 1974). 

As micorrizas VAs .,

de hifas, arbdsculos e vesículas. 

caracterizam-se pela presença 

As hifas ocorrem internamente 

às raízes inter e intracelular e externamente a 

extendendo-se pela rizosfera. Os arbdsc1.1los s�o originados de 

ramifica�5es dicot8micas de hifas e ocorrem no interior d<-:-� 

cdlulas ., tomando grande parte do volume destas. As vesrculas s�o 

gldbulos mais ou menos esflricos e ocorrem intra e e:-:t ra 

radicular <LOPES et ali i ., 1983a). As vesrculas internas, segundo 

TINKER (1980) ., slo consideradas como estruturas que funcionam 

como órgãos de reserva e ao nrvel dos arbdsculos tem-se a regiio 

de troca entre a planta e o fungo� 

Os fungos MVAs slo de ocorr@ncla generalizada ., 

estando presentes em regi5es tropicais ., temperadas e irticas, 

incluindo densas florestas, ireas cultivadas, dunas e desertos ., o 

que os torna de grande importlncia econemica e ecologicamente 

(LOPES et ali i v 1983a). 

A importância desta associaçlo se di atravis do 

�elhor desenvolvimento da planta hospedeira. Este aumento no 

crescimento da planta tem sido atribuído a maior capacidade de 

absor�ão de nutrientes do solo, principalmente aqueles que 

movimentam-se por difusio, portanto ., de baixa mobilidade, como o 

fósforo, cobre e zinco. O incremento na absor;io de nutrientes 
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deve-se is hifas micorr(zicas externas is ra(zes r que funcionam 

como t 
-

ex ensces consequentemente r aumentando sua 

capacidade em explorar maior volume de solo (SANDERS & TINKER 7

1971 e HAYMAN & MOSSE r 1972). Segundo RHODES & GERDEMANN (1975> r

essas hifas externas podem atingir atd 8 cm para aldm da 

superf(cie da raiz r possibilitando a absor�lo daqueles nutrientes 

de baixa mobilidade al�m da zona de depleçio. Esta capacidade 

de aumento na absorçio de nutrientes � de grande 

principalmente r em condiç5es tropicais r onde os solos apresentam 

baixo teores de P disponíveis r devido a alta capacidade de 

fixa�io destes solos. Segundo BIELESKY Ci973> r em torno de 95-99 

¾ do P do solo encontra-se em formas nio disponrveis ls plantas. 

O fósforo i o elemento que mais frequentemente 

1 imita a produçio nas regi5es tropicais e subtropicais r apesar 

das plantas 

CMALAVOLTA r 

exigirem quantidades 
� 

relativamente 

1976); esta observação Justifica o fato 

pequenas 

I 

de BLACK 

(1980) considerar o potencial de exploraçio de fungos MVAs na 

agricultura ser muito maior nos trdpicos que nas regi5es de clima 

temperado. 

2q2. Efeitos dos Fungos HVAs nas Plantas 

Na �ltima década tem sido intensificados 

estudos com fungos MVAs na busca de maior conhecimento dos seus 

efeitos nas plantas, assim como da associa�io em si, na 

perspectiva da utiliza�io pritica em culturas de 

econ6micou 

interesse 
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Os efeitos _da utilizatio de fungos MVAs em plantas 

cultivadas 7 tim sido avaliados com bons resultados sob diferentes 

condiç5es de disponibilidade de fdsforo. Esses bons resultados 

têm sido obtidos atravds �o aumento no crescimento da planta 

hospedeira 7 na absorç�o de fdsforo e outros nutrientes CROSS & 

HARPER7 1970; HAYMAN & MOSSE, 1971 e 1972; ROSS, 1971; MOSSE, 

1972 e 1973; ROSS & GILLIAM 7 1973p DAFT & EL-GI�HMI, 1975; RHODES 

& GERDEMANN, 1975; POWELL, 1976; HALL et ali i, 1977; CARLING et 

ali 1, 1978, CRESS et ali i, 1979; LOPES, 1980; LOPES et alii, 

1980; AZCON-AGUILAR & BAREA, 1981� GIANINAZZI-PEARSON et ali i, 

-; 

1981; LOPES et ali i, 1983; PARADA, 1984; SILVEIRA et ali i, 1987 e 

FAGUIN, 1988). 

ROSS (1971) e KHAN (1972), trabalhando com soja e 

milho, respectivamente, observaram que plantas micorrizadas em 
� 

substratos com baixos teores de P, apresentavam uma maior 

resposta que plantas nio-micorrizadas em altos teores. Mudas de 

cafeeiros 

exig�ncias 

inoculadas com Gigaspora margarita apresentaram 

de fdsforo dez vezes menores que mudas não-

-inoculadas, para atingir 80 ¾ do crescimento miximo (SIQUEIRA, 

1986). LOPES et ali 1 (1983c), avaliando a capacidade de algumas 

espdcies de fungos MVAs em aumentar o crescimento de mudas de 

cafeeiros p observaram que mudas inoculadas foram superiores ls 

mydas n�o-inoculadas na produçio de roatdria seca, sendo este 

incremento de 109¾ para Scutellospora het�rogama, 278% para 

Glomus fasciculatum. 332¾ para Gs mosseae e 583¾ para Glgaspora 

Margarita. 



Foi eviden�iado que plantas de soja micorrizadas 

foram superiores •• nio-micorrizadas na produ;io vegetal e 

conteddo de N <ROSS & HARPER 7 1970� ROSS. 1971 e AZCON-AGUILAR & 

BAREA, 1981), P, Ca, Cu e Zn < AZCON-AGUILAR & BAREA, 1981). 

RHOOES & GERDEMANN (1978) e CARLING et ali i < 1978) concluem que 

os maiores teores de N em plantas micorrizadas não se di pela 

absor;ão. mas pelo aumento de fixa;ão de nitrogênio pelo 

Rhizobium. pelo maior fornecimento de P • planta, via fungo MVA. 

DAFT & EL-GIAHMI (1975) observaram em leguminosas 

que os par�metros relacionados ao processo de fixa;io de 

nitrogênio, como tecido nodular, concentra;io de leghemoglobina 

e atividade da nitrogenase. foram maiores em plantas 

micorrizadas. 

, 

CRESS et alii (1979) observaram que plantas de 

tomateiro micorrizadas apresentaram uma diminuição do Km 

(constante de Michaelis-Menten), o que sugere que a micorriza 

exerça efeito sobre os par�metros cindticos de absorçlo de 

fdsforo, possibilitando que plantas micorrizadas possuam maior 

afinidade por este elemento. Porim estes dados nio �oram 

�onfirmados por SILVEIRA et ali i- (1987) em feijoeiro e FAQUIN 

(1988) em soja. 

Em regiões tropicais, por serem os solos 

deficientes em P, devido ao alto poder de �ixaçio e pelos altos 

pre�os de fertilizantes fosfatados soldveis, tem-se trabalhado n� 
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vi .. -\1:>ilidade da utilização de fosfatos de rocha. semi···· 

industrializados. como fonte alternativa ao suprimento de fdsforo 

para as plantas. MALAVOLTA (1976) arg•Jmenta que. se 

economicamente viivel, os fosfatos de rocha podem ser utilizados; 

pela sua lenta solubilidade podem aos poucos saturar a capacidade 

fixadora do solo, assim depois quantidades bem menores de adubos 

solilveis podem ser aplicados, fornecendo o P necessário a 

planta. 

RAIJ (1986) demonstrou a dificuldade da utilizaçio 

de fosfatos alternativos, dentro de condições econemicas viáveis. 

se nio� tiverem efici�ncia prdxima a do superfosfa�o. pois a 

economia na aplica�io do fertilizante nio compensa as perdas pela 

dimínuiçio na produçio;· .por�� o autor não considerou a 

poss i b i 1 idade da ut i 1 i zação do fosfato natura 1. ,fonte a 1 t ernat i va 

de P. ser suplementado por fosfato soldvel. seus possrveís 

efeitos residuais e os efeitos micorrrzicos. Por outro lado, 

GOEDERT & LOBATO (1984) e OLIVEIRA et ali i (1984). avaliando e.-\ 

efíci�ncía agron6míca de fosfatos naturais, observaram a 

vi�bilidade da utiliza�io destes fosfatos e que os diferentes 

fosfatos apresentaram comportamentos diferenciados. Segundo 

QL:tVEIRA et ali i (1984), esta variabilidade pode estar atribuída 

na so11.1b i 1 ídad<� ., de<:orrenteis de suafü 

caracter rst icas, entre elas o grau de substit1.1içlo de P205 por 

C03 e Fe e a granulometria. GOEDERT & LOBATO <1984) constataram 

que os fosfatos naturais testado, apresentaram ba i :-:.·,, 
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solubilidade inicial e r após oito anos de c:ultivos ,. apresentaram 

efeitos residuais r porim nio superiores ao do fosfato soldvel. 

Estas observaç5es nio estio em conc:ordlncia com as de HAMMOND et 

ali i (i98i> r que obtiveiam um efeito residual dos fosfatos 

naturais superiores aos dos fosfatos soldveis, principalmente ,.

quando da utiliza;io de plantas m•icorrizadas <ALSTON & CHIN r

i.974). 

A possibilidade da utilizaçio do fosfato de baixa 

solubilidade como fonte alternativa de fósforo, tem estimulado o 

desenvolvimento de muitos trabalhos com o objetivo de avaliar a 

capacid<:'de da utilizaçio desta fonte de P por plantas 

mi�orrizadas <DAFT & NILCOSON r 1966; MUROOCH et ali i r 1967; 

SANDERS & TINKER r 1971; . HAYMAN & MOSSEr 1972; HALLr 1975; MOSSE 

et ali i r 1976; POWELL & DANIELr 1978b; ISLAM et ali i, 1980 e 
, 

BAREA & AZCON-AGUILAR r1983; CARDOSO r 1985 e 1986). 

MOSSE et alii (1976) observaram que a adição de 

fosfato de rocha na dosagem de 100 mg/250 g de solo r aumentou 

significativamente a absori;ão de p 

principalmente em plantas micorrizadas. 

em solos 

ISLAM et ali i 

.ícidos, 

(1980) 

utilizando o fosfato de rocha em caupi, observaram que a 

�odulação, fixação de nitrog@nio e utilizai;io do fosfato foram 

incrementados pela inoculação de fungos MVAs. 

2.3. Esporos de Fungos MVAs e Infectividade 

Os esporos de �unges MVAs, segundo GERDEMANN 
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(1968), são est rut 1.1,,._as estratégicas de sobrev i v�n<: i ,,, 

desenvolvidas para suportar per(odos adversos. HETRICK <1985) ,,

pc>r sua vez, considera os esporos como est ri.1t 1.1ras 

sobreviv�ncia predominantes 

consequentemente, o potencial de

em condições adversas; 

indculo de um solo, ou a 

capacidade dos prop�gulos fdngicos de um solo infectar rarzes de 

plantas ,, pode estar relacionado com o ndmero de esporos 

presentes. Porém BOWEN (1980) e DODD et ali i (1983), apesar de 

considerarem que o ndmero de esporos nio forneça o valor real da 

infectividade de um solo, �ode dar uma indicação do nrvel 

populac!onal. Estas considera�5es estão em concordlncia com 

JOHNSON (1977), POWELL (1977) e TOMMERUP (1983), de que os 

esporos podem constituir uma porç;ão signlf"icat iva. da população 

micorrrzica, porém TOMMERUP (1983) salienta que, apesar dos 
'I 

esporos terem seu valor como indculo, eles dependem da manuten;lo 

de sua capacidade de germinar e infectar as raízes de plantas. 

Apesar do ndmero de esporos não fornecer e 

verdadeiro potencial de lndculo de um solo, como nenhuma ticnica 

atualmente disponível, a grande maioria dos estudos de avaliaç:ic 

populacional de fungos MVA em um solo, tem-se baseado na 

�uantifica�lo de esporos e na percentagem do comprimento de

raízes colonizadas <HAYMAN, 1970; GRIFFIN, 1972; THOMAZINI, 1974; 

KHAN, 1975; ROSS & RUTTENCUTTER, 1977; SAIF, 1977; POWELL, 1979; 

ALLEN & ALLEN, 1980; KOSKE & HALVORSON, 1981; ROLDAN-FAJARDO et 

alii, 1982; ANDERSON et alii, 1983; LOPES et alii, 1983; BONONI & 
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TRUFEM, 1983; GIOVANNETrr, 1985; TRUFEM & BONONI, 1985; SYLVIAv 

1986; GUID et ali i, 1988 e TRUFEM, 1988). 

Na maioria das observaç5es nlo tem sido encontrado 

correla;�o entre o ndmero de esporos e percentagem de rarzes 

colonizadas (MOSSE & BOWEN, 1968; DAFT & NICOLSON, 1969; HAYMAN & 

STOVOLD, 1979; NICOLSON & JOHNSTON, 1979; ALLEN & ALLEN, 1980; 

KOSKE & HALVORSON, 1981 e GIOVANNETTI & NICOLSON, 1983), enquanto 

em outras esta correla;io existiu CHAYMAN, 1970 e GIOVANNETTI, 

1985). 

2.4. Fafores que Influenciam a Popuia�io de Fungo MVA 

A popula�i6· microbiana de um solo pode ser 

influenciada por fatores bióticos e abidticos. A associação 

micorr(zlca sendo a resultante de uma condi;lo de equll(brio 

entre o fungo, a planta e o ambiente (solo), d afetada pelos 

fatores do solo, bem como pelos fatores intr(nsecos da própria 

associação. Mudanças nestes fatores, mesmo que de baixa 

intensidade, podem ocorrer devido �s condiçBes de clima e de 

manejo da irea. 

Podem ser considerados como mais 

importantes na determinaçib da população micorrfzica UA a 

disponibilidade de nutrientes ? principalmente o fósforo, o PH, a 

umidade, a luz e temperatura, planta hospedeira e interação com 

microrganismos, inclusive outros �ungos MVAs. 
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2.4.1. Fósf'oro 

A f'ertilidade do solo e/ou a disponibilidade de 

nutrientes, principalmente o P, pode inf'luenciar a germinaçio de 

esporos, a colonizaçio das raízes e a esporula�io. Contudo, a 

disponibilidade de nutrientes pode variar com a estaçio do ano 

segundo GUPTA & RORISON ( 1975), que observaram um pico na 

disponibilidade de P na primavera e um decrdscimo no f'inal do 

veria. Estes autores concluiram que esse aumento no ver5o pode 

ter ocorrido devido ao aumento na decomposiçio microbioldgica do 

P orsAnico e o decrdscimo seja devido• absorç�o pelas plantas e 

decriscimo da atividade microbiana, pela baixa umidade do solo. 

Segundo. SIQUEIRA (1986), o f'dsf'oro constitui o 

fator ed�fico mais importante que afeta os fungos MVA r pois r ao 
' 

mesmo tempo que a maior absorçio deste elemento d o principal 

mecanismo de resposta l inoculação, ele exerce um efeito 

controlador sobre o grau de colonização das raízes pelo fungo, 

podendo este efeito controlador ser indireto, via planta CMENGE 

et a 1 i i , i 978) • 

o fósf'oro parece cont1'" 01ar a colonização 

�icorrízica pela formaçio de substincias anti-fdngicas nas ra(zes 

<WOOLHOUSE, 1975), pela modificação da permeabilidade nas cdlulas 

corticais (RATNAYKE et ali i, 1978) e pelo acdmulo de açdcares nas 

rarzes v criando condi�5es desfavoriveis ao desenvolvimento do 

fungo <SIQUEIRA, 1983). 
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Alguns trabalhos t&m evidenciado o efeito do P P 

de outros nutrientes na a�sociaçlo e no seu e�eito no crescimento 

das plantas (HAYMAN r 1975� KHANr 1975; KRUCKELMANNr 1975; 

COLOZZI-FILHO & SIQUEIRAr 1986 e SAIFr 1986). 

HAYMAN (1975) observando campos de trigo que 

receberam a mesma adubaçio anual desde 1843. constatou menor 

colonizaçlo micorr(zica e ndmero de esporos que em áreas que não 

receberam fertilizantes. Estas observações não estão em 

concordlncia com as de KRUCKELMANN (1975> r que nlo observou 

diminuição no ndmero de esporos em �reas que receberam crescentes 

doses de P por sete anos r quando comparados com ireas que nlc 

receberam o fdsforo. 

KHAN (�975) trabalhando com trigo e milho observou 

que nas duas culturas a colonizaçio micorríziaa foi maior nos 

tratamentos sem aplicação de P, declinando com a aplicaçlo; o 

ndmero de esporos na cultura do trigo tambim diminuiu com a 

aplicação de P. Em forrageiras foi evidenciado o efeito negative 

de níveis muito baixos e altos de P na colonizaçlo e na 

esporulaçio <SAIF 7 1986). 

Mudas de cafeeiros inoculadas· com Gigaspora 

margarita apresentaram rn�xirno desenvolvimento vegetal e de 

colonizaçlo no nível de 24 ppm de P disponrvel no substrato, 

sendo este efeito ben�fico ligeiramente diminuído em maiores 

teores, atingindo e�eito negativo a partir de 80 ppm de P 

dispon(vel <COLOZZI-FILHO & SIQUEIRA, 1986). Os autores concluem 
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que, nas condiç5es deste �xperimento 1 o teor de P para se obter 

efeitos benéficos seria entre 10 e 100 ppm de P disponível, sendo 

em torno de 50-60 ppm 1 o teor onde seria obtido o miximo de 

efeito benéf'ico. 

2.4.2. pH 

E dificil avaliar os efeitos do pH. isoladamente, 

na grandeza populacional de microrganismos do solo, uma vez que 

as propriedades químicas podem variar com o pH. Tem sido 

mencionado o efeito do pH na disponibilidade de P no solo, bem 

como na solubilidade e disponibilidade de outros nutrientes como 

o fe, Mn. Zn, Cu e toxicidade de Al. MOSSE & HEPPER (1975) e 

DAVIS et ali 1

cr(tico na 

(1983) consideraram o pH do meio o fator mais 
' 

determinação da colonização e disseminaç:ão 

micorr(zica, quando em experimentos utilizando Glomus mosseae. 

T�m sido encontradas evid&ncias da influ&ncia do 

pH na populaçio de fungos MVA atravds de modif'icaç5es qualitativa 

e quantitativa <MOSSE, 1972; KRUCKELMAN, 1975; ABBOTT & ROBSON, 

1977 e 1985; HAYMAN & TAVARES, 1985; WANG et ali i, 1985; SIQUEIRA 

�t alii, 1986 e LAMBAIS & CARDOS0 7 1988); o fato desse grupo de 

f'•Jngos serem observados em solos com pH que variam desde 2,7 

( DAFT et a 1 i i , 1975) a 9,2 <BOWEN, 1980) i uma evid&ncia de sua 

alta capacidade de adaptaçio fisiológica. 
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e LAMBAIS & 

CARDOSO (i988) r populaç5es de Gigaspora e Acaulospora apresentam 

maiores taxas de germinaçlo de esporos, colonizaçl6 radicular e 

ocorrt.ncia natural em pH ·mais bah-w_s r enq1Janto populações de 

Glomus possuem seus níveis ótimos em pH mais elevados, prdximos 

OIJ superiores da neutralidade. LAMBAIS & CARDOSO (1988) 

constataram que a colonizaç;lo de raízes mostrou-se mais sensível 

a variaç;lo do pH que a germinaç;lo dos esporos" 

--· . .  _ 

ABBOTT & ROBSON (1985) verificaram que r inoculando 

trevo subterr�neo com Glomus fasciculatum, houve boa colonizaçlo 

quando foram utilizados substratos cujo pH variava de 5 r 3 a 7,5, 

enquanto outra espicie de Glomus, nlo identificada, colonizou e 

aumentou o crescimento da planta apenas naqueles substratos com 

pH próximo da neutralidade. Segundo esses autores, a disseminação 

da colonizaçlo pode estar associada l habilidade da hifa do fungo 

crescer em condii;5es de diferentes pH. 

Observando a capacidade de fungos MVAs influenciar 

o crescimento de morangueiro em diferentes pH, HAYMAN & TAVARES 

(1985) constataram um efeito excepcional de Glomus clarum em pH 

i v0, enquanto em outro extremo estava Glomus epigaeum sendo 

bastante eficiente em pH 7,0. Em relaç;lo a colonização, foi 

observado que difererites espicies apresentam dtimcs próprios de 

desenvolvimento .. 
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MOSSE (1972) conseguiu o estabelecimento de Glomus 

fasciculatum e G. macrocarpum em pH 5 r 6r mas nlo abaixo de 4 r 6� 

pordm BERGEN & KOSKE C1984>r trabalhando em dunas ,, não 

encontraram correlaçlo entre densidade de esporos de Gigaspora 

gigantea r Scutellospora calosporar 

S. persica e o pH do solo.

Segundo KRUCKELMAN 

S. erythropa r S. pelluclda e

< 1975) ,, o pH i nf'l •Jenc ia a 

esporulaçio mais que outros f'atores r como matdria orgànica r

potássio e fosforo. 

O mecanismo de açlo do pH sobre os fungos MVA e 

sua simbiose d pouco conhecida r mas acredita-se que 
+ 

·efeitos possam resultar da açio direta de rons H r 

esses 

01.1 de 

mudanças nas propriedades qu(micas do solo r atuando sobre o 

, 

fungo r a planta ou a simbiose <SIQUEIRA et ali i ,, 1986). 

Segundo WANG et a 1 i i < 1985) ,, 

o Al foi o principal responsável pela inibição da colonização de 

aveia por Glomus caledonicum. SIQUEIRA et ali i (1986) obtiveram 

inibição de Glomus mosseae na concentraçio de 1 ,, 5 ppm de Al, 

enquanto que Glgaspora margarita foi inibido l partir de 30 ppm 

�e Al. Por isso os autores sugerem que a capacidade de difarentes 

espicies de MVA formar a associaçio em condi�aes de elevada 

acidez, possa estar associada com a tolerincia do fungo ao 

a 1 l.llll (n i O n 



2.4.3. Umidade 

A �gua dispon(vel ou potencial i muito importante 

porque influe na disponibilidade de nutrientes. aeraç�o do solo, 

desenvolvimento radicular e atividade dos microrganismos r alim de 

modificar seus efeitos em funçio do tipo de solo. 

o efeito da umidade na colonlzaç�o e na 

esporulaç�o tem sido observado por vírios autores CDANIELS & 

TRAPPE, 1980; ROSS� 1980; NELSEN & SAFIR r 1982; ANDERSON et al ii. 

1983; BOLGIANO et ali i, 1983 e PAULA & SIQUEIRA, 1987). 

DANIELS & TRAPPE (1980) verificaram que esporos de 

Glomus epigaeum tiveram germinaçio doze vezes maior em solos com 

50¾ de umidade do que a 10¾. Segundo ANDERSON et alii (1983), o 

ndmero de esporos correlacionou-se negativamente com a umidade do 

solo e positivamente com o crescimento da planta. NELSEN & SAFIR 

(1982) observaram uma maior colonizaç�o em plantas estressadas 

hidricamente do que nas que receberam adequado suprimento de 

igua. Estas observaç5es concordam com as de BOLGIANO et ali i 

(1983) que constataram um aumento na colonização com a redu;io 

na umidade, nos mesmos nrveis de fdsforo. PAULA & SIQUEIRA (1987> 

estudando o efeito da umidade em soja inoculada com Glomus 

macrocarpum, constataram que a umidade nlo tem seu efeito por si 

sd, pais a taxa de colcniza�ão foi mixima com 60¾ de umidade do 

substrato a 136 ppm de P; a elevaçlo da umidade aumentou a 

esporulaçlo na dosagem de 136 ppm de P e diminuiu � partir de 45% 

de umidade a 691 ppm de P disponrvel. 
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Outras co�diç5es do· solo r como caracter(sticas 

f(sicas r tarnb�m determinam a distribuiç5o espacial do ndmero de 

esporos. ALLEN & ALLEN (1980) encontraram menores ndmeros de 

esporos em solos argilosos r· observa�5es estas que estio de acorde 

com a sugestão de GRIFFIN (1972) de que em solos de textura fina y

com pequenos poros r existe a possibilidade da produçio de menor 

ndmero de esporos. Esta variação espacial pode ocorrer devido •s 

caracterrsticas f(sico-químicas do solo e •s caracter(sticas de 

algumas esp�cies de fungos MVAs terem sua esporulaçlo em grupos 

ou agregados ou mesmo dentro �e rarzes (WALKER et ali i r 1982 e

ANDERSON et ali i 7 i983> r o que possibilita a ocorrlncia de maior 

ndmero de esporos em micros(tios com menor textura e/ou próximo 

�s raízes. Por isso ta�bim r em avalia�io da população micorr(zica 

associada a plantas perenes r � de extrema importância estudos da 
. '

determinação da irea com melhor representatividade a 

amostradar uma vez que o nrvel populacional pode ser influ@nciado 

pelo estjdio e distribuição do sistema radicular da planta 

2a4.4. Luz e temperatura 

Conhecimentos bisicos dos efeitos da temperatura 

na coloniza�io da raiz, na resposta da planta em crescimento e na 

esporulação dos fungos MVAs, são de grande importincia na

perspectiva da aplica;ão pritica destes fungos na agricultura. 
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A luz e a temperatura· podem afetar a colonizaçlo e 

a esporulação, mesmo em condiçlo de casa-de-vegetaçlo (HETRICK v

1984). Alim disso, as espdcies de fungos, em diferentes 

associações fungo/hospedeiro, respondem diferentemente às 

mudanças de luz e temperatura <FURLAN & FORTIN, 1973 e HAYMAN, 

1974). Para KOSKE (1987) o efeito da temperatura na comunidade 

fdngica MVA pode ocorrer atravis do efeito direto no fungo e 

indireto na planta •. 

Segundo JOHNSON et ali i (1982), a intensidade da 

luz, bem como dias mais longos, aumentam o nfvel de colonização. 

HAYMAN (1974) conclui que o menor desenvolvimento da colonizaçlo 

em condiç5es de baixa luminosidade ocorre por esta ser um fator 

limitan�e ·· ·�· s(ntese de carb�no; esta hipdtese I reforçada por 

BETHLENFALVAY & PACOVSKY (1983), que observa�am em soja sob 

condiç5es controladas, uma relação positiva entre o aumento da 

luminosidade e da colonizaçlo micorrfzica. 

FURLAN & FORTIN (1973) e HAYMAN (1974) encontraram 

evid�ncias da influincia da temperatura no estabelecimento P

disseminaçâo da colonizaçlo, e na produção de esporos, pois em 

condi;5es de altas temperaturas os rndices de cólonizaçâo e de 

esporulaçâo foram maiores. 

SCHENCK & SMITH (1982) constataram que algumas 

espdcies possuem seu mJximo de colonização e de esporula�5o em 

temperaturas diferentes� enquanto outras as possuem numa mesma 
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temperatura. Glomus clarQideum e Ac�ulospora laevis tiveram seus 

m�ximos de colonizaç�o e esporulaçlo l 30° C 7 enquanto que Glomus 

ela.rum e 

colonização 

Scutellospora pellucida tiveram 

à 30° C e · de espor•J 1 ação à 

seus 

24
° 

m:.:ht imos 

e 36
° 

d e❖� 

e .. 

respectivamente. Esses autores constataram também que esporos da 

mesma espdcie tiveram seus diAmetros afetados pela temperatura� 

estando eles inversamente relacionados com a t emp era t ur a ; a 

esporulação foi mais afetada que o desenvolvimento da pl�nta. 

Evidtncias de que outras estruturas fdngicas como arbdsculos 7

e 

desenvo!vimento,. 

SCHRODER (1974) • 

. ·:. •, '. � -� ·�. ' 

micélio 

foram 

2.4.5. Planta hospedeira 

possuem ótimos próprios 

também apresentados por SCHENCK 

As espécies de plantas diferem em 

de 

& 

s•Jas 

suceptibilidade e capacidade de colonização micorrízica ,. sendo 

que hd aquelas que o fazem muito debilitadamente ou não se 

micorrizam ,. enquanto outras ,. como a mandioca ,. o cafeeiro e 

citros ,. além de apresentar altos fnd ices de 

colonizaçio ,. apresentam elevado grau de depend@ncia <HOWELER, 

1.981; MENGE et ali i v 1978 e 1982 e LOPES et ali i .. i983c). 

A influincia de plantas nio hospedeiras 

micorrizaçio de plantas hdspedeiras e na esporula�io tem sido 

avaliada com resultados diversos. KRUCKELMANN (1975) observou que 

em �reas com espicies das famr1 ias Chenopodiaceae e Cruci�erae, 
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tidas como nio hospedei.ras 7 o nilmero de esporos tornou-se 

extremamente baixo. Segundo HAYMAN et ali i (1975)7 esta 

influência negativa pode ocorrer devido a substlncias tdxicas ou 

inibidoras nos exsudatos de rafzes r o que inibiria a colonizaçlo 

destas e com possibilidade de produçio de menor ndmero de 

esporos. Contudo 7 OCAMPO et ali 1 (1980) e OCAMPO & HAYMAN (1981) 

nio detectaram reduçlo na colonizaçlo em plantas hospedeiras 

cultivadas Juntas e posteriormente ao cultivo de plantas nlo

-hospedeiras; WARNER & MOSSE (1982) obtiveram dados que sugerem a 

grande influência da espicie hospedeira na colonização 

dissemioação rnicorr(zica. 

Muitos trabalhos têm evidenciado a in�lu�ncia da 

planta hospedeira no nível da ��lonizaçlo micorrfzica (IQBAL et 

ali i p 1981) e no padrio de esporulaçlo (SUTTON '& BARRON 7 1972; 

KRUCKELMANN P 1975; �OSKE & HALVORSON 7 1981; IQBAL et ali i 7 1981; 

BONONI & TRUFEM 7 1983; GIOVANNETTI 7 1985; TRUFEM & BONONI 7 1985 e 

SAIF r 1986) sendo que a mudança no padrlo de esporulação e a 

distribuiçlo de esporos otorre a nrvel qualitativo e quantitativo 

em fun;io do hospedeiro CBONONI & TRUFEM 7 1983 e TRUFEM & BONONI, 

1985)� 

2.5. Introduçio de Fungos MVAs 

A literatura tem mostrado que diferentes esp�cies 

de fungos MVAs diferem em sua capacidade de coloniza�io, de 

esporula�io e de e�eito nas plantas. A maioria dos trabalhos de 
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seleçlo de espicies de f4ngos MVAs tem sido feitos em condi�5es 

controladas ., utilizando substrato esterilizado ., obtendo-se ª <:· •• > 

mais variadas 

desenvolvimento de 

respostas. Tem sido 

indme�as culturas de 

obtido a•Jrnent o no 

interesse econ&mico� 

sendo de 2.000¾ em cebola <HAYMAN & MOSSE ., 1971) ., 820% em 

Paspalum notatum <MOSSE, 1972) ., 1.090% e 1.680% em citros <MENGE 

et ali i ., 1978 e CARDOSO et ali i ., 1986), i.000¾ em mandioca <KHAN 

et ali i ., 1980) ., 583¾ no cafeeiro <LOPES et ali i ., 1983c) e 245% em 

soja <CARDOSO ., 1985). LOPES et ali i (1980) avaliando o efeito da 

inoculaçlo de diferentes espicies de fungos MVAs em siratro 

<Macroptillum atropurpureum> obtiveram aumentos na prod1.1çlo da 

parte adrea na ordem de 36¾ a 1.354%. 

-. resÚ:ltad·os espet ac•J lares obtidos pela

inoculação de fungos MVA em condiç5es estdreis ., mão slo repetidos 

na mesma magnitude quando em condiç5es de campo <TOMMERUP, 1974). 

Nos dltimos anos tem sido dado enfoque para 

trabalhos em condi�5es de campo; pois segundo HAYMAN (1975), 

observaç5es nestas condiç5es slo extremamente importantes para 

conclus5es mais realísticas da importAncia dos fungos MVAs na 

agricultura. Estudos da popula�io de fungo MVA nativo p suas 

relaç5es ecoldgicas 7 sua potencial e�icitncia em condições de 

campo, s�o necessirios, como argumentado por PAULA et ali i 

( i 988) v pois mi.li tas vezes f•.rngos introduzi dos em cond i 1i,:Ões de 

solo esterilizado apresentam características simbiót ica�,; 

promissoras, porim em condi;5es de solo nlo-esteril izado, com 
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elevada popula�lo nativa, podem revelar baixa adaptabilidade e/ou 

competitividade. 

Segundo MOSSE (1973), uma vez selecionada uma 

�spécie eficiente de fungo, esta pode ser introduzida com o 

objetivo de substituir a popula�lo nativa, pois nem sempre as 

espécies com ocorr&ncia natural sio mais favoriveis ls plantas 

hospedeiras (MOSSE,1975 e 1977), 

dependente das espécies nativas 

podendo esta efici�ncia ser 

(HEPPER et ali i, 1988). A 

primeira observa��º concorda com a de KLEINSCHMIDT & GERDEMANN 

(1972) em citros, POWELL (1976) e POWELL & DANIEL (1978) em 

trevo, -◊WUSU-BENNOAH & MOSSE (1979) em cebola, al�afa e cevada, 

LOPES et ali i (1983c) em cafi e PLENCHETTE et ali i (1981) em 

Em condi�5es de campo LOPES et ali i (1983c) e 

LOPES et ali i (1989) plantando mudas de cafeeiros prd-inoculadas 

com Gigaspora margarita, em solo deficiente em P, obtiveram 

aumentos de 450% na produçlo de grlos nas duas primeiras 

colheitas, sendo a 60. colheita, as plantas 

inoculadas ainda foram significativamente superiores •s nio

-inoculadas; enquanto pllntulas de ma�I micorrizadas tiveram 

maior desenvolvimento que plantas nio micorrizadas e adubadas com 

o equivalente a 100 Kg de P/ha CPLENCHETTE et ali i, 1981).

Outros trabalhos tem evidenciado uma maior 

eficiência de esp�cies intFoduzidas sobre espdcies nativas, em 



condiç5es de solo não-esterilizado <KHAN, 1972 e 1975; BLACK & 

TINKER, 1977; POWELL, 1977; ABBOTT & ROBSON, 1978 e MOSSE & 

HAYMAN, 1980)� 

As questaes mais importantes da introdução de 

espdcies de fungos MVAs selecionados em condiç5es de campo, sio o 

estabelecimento, a disseminaçlo e a persisttncia no solo (WARNER 

& MOSSE, 1982). Pouco i conhecido sobre a disseminação e 

persist&ncia de um enddfito introduzido, quando em competiçlo 

com nativos (MOSSE, 1975). Segundo WILSON (1984), algumas 

esp�cies podem ser mais agressivas que outras, em estabelecerem-

-se, sendo esta agressividade apenas um dos fatores que lhes

afetam a habilidade competitiva. 

POWELL & DANIEL Ci978a) trabalhando com Glomus 

tenuis, constataram que uma vez estabelecida a colonizaç5o por 

uma espicie eficiente, mesmo em poucas rarzes, esta dissemina-se 

rapidamente superando outras espicies menos eficientes existentes 

no solo. Glomus tenuis, sugere CRUSH (1973), i um bom competidor, 

tornando-se dominante pela sua maior capacidade de absorver P, 

sendo esta hipdtese sustentada por RABATIN (1979). 

Em relação ao estabelecimento e persist@ncia de 

urna introduzida no solo, SCHRODER et ali i (1981) 

detectaram a presença de Scutellospora heterogama tr@s anos apds 

sua introdu�lo, atravrls do transplant€ no campo de p1Shtulas de 

capim pangola <Digitaria decumbens Stent.) micorrizadas. 
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POWELL (1979) observou que diferentes espdcies 

diferem na sua capacidade de desenvolvimento e disseminação 

atravds das ra(zes; assim come r a populaçao indígena de um solo 

pode reduzir grandemente a dissemina��º de um fungo introduzido. 

Apds 67 dias da introdu�io r Gigaspora margarita foi encontrado a 

8 cm e Glomus tenuis a 28 cm do ponto de inoculaçio r na ausfncia 

de competidores. O mesmo autor constatou que G. margarita 

apresentou baixa disseminaç�o mesmo na austncia de competidores r 

enquanto G. tenuis teve sua disseminaçio aumentada na presença de 

competidores presentes nas raízesr mas nio quando da exist@ncia 

desses no solo. 

:· ···.• , .. 

A avaliação da capacidade competitiva r do 

estabelecimento e da efici�ncia de espicies introduzidas são de 

grande import�ncia r pordrn WARNER & MOSSE (19821 salientam que d 

muito difícil quantificar a influ�ncia de espdcies nativas na 

disseminaçio de espdcies introduzidas em condiç5es de campo. 

GOULD & LIBERTA (1981) salientam a irnportlncia e a 

necessidade de estudos da influAncia da sazonalidade na 

viabilidade de propigulos e na produçio de esporos. T@m sido 

feitas indmeras observa�5es de flutua�5es sazonaii de fungos MVAs 

em vegetação nativa <BONONI E TRUFEM v 1983), em culturas anuais 

de interesse econômico <HAYMAN, 1970; SUTTON & BARRON, 1972; 

BLACK & TINKER, 1979; HETRICK & BLOOM, 1983; TRUFEM & BONONI, 

1985 e BONONI et ali i, 1988), em culturas perenes <R0LDAN-FAJARDO 

et ali i. 1982 e NAPPI & JODICE, 1984), em plantas de dunas 
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(NICOLSON & JOHNSTON P 1979; GIOVANNETTI P 1985; BYLVIA, 1986 P

GEMMA & KOSKE r 1988> r em pastagens com gramrneas <SPARLING & 

TINKER r 1975 e RABATIN r 1979) e em samambaias (IQBAL et al ii 7

j,981). 

HAYMAN (1970> r trabalhando com trigo e HETRICK & 

BLOOM (1983> r em �reas de pradarias e de trigo em condiç5es de 

campo em clima temperado r observaram grande influéncia da esta�lo 

climitica na abund&ncia de esporos de fungos MVAs r observando 

maior ndmero de esporos durante o ver�o. O mesmo foi observado 

por SUTTON & BARRON (1972) em culturas anuais (trigo r tomate, 

milho e·morango) e por SYLVIA (1986) em plantas de dunas r onde o 

aumento no ndmero de esporos ocorreu de abril/maio a agosto r no 

verifo; · SÜTTON · & · BAR'RON (1972) · observaram no morangueiro que o 

alto ndmero de esporos permaneceu constante at�,o prdximo verlo • 

BONONI & TRUFEM (1983) e TRUFEM & BONONI <1985) em 

levantamentos em condi�io de clima tropical em plantas nativas de 

cerrado e em oito culturas de interesse econ8mico em irea sob 

cerrado 7 observaram maior ndmero de esporos na ipoca mais quente 

e dmida (primavera/ver�o), ficando evidente a 

sazonalidade qualitativa e quantitativamente. 

2.óª Flutua�ão Sazonal de Fungos,MVAs 

A 

esporulaç;ão está 

influfncia da sazonalidade no 

condicionada ao hospedeiro, 

i nflt.J�nc ia d,·,, 

padrão de 

pois fOl"c\ffi 
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observados comportamentos diferenc·iados de esporulaçlo para 

diferentes hospedeiros, mostrando que as diferentes espdcies de 

fungos possuem capacidades prdprias de esporulaçlo e s�c 

influenciados diferentemente pelos fatores dos hospedeiros P 

ambientes <SUTTON & BARRON, 1972; BONONI & TRUFEM, 1983 e SYLVIA, 

1986). 

A produçio de esporos pode estar correlacionada 

com o estidio de desenvolvimento do hospedeiro, pois em indmeras 

condições foi encontrado maior ndmero de esporos apds o 

crescimento radicular, maturaçlo ou senescfncia do hospedeiro 

<HAYMAN, i970; SUTTON & BARRON, i972; NICOLSON & JOHNSTON, i979; 

IGBAL et ali i, 1981; GIOVANNETTI, 1985; SYLVIA, 1986; BONONI et 

alii, 1988 e KOSKE, 1988). 

Segundo MOSSE (1973) e IQBAL ,et ali i (1981), 

existe grande dificuldade em distinguir o efeito da sazonalidade 

de outros efeitos, como estidio do desenvolvimento da planta na 

formaçlo da associaçlo micorrfzica e, principalmente, na produçio 

de esporos. ROLDAN-FAJARDO et ali i (i982) sugerem que a proporçio 

de rafzes micorrizadas e nlo-micorrizadas nas culturas se mant�m 

constante durante o florescimento e a formaç�o do fruto, quando 

fotossintetatos slo desviados para processos consumidores de 

energiaM 

Para condiçBes de plantas perenes, tem sido 

sugerido que os fungos MVAs possu€m comportamentos distintos dos 

observados em plantas anuais (GEMMA & KOSSKE v 1988). BAYLIS 
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(1969), trabalhando com �lantas per•nes em condiç5es de clima 

onde o crescimento radicular d mais ou menos 

contínuo, observou que poucos esporos eram produzidos, apesar do 

alto nfvel de colonizaçio ·radicular. O �esmo autor sugeriu que 

talvez nestas condiç5es nlo exista um estfmulo para a produçlo de 

esporos, uma vez que o crescimento radicular não foi 

intermitente, observaç5es estas que concordam com as de SPARLING 

& TINKER (1975). 

SPARLING & TINKER (1975), trabalhando com 

gramíneas em pastagens, observaram baixa esporulaçlo durante o 

ano todo, apesar do nrvel de colonizaç�o radicular ter sido 

alto; sendo o maior índice de colonização constatado no verão P 

no outono, inverno e permanecendo em ·t6�no de 40 % menor, 

primavera. RABATIN (1979), observando a colo�izaçlo de Glomus 

·,-·-tenuis em gramfneas, em solo deficiente em P, constatou maior 

colonizaçlo na primavera, em ireas de baixa umidade, e no fim do 

verão ou estaç�o de crescimento, nas ireas de alta umidade. A 

influlncia da umidade na colonização micorr(zica foi confirmada 

por BOLGIANO et ali i (i983)y que observaram aumento da 

coloniza&lo com a reduçlo da umidade y nas mesmas condiç5es de 

\eores de fdsforo. 

NAPPI & JODICE (1984) verificaram em macieiras que 

o ndmero de esporos decresceu e o índice de in�ecção aumentou do

ver�o para o outono. Dados mais ou menos semelhantes foram 

obtidos por ROLDAN-FAJARDO et ali i (1982) em �rvores de amend6as, 
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onde a colonização aumentou durante o inverno e primavera ati o 

verlo r quando come�ou a decrescer; o ndmero de esporos teve um 

aumento crescente na primavera com um pico no outono e um 

d-criscimo acentuado no inverno. Essas observaç5es nlo concordam 

com a de GIOVANNETTI (1985) ,, que observou em plantas de dunas 

percentagem de colonizaçlo micorrízica constante durante o 

outono r com ligeiro aumento de Janeiro a Junho decrescendo porém 

d•Jrant e o verão. 

observando 

Em condiç8es de clima tropical ,, 

populaçlo de fungo MVA associado a 

SAIF (1986) 

espécies 

f'orrageiTas ,, constatou que o ndmero de esporos aumentou de 

abril/Junho <outono> e manteve constante at� novembro <meados da 

pr-imaverâ),, e ª' colonizaç;ão f'oi ma.ior ho. início da. es�a,;;�<;> 

chuvosa e menor na estaçio seca. 

Existe muita dificuldade em se fazer comparaçBes 

dos d.iferentes trabalhos ,, pela diversidade de ambiente r conu:> 

clima ,, solo ,, hospedeiro ,, espécies de fungos MVAs encontradas e 

na maneira pela qual os trabalhos slo conduzidos. 

Assim v visto a importância ecológica e agron6mica 

�os fungos MVAs e a influfncia de fatores bióticos e abidticos 

no seu estabelecimento e na sua grandeza populacional ,, fica claro 

a necessidade de estudos que procurem aumentar o conhecimento do 

comportamento destes fungos em condiç5es naturais. 
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3. MATERIAL E M�TODOS 

o presente trabalho foi realizado em 

experimento que vinha sendo conduzido no Centro Experimental de 

Campinas ,. Fazenda Santa Elisa ,. do Instituto Agronemico ,. e cuJos 

resultados parciais de produ��o foram divulgados por LOPES et 

alii ,. (1988) .. 

O Centro Experimental de Campinas esti localizado 

a 22° 53" S ,. 47° 4" W e 663 metros de altitude. O clima ,. segundo

a classifica�io internacional de KOPPEN ,. esti numa transi�io 

. .  · . .

entre os tipos Cwa e Cfa ,. significando sub-tropical de altitude ,.

com inverno frio e seco e verão quente e 11m ido. ' 

3.1. Caracteriza�ão do Experimento 

O experimento foi instalado em 02/12/81 utilizando 

o cultivar Mundo Novo - CP 379-i9 v num Latossolo Vermelho Amarele

argiloso, sob cerrado ? cuja anil ise frsico-qu(mica encontra-se 

na tabela i. Esse experimento teve como objetivo original avaliar 

o comportamento de plantas provenientes de mudas i noc1.11 adas P 

não-inoculadas adubadas com diferentes doses e fontes de 

fdsforo ,. em condi�5es de campa. 
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Tabela i. Composiçio química e granulomdtrica do solo da �rea do 
experimento ,. ni profundidade de 0-10 cm sob cafeeiros 
adultos adubados com diferentes doses e fontes 
de fd�foro no plantio. P0 = sem fdsforo; Pi = 50 g e 
P2 = 100 g de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g 
de fosfato alvorada/cova <mddia de 6 repetiç5es). 

Dose COMPOSIC�O 

de 
Fdsforo pH-CaC12 MO p 

" ppm 

P0 3 ,. 85 2 ,. 84 3,.7 

Pi 3.Bó 2 ,. 98 4 ,. 5 

P2, 3 ,, 88 2 ,. 85 5 ,. 2 

P3 . 3 ,, 84 2 ,, 86 6 ,, 3 

COMPOSICAO GRANULOM�TRICA 

areia s I lte arg i 1 a 

QU!MICA 

K Ca 

-----meq/100 

0 ,. 32 

0 ,, 35 

0 ,. 36 

0 ,,29 

0 ,. 34 

0 ,,38 

0.35 

0.30 

' 

CLASSE 

----------------- 7. ---------------------

53 ii 36 

Mg Al+H 

ml de terra------

0 ,.19 5 ,. 49 

0 ,, 26 5 ,. 50 

0 ,, 24 5 ,, 68 

0,,19 5',,85 

TEXTURAL 

arg I loso 



As mudas -foram i noc1.1ladas 
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com Gigaspora 

margarita Becker & Hall r procedente da Estaçio Experimental de 

Rothamsted r Inglaterra. Esta esplcie -foi previamente selecionada 

como ef'iciente em cafeeiror empregando-se solo esterilizado 7 em 

casa-de-vegetação (LOPES et ali i r i983c >. Previamente 

instalação do experimento r -foi constatado que as plantas nlo-

-inoculadas estavam isentas de colonização micorrízica r enquanto 

que as inoculadas apresentavam em torno de 46 7 5% de colonizaçlo. 

sub-dividida r

O exper-imento foi montado num esquema de parcela 

em blocos casualizados r sendo amostrados os 

se�tiintes tratamentos de sub-par-celas r em parcelas inoculadas e 

não-inoculadas: 

P0 Sem fdsf'oro; 

Pi 50 g superfosfato triplo/cova; 

P2 100 g superfosfato triplo/cova; 

P3 152 g fosf'ato alvorada/cova. 

Sendo cada sub-parcela composta por duas covas e cada cova por 

duas plantas 7 com seis repetiç5es. 

3.2. Estudo Preliminar Sobre Amostragem 

Para definir o local a ser amostrado� procurou-se, 

preliminarmente, determinar a regi5o sob a copa dos cafeeiros 

com ocorr@ncia de maior quantidade de rarzes finas v percentagem 



de colonização micorrrzica e do ndm�ro de esporos, em relação a 

distincia do tronco, direçlo e profundidade de coleta. Em 

fevereiro de 1987, portanto cinco anos apds o plantio, foram 

amostradas seis plantas, ao acaso, na bordadura do ensaiar 

tomando-se trts amostras em linhas e tr�s em ruas dos cafeeiros, 

para que fosse poss(vel visualizar influincias do sombreamento 

nos parâmetros densidade de raízes, 

ndmero de esporos <Figura i). -

percentagem de colonlzaçlo e 

Para a retirada das amostras, demarcou-se uma 

fatia da área de projeçio de uma copa mddia das ávores <1,10 m de 

raio) correspondente a 1/16 dessa área. O valor do raio (1,10 m) 

foi definido pela m�dia- das determina�5es dos raios de 20 

plantas, observadas na área do ensaio. A unidade amostral por 

planta (fatia da projeçlo da copa) foi coletada �as profundidades 

de 0-10 e 10-20 cm, e sendo sub-dividida em tr&s regi5es com 

distAncias do tronco de 0,5m <D1); 

correspondem a volumes de 4,9; 6,1 e 12,7 dm3, respectivamente 

<Figura 2). 

Do volume de solo coletado em cada amostra foram 

separadas as raízes finas (iguais ou menores de 1 mm de 

õiimetro). Uma por�io de 0,5 g foi utilizada para avalia�io da 

percentagem do comprimento de rafzes colonizadas, e o restante 

foi seco em estufa com circulação de ar a 65° 
C, atd peso 

constante, para determinação da umidade. 
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N 

coleta da amostragem 

preliminar na linha e na ri.la� 

da área da proje�ão da copa 

correspondente a 1/16 

m�dia <raio de 110 cm). 

1 = Amostragem na linha; 2 = Amo�tragem na ri.la. 
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3.3. Amostragem Bimestral 

As amostragens tiveram in(cio em março de 1987, e 

-foram f'eitas seis coletas bimestrais. Essas 

correspondem aos bimestres março/abril (02/04/87), 

amos t r ag en 1;; 

maio/junho 

(03/06/87), Julho/agosto (24/08/87>. setembro/outubro (26/10/87) 7

novembro/dezembro (28/12/87) e janeiro/-fevereiro (12/02/88). 

Dada a necessidade de coletar seis amostras 

durante o ano na mesma planta 7 o local das amostragens -foram 

distriburdas de maneira sistemitica sob a copa das plantas. A 

amostra de cada sub-parcela foi composta de duas sub-amostras, 

se'ndo 1.1ma ret irada n•.1ma das covas• na linha e outra na rua, em 

p·os.i:,;ões. opo.st.as __ de lnflutncia. ou na lioba/rua em __ posiçio 

lntermediiria (Figura 3)� Elas foram retiradas a 0 7 30m do 

tronco, numa irea super-ficial de 0.10 x 0,10m na pro-fundidade de 

levando em consideraçio os resultados da amostragem 

preliminar. Todo volume de solo e raízes 7 correspondente a esse 

volume, uma sub-amostra, foi retirado e levado ao laboratdrio. 

3.4ª Variãveis Avaliadas 

3.4.i. Peso de mat�ria seca de ra(zes finas 

Do volume de solo coletado em cada amostragem, 

foram separadas as ra(zes finas ( iguais ou menores de 1 mm de 

dilmetro) p como procedida no estudo preliminar. Uma amostra de 
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0 r 5 g foi utilizada para avaliaç�o d� percentagem do comprimento 

de ra(zes colonizadas r e o restante foi seco em estufa com 

circulaç�o de ar a 65° C, ati peso constante, para determinaçlo 

da umidade. 

3.4.2. Colonização Micorr(zica 

As amostras de rafzes reservadas para avaliaçlo da 

colonizaç�o, foram colocadas em frascos contendo FAA Cformol, 

acído ac�tico e etanol 50% n� relaçio de 2r6 : i : 40) r para 

conserva-las atl um momento oportuno para a avaliaçio. O 

clareamento e coloração foram feitos baseando-se no mitodo de 

PHILLIPS , & . HAYMAN _ C 197'.0)_, colocando-se as amostras., 

individualmente, em frascos com soluçlo de KOH 10 ¾ em banho

maria a 95° C por duas horas. Lavou-se entlo abundantemente em 

�gua corrente e colocou-se em H202 10 volumes (preparado na 

hora do uso) por seis minutos, apds o que novamente, 1 avo1J-se 

abundantemente e acidificou-se em HC1 5% por seis minutos. 

Procedeu-se entio a colora�io, sem lavagem em �gua, com trypan-

blue em lactoglicerol 0,05 ¼, deixando-se as amostras em banho-

maria a 95° C por cinco minutos. As raízes j� coradas foram 

lavadas abundantemente em igua e colocadas em solu�io de 

lactoglicerol, para retirar o excesso de corante. 

• A avalia�lo da percentagem do comprimento de

raízes colonizadas pelo fungo micorrízico foi feita pelo mitodo 
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da placa riscada segundo GIOVANNETTI & MOSSE (1980). As ra rze1;; 

coradas foram cortadas em segmentos com cerca de 1 cm e 

espalhadas em placa de Petrir a qual tinha o fundo marcado com 

linhas formando um quad�iculado r cujos· quadrados mediam 0,5 

polegada. A avaliação foi feita em microscdpio esteroscdpico 

marca Nikon modelo SMZ-10 TO, com aumentos de 13 a 80 vezes em 

iluminaçio diascdpica, observando a presença ou ausincia de 

estruturas fdngicas caracterrsticas r nos pontos de intersecç5es 

das rarzes com as linhas do quadriculado. 

No cilculo da percentagem do comprimento de raízes 

colonizidas r foi utilizada a seguinte fdrmula: 

¾ do comprimento de 
raiz colonizada 

No�··c1e· intersecç;Õés 
com presença de MVA 

= ----------------------------

No. total de intersecções 

3.4.3. Quantifica�ão dos Esporos 

Dos volumes de solo coletados, 

X 100 

tanto na 

amostragem preliminar como nas bimestrais 7 foram separadas 

alíquotas de 100 ml, após homogeneizaçlo de cada amostra, e feita 

a separaçio dos esporos atravis do peneiramento dmido segundo 

GERDEMANN & NICOLSON (1963). Essas al(quotas foram suspendidas em 

dois litros de igua atravds de uma agitaç�o vigorosa v para que um 

maior n�mero de partículas €ntrass€m em suspensiop e deixada em 
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repouso por 30 segundos, para que a� partículas mais densas que 

os esporos sedimentassem e o sobrenadante fosse passado atravis 

de peneiras de 710 e 44 �m de abertura de malha. Esse processo 

�oi repetido por duas vezes. Em seguida, foi feita a 

centrifugação (2500 g) do material retido na peneira de 44�m de 

abertura de malha, após sua suspens�o em soluçio de sacarose 40¼ 

(OHMS, 1957 >, para que fossem eliminadas as partículas mais 

densas que os esporos. A quantificaçio dos esporos foi fe i t.·,, 

utilizando-se placa nematológica com aneis conctntricos, em 

microscópio estereoscópico marca Bausch & Lomb e Nikon, modelo 

SMZ-10 TD, com aumentos de 13 a 80 vezes, em. iluminaç�o 

espiscópica. 

3.5. Multiplicação das Espécies de Fungos MVAs 

As diferentes especies encontradas foram 

multiplicadas em vasos de 400 ml com plantas, utilizando-se como 

substrato solo + areia (1:9) autoclavado por duas horas a 121 C 

e tendo como planta hospedeira o sorgo-vassoura (Sorghum vulgare

Pers.) ou a braquiaria <Brachlaria decumbens Stapf. Prain>. Sendo 

procedida a inocula�io destas com esporos das respectivas 

espicies de fungos MVAs. 

3 .. 6 .. Identificação das Espécies de Fungos MVAs 

As esp�cies de �ungos MUAs encontradas nas 

amostras, foram identificadas preliminarmente atravds das
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características 

nmlt ipl icação 

morfoldg�cas dos esporos. Fez-se então <':\

dos distintos tipos de esporos em p 1 anta�:• 

.hospedeiras e confirmada sua identificação, utilizando-se o 

manual de SCHENCK & PEREZ (1987). 

Para a identifica�ão dos esporos das diferentes 

esp�cies, procedeu-se ao preparo de l�minas permanentes, 

colocando-se os esporos em uma gota de PVL <dlcool polivinílico 

+ lactoglicerol) e recobrindo-os com lamínula.

As observaç5es das caracterfsticas morfoldgicas, 

como: forma, tamanho, posiçio da hlfa terminal, Presença de 

apindices, e principalmente características da parede, foram 

-feitas em nticroscóp io Óptico n1arca Nikon modelo AFM, com aumento�:, 

de 32 a 800 vezes. 

3.7. Dados Climatológicos 

Os dados climatoldgicos diirios de precipitação e 

temperatura do solo a 5 cm de profundidade, referentes ao 

período de 01 de março de 1987 a 29 de fevereiro de 1988 foram 

fornecidos pela Se��o de Climatologia Agrícola do Instituto 

Agron6mico de Campinas. A temperatura mddia bimestral foi obtida 

atravis da m�dia mensal e esta a partir da mddia diiria, que i a

resultante das leituras efetuadas as 7g00, 14:00 e 21:00 horas. 
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3.8. Análises Estatísticas 

Os dados obtidos Toram submetidos • an�lise de 

variAncia de acordo com o delineamento experimental original do 

ensaio de parcelas sub-divididas ,. acrescentando-se o Tator época 

num esquema de sub-sub-parcela. Para as compara�5es das rn�dias 

utilizou-se o Teste de Tukeyr sendo que a variável undrnero 

de esporos
u f�i previamente transTormada para log (x+i) ,. por ser 

esta a melhor transTormaçio para este parirnetro que r segundo St. 

JOHN (i.989) ,. tem uma distrib•Jiç:ão binomial negativa. 

A variivel percentagem do comprimento de raiz 

colonizada foi transTormada para 

·;;�º s�rio··v· �</10-:
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4. RESULTADOS E DISCUSS�O 

4.1. Estudo preliminar sobre a amostragem 

Os resultados das contagens de esporos efetuadas 

em amostras de solo da rizos,era de cafeeiros adultos, levando-se 

em conta a direção, distancia do tronco e profundidade da coleta, 

estao apresentadas na tabela 2. Constatou-se que nio houve 

d i ferenç·as est at r st i cas no n•Imero de esporos nas diferentes 

poslç5es de amostragens. Contudo pelos dados obtidos i possrvel 

q1.1e a 1" i nha apresento•J · n•linêro cfe --- esporos 

absoluto 19¾ maior que a rua. 

Com relação a percentagem do comprimento de rarzes 

com colonização micorrrzica, também nao foram ob'iiervadas 

dif'erenç,;as estatrsticas para as diferentes posições de 

amqstragens (Tabela 3)a Porlm pode-se observar que as amostras 

das linhas tenderam a ser ligeiramente superiores ls da rua. 

Os dados m�dios da quantidade de rafzes finas em 

cada posiçio de coleta da amostra encontram-se na figura 4, 

podendo-se observar que houve uma predominância de ra(zes finas 

na profundidade de 0-10 cm para as tr�s distincias do tronco� 

91% do total de raFzes finas observadas na linha e 80% na rua 

estavam naquela profundidade. 
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Tabela 2. Ndmero de esporos recuperados em amostras de solo 
coletadas sob a copa de cafeeiros adultos a duas 
profundidades em tr@s posiç:Ões de distAncia do 

tronco7 na direç:ão da linha e da rua <midia de 3 
repetiç:Ões) .. 

Oireç:ão 

da 

Amostragem 

Linha 

Rua 

Prof'•Jnd idade 

Cem) 

0 - 10 

10 20 

0 - 10 

10 - 20 

0-50

144 

176 

219 

88 

Distlncia do tronco (cm) 

no. 

50-75

esporos / 100 ml 

116 

256 

168 

84 

75-110

136 

216 

19t:3 

120 



Tabela 3. Percentagem do comprimento de ra(zes de ca�eeiro com 
colonização �icorr(zica observadas em amostras 
coletadas sob a copa de planta adulta a duas· 
pro�undidades em tr&s posi;5es de distância de 
tronco, na dire;�o da linha e da rua (m�dia de 8 
repeti i;Ões). 

Direção Comprimento de raiz colonizada 
Pro�undidade -----------------------------------------

da <cm) Distãncia do tronco <cm) 

Amostragem 

Linha 0 - 10 

10 20 

10 - 20 

0 - 50 50 - 75 75 - 110 

------------------ z -------------------

54,i 

57,3 

50,3 

49,0 

67 ., 4 

61 ., 3 

·.··- 45.,3

53 ., 0 

55 ., 7 

48 ,. 7 

4 17,7 
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Na posição . de 0-50 cm de d i st �nc: ia do tronco na 

profundidade de 0-10 c:m observou-se maior quantidade de rarzes 

�inas. sendo 61¾ na linha e 48¾ na rua.

Esses dados estão em concordincia com INFORZATO 

(1963) que observou. em cafeeiro adulto. maior densidade de 

rarzes menores de 5 mm de dl!metro numa distlnc:ia de ati 25 cm do 

tronco, dlmlnuíndo l medida que esta distlncia foi aumentada. 

Pordm não concordam plenamente com RENA & MAESTRI (1987) que 

observaram tambim em cafeeiros. maior concentraçio de raízes 

absorventes entre 30 e 60 cm de profundidade e 50 e 80 cm do 

tronco. Entretanto. esses autores salientam que. em outras 

: -ôbsérvaç:Õe15,. a, ma.tor concentração- de ...-arze45 absof"vente-s esti-vell"-am: 

mais prdximas do tronco. em contraste com o consenso geral de 

que a maioria das raízes absorventes ativas estio localizadas 

prdximo 1 projeção vertical das ektremidades das ramlficaç5es 

laterais da copa. 

Com base nesses resultados, definiu-se que as 

amostragens bimestrais deveriam ser efetuadas a profundidade de 0-

t0 cm e numa distância de ati 50 cm do tronco. 
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4.2. Amostragea Bimestra� 

4.2.1. Peso de matiria seca de raízes finas 

A tabela 4 mostra os valores de peso de matiria 

seca de rarzes finas nas parcelas n�o-inoculadas e inoculadas com 

G. margarita, onde pode-se visualizar que a 

fungo não aumentou a produçio d� raízes finas. 

inocula�ão deste 

Os dados de peso de matiria seca de raízes finas 

nas diferentes doses e fontes de fósforo aplicado no plantio 

encontram-se na tabela 5 r onde observa-se que houve resposta � 

ap�icaçio de fdsforo. pois todos os tratamentos adubados foram 

superiores estatístlca�ente ao controle sem fdsforo CP0)e 

A produção de raízes finas tambim apresentou 

variação sazonal <Tabela 6). sendo que julho/agosto e 

setembro/outubro foram as ipocas com menor quantidade de raízes 

finas e janeiro/fevereiro com maior quantidade. 

Os dados da tabela 6 e da figura 6 sugerem que, de 

março/abril a setembro/outubro, a produção de raízes finas teve 

ligeiro declínio, provavelmente p

precipitaçlo pluvial <Figura 5), 

devido l baixa temperatura E 

aumentando com o início do 

per(odo chuvoso atd Janeiro/fevereiro. As parcelas inoculadas 

com G. margarita foram ligeiramente superiores l n�o-inoculadas, 

em todas as dpocas de amostragens. No desdobramento ipoca dentro 

de lnocula�ão 7 nas parc�las NI a amostragem de Janeiro/fevereiro 
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Tabela 4. Peso de matdri� seca de �afzes finas r percentagem do 
comprimento de ra(zes com colonizaçlo micorrfzica e 
ndmero total de esporos em cafeeiros adultos 
provenientes de mudas n�o-inoculadas (NI) e inoculadas 
CI) com G. margarita <mddia de 6 repetiç:Ees).

Tratamento de 

Inoculação 

N I 

I 

Peso seco de . 

raízes finas 

Comprimento de 

de raízes com 

colonizaç:ão 

------ g ----- ------ ¾ -----

0.89 a 

0r92 a 

34r25 b 

38r11 a 

* N•.Imero t ot a 1

d e 

e5poros 

-- no./100 ml --

372 b 

440 a 

Mddias seguidas da mesma letra nio diferem estatisticamente ao 
n-.fvel .. de· 5<X, <Te·ste., de· ·T•Jke.y> 
A comparação das midias foi efetuada entre inoculaç:io 
* Na an,lise estatística os dados foram transformados para log
<x+i)
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Tabela 5. Peso·de matdria seca de r�(zes finas ,. percentagem do 
comprimento de ra(zes com coloniza(i:lo micorr(zica P 

ndmero total de esporos em cafeeiros adultos adubados 
com diferentes doses e fontes de fdsforo no plantio 
P0 = sem fdsforo; Pi = 50 g e P2 = 100 g de super 
TOSfato triplo/cova; P3 = 152 g de fosfato 
alvorada/cova <�idia de 6 repef i(i:5es). 

Dose de 

Fósf'oro 

P0 

Pi 

P2 

P3f 

Peso seco de 

raízes finas 

----- g -----

0.67 b 

0,,93 a 

0,,96 a 

·1,,05 a

Comprimento de 
raízes com 
colonizal;ão 

----- r. ----

37 ,, 7 a 

3ó,,2 ab 

35,,6 ab

3·5,,.2 b 

* Nilmero total
d e-:-� 

esporo�i. 

no./100 ml 

308 c 

412 b 

429 b 

475 a

--

Mddias seguidas da mesma letra não diferem estatrsticamente ao 
nível de 5 % <Teste de Tukey) 
A compara;io das mddias foi efetuada entre doses e fontes de 
fósforo 
* Na análise estat(stica os dados foram transformados para log 
(:<+i) 

... 
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Tabela 6. Pf�so de m,:\t 1lr i.a '!:,eca d<� ra rzes finas, percent ag+?m de> 
comprimento de rarzes com coloniza�lo miccrrízica P 
ndmero total de esporos em cafeeiros adultos, em 
diferentes dpocas de amostragens <midias de 6 
repetições)" 

f:!'.poca de 

Amostragem 

man;:o/abr i 1 

maio/junho 

j1Jlho/a�osto 

Peso seco 
de 

raízes finas 

------ g ------

0 ,, 86 bc 

0 ,. 89 bc 

0 ,. 69 e

setembro/outubro 0 ,, 69 e

novembro/dezembro 0 ,, 98 b 

janeiro/fevereiro i ,, 34 a 

Comprimento de 
raízes com 

colonização 

___ __,_ % -----

36 ,, 9 a 

38,i a 

37 ,, 4 a 

32 ,, i b 

39 ,, 4 a 

33 ,, 3 b

* Ni.Imero t ot a 1
d <,� 

esporo1:, 

-- no./100 ml--

198 f? 

351 d 

449 <: 

572 a 

477 a

389 cd 

Midias seguidas da mesma letra n�o diferem estatisticamente ao 
nfvel 5 ¾ <Teste de Tukey) 
A comparaçio das m�dias foi efetuada entre dpocas de amostragens 
* Na an�lise estatrstica os dados foram transformados para log
(N+i)
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foi superior estatrsticamente •s demais r enquanto nas I a 

�uantidade de rarzes finas em Janeiro/fevereiro foi superior 

estat(sticamente ls �mostragens de março/abril r Julho/agosto e 

setembro/outubro. 

Na lnteraçlo inoculação-fósforo (Figura 7> r o 

desdobramento inoculação dentro de fósforo mostra que n�o existiu 

nenhuma diferença para as diferentes doses e fontes de fdsforo 

aplicado no plantio. Foi observado tend&ncia dos tratamentos que 

receberam P serem superiores ao P0 r nas parcelas Inoculadas e 

nio-inoculadas com G. margarita. 

No estudo da interação fósforo-ipoca r pode-se 

.dizer que os tratamentos de aduba�io fosfatada apresentaram o 

mesmo comportamentor 

inferior (Figura 8). 

tendo o cont�ole (P0) situado num n(vel 

4.2.2. Colonização mlcorr(zlcà 

A percentagem do comprimento de raízes com 

colonizaçlo micorr(zica apresentou valores m�dios em todas as 

ipocas de amostragens r ficando abaixo de 45 ¾. Esses valores s�c 

luperiores aos obtidos por LOPES et ali i (1983b) em cafeeiros 

adultos na regilo central do Estado de Slo Paulo ? onde os valores 

roddios observados ficaram em torno de 19�15 %. 

Os resultados de percentagem de rarzes colonizadas 

nas parcelas não-inoculadas e inoculadas com Ga · �argarlta 
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encontram-se na tabela 4 r ande pode-se visualizar que as parcelas 

inoculadas apresentaram valores estatísticamente superiores aos 

das não-inoculadas. 

Gigaspora margarlt� tem como caracterrti�a de sua 

colonizaçlo r a aus�ncia de vesículas internas <BECKER & HALL7 

i976> r sendo as avaliações dos Índices de colonização baseada�;; 

na presença de arbdsculos r hi�as e vesículas externas. Neste 

trabalhor convim ressaltar que r apesar de não terem sido 

quantificadas as di�erentes estruturas micorr(zicas durante o 

período de amostragem r foram "visualizadas poucas ves(culas r

no�ando-se r entretantor a presença de hlfas e arbdsculos. Porim 

isso ocorreu tanto para as parcelas inoculadas como para as não

i noc•.1 l adas. 

Na tabela 5 encontram-se os dados de percentagem 

do comprimento de raízes com colonização micorr(zica nos 

tratamentos que receberam dtferentes doses e fontes de fdsforo 

aplicados no plantio. Pode-se visualizar que houve a tend�ncia da 

percentagem de colonização ser inversamente proporcional � 

aplicação de fdsforo ? sendo que o controle sem fdsforo (P0) foi 

estatísticamente superior ao fosfato alvorada (�3). 

Como mostra a tabela 6, houve variaçlo sazonal na 

percentagem de colonizaçio, onde os valores observados em 

setembro/outubro e janeiro/fevereiro �oram estat(sticamente 

inferiores aos observados nas demais dpocas de amostragem. Pode 

ser aventada a hipdtese de que este declínio na percentagem de 



colonização em Janeiro/favereiro t�nha sido devido ao ripidc 

desenvolvimento de raízes finas no período chuvo•o e temperaturas 

mais altas r o que diluiu a colonização radiculai r que não 

conseguiu disseminar-se na mesma proporção. Já em 

setembro/outubro r a queda na colonização talvez tenha sido 

consequência da menor presença de raízes finas r em decorrêncfa de 

temperaturas mais baixas e menor umidade. Os dados deste trabalhe 

não �oncordam plenamente com os obtidos por RABATIN C1979> r que 

observou maior percentagem de colonização em gramrneas na 

primavera r em condiç5es de baixa umidade. 

No estudo da intera.ão inoculação-época <Figura 

9) quando d analisada a inoculaçio dentro de ipoca de

amostragemr pode-se constatar que as parcelas inoculadas com G. 

margarita foram superiores estatísticamente às não-inoculadas em 

maio/junho r setembro/outubro e novembro/dezembro. Para época 

dentro de as parcelas NI e I apresentaram 

comportamento mais ou menos similar r sendo que nas NI apenas em 

novembro/dezembro a percentagem de colonizaç�o foi superior 

estatísticamente 

janeiro/fevereiroª 

às observadas em setembro/outubro e 

Analisando-se o e�eito da ãrioculaçio dentro de 

fdsforo (Figura 10> r pode-se visualizar que as parcelas 

inoculadas com G. margarita foram superiores estatrsticamente as 

nio-inoculadas em todas as doses e fontes de fdsforo aplicado no 

plantio, com exce�io do controle sem fdsforo (P0). 
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Fig1Jra 10. Percentagem do comprimento de raízes ·de cafeeiros com 
1\, col1.J i'li:zaç:ão micorrfzica 7 observadas em seis �pocaf:; 

de amostragens em plantas adultas adubadas com 
diferentes deses e fontes de fdsToro no p1antio7 e 
inoculadas ou n�o com G. margarita. P0 = sem 
�dsforo; Pi = 50 g e P2 = 100 g de super fosfato 
triplo cova; P3 = 152 g de fosfato alvorada/covaª A =  
inoculação dentro de ipoca; B = �poca dentro de 

inoc1Jlai;ão .. 
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· No estudo �a intera�lo fdsforo-�poca (Figura ii>.

pode-se constatar que. de modo geral. a menor percentagem de 

comprimento de rarzes colonizadas foi observada em 

setembro/outubro e Janeiro/fevereiro. para todas as doses de P 

aplicado. O tratamento controle (P0) apresentou comportamento 

distinto no período inicial de observação. 

acriscimo no período de março/abril e maio/Junho 

com acentuado 

Ni� foi observada corr�l�ç-o entre percentagem de 

raízes colonizadas e ndmero de esporos. observaç5es esta em 

concordincia com as de MOSSE & BOWEN (1968). OAFT & NICOLSON 

(1969). HAYMAN & STOVOLD <1979>. NICOLSON & JOHNSTON (1979). 

ALLEN & ALLEN <198•>• KOSKE & HALVORSON (1981) e GIOVANNETTI & 

NICOLSON (1983). � em discordincia com as de GIOVANNETTI (1985). 

4.2.3. Nümero total de esporos 

As mldias do n�mero total de esporos observadas 

nas amostras coletadas sob a copa de cafeeiros estão apresentadas 

nas tabelas 4. 5 e 6. A mldia geral do ensaio de 412 esporos por 

100 rol de solo seco i elevada se comparada com as midias 

Observadas por outros autor€s 7 em diversas espicies de plantas 

hospedeiras; HAYMAN (1970) observou v em amostras coletadas sob a 

cultura de trigo adubado com diferentes fertilizantes. uma mddia 

de 222· esporos por 100 ml de solo; LOPES et ali i (1983b) 

observaram 67.6 esporos por 100 ml de solo tamb�m em ca�eeiros na 



.63. 

50 
d m s 

8-E> PO 

I I 
..... P1 

45 ..... P2 

o 
:>E---K P3 

2 <{ 
A B 

(J 40<{ 

o 35
o 

w 30 o 
� 

25 

20-t----r----,----,----,-----------,-----, 

M/A M/J J/A S/0 N/D J/F 

EPOCA DE AMOSTRAGEM 

Figura ii. Percentagem do comprimento de rarzes de cafeeiros com 
coloniza�âo micorrízica observadas em seis ipocas de 
amostragens em plantas adultas adubadas com diferentes 
doses e fontes de fósforo no plantio. P0 = sem 

�dsforo; Pi = 50 g e P2 = 100 g de super fosfato 
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regi�o central de São Paulo; TRUFEM. & BONONI (i985) r em diversas 

culturas em solo de solo sob cerrado, observaram um ndmero mddio 

de 20,5 esporos por 100 ml e em vegetaçio nativa 25,4. 

muito difrcil discutir ess�s diferenças. devido ao pequeno ndmero 

de observaç5es e• diversidade de condiç5es em fun�io ao clima� 

solo e hospedeiro r bem como pelas diferentes condi�5es 

metodoldgicas de trabalho e r principalmente, pelas especies 

fdnglcas encontradas, as quais possuem, intrinslcamente� 

diferente capacidade de esporulaçio. 

Na tabela 4 observa-se que o ndmero de esporos 

encontrados foi significativamente maior nas parcelas inoculadas, 

sendo 18¾ superior ao das nio-inoculadas. 

Os valores totais de esporos observados nos 

diferentes niveis e fontes de P encontram-se na tabela 5; o 

valor observado no P3 (fosfato alvorada) foi 

superior ao Pi e P2 (fosfato soldvel), 

estatísticamente 

sendo que todos 

os tratamentos que receberam P foram superiores ao controle 

Esta observação sugere que o fosfato de baixa 

solubilidade tenha tido um efeito residual superior ao do 

fosfato soldvel, contribuindo para melhor aproveitamento do P 

pelo fungo para produ��o de esporos ou este maior efeito residual 

pode ter ocorrido pelo baixo pH, o que pode ter proporcionado uma 

maior solubilidade. Estas observa�5es e os dados de teores de 

fds�oro disponfvel no solo (Tabela i) nio concordam com GOEDERT & 
,. 

LOBATO (1984), que nio detectaram difer�n�as no efeito residual 
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de fosfato de baixa solubilidade e de fos�ato soldvel apds oito 

anos r por•m concordam com as obseivaç5es de HAMMOND et ali i 

(198i> r que constataram maior efeito residual do fosfato de baixa 

solubilidade comparado ao fosfato soldvel r e com as de ALSTON & 

CHIN (i974> r que obtiveram efeito superior do fosfato natural r

principalmente quando da utilizaçio de plantas micorrizadas com 

Glomus tenuis .. 

observo•.1-se 

Com relaçio i ipoca de amostragem (Tabela 6> r 

maior esporula�io na amostragem de setembro/outubro 

e menor em março/abril. De modo geral r pode-se dizer que o mesmo 

comportamento foi observado para as diferentes espicles de fungos 

MVAs. Estas observaç5es concordam parcialmente com as obtidas por 

TRUFEM & BONONI (1983>. que constataram maíor ndmero de esporos 

em outubro e dezerubro r e menor.ndmero em agosto. HAYMAN (1970> r 

em trigo. observou maior ndmero de esporos de dezembro a Junho. 

aumentando consideravelmente em Julho (veri> e decrescendo 

novamente em setembro; SUTTON & BARRON (i972> r em culturas 

anuais v

verao e 

(198i) v 

baiNO no 

constataram que o ndmero de esporos aumentou no final do 

01.1t ono r diminuindo novamente no veria; IQBAL et ali i 

em samambaias, observaram que o ndmero de esporos foi 

verão 7 aumentando durante o inverno e GIOVANNETTI 

(1985), em plantas de dunas, observou maior ndmero de esporos em 

Junho (final do inverno>. decrescendo no ver�o. outono e inverno. 

Por�m existe grande dificuldade em se fazer compara�5es entre 

trabalhos que envolvem €studos de �lutua�5o sazonal r pois estes 

slo conduzidos em diferentes condiG5es quanto ao tipo 
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caracterrsticas �rsico-química do solo, ano de condução do 

experimento, variabilidade existente com relação �s espicies de 

plantas hospedeiras e, principalmente, pelas es�dcies de �unges 

MVAs observadas. 

Muitos trabalhos relacionam o ndmero de esporos 

com o estádio �isiol�gico da planta hospedeira. GIOVANNETTI 

(1985) constatou, em plantas de dunas, que o ndmero de esporos 

decremceu drasticamente com a senesctncia da planta hospedeira e 

com o inrcio da estaçio seca, quando exis�ia baixa ou ausência de 

crescimento radicular. Entretanto, outros trabalhos constataram 

aumento no ndmero de esporos no final do ciclo da planta 

hospedeira, tais como: HAYMAN (1970) em trigo, SUTTON & BARRON 

(1972) �m milho, tomate� morango e trigo, IQBAL et alii (1981) em 

samambaia, BONONI et -ali i (1988) em amendoim e GEMMA & KOSKE 

(1988) em plantas de dunas. Este aumento no ndmero de esporos 

pode ser devido. entre outros �atores, 

metabolismo da planta hospedeira e/ou pela morte das ra(zes 

colonizadaSa 

As plantas perenes, apesar de nio possulrem final 

de ciclo como as plantas anuais, possuem um ciclo fisioldgico� 

no qual nio existe morte de todo sistema radicular v mas sim, um 

processo dinAmico de substituição das rafzes v atravds da morte e 

crescimento concomitante e mais ou menos contfnuo destas. Isso 

torna mais difícil relacionar o ndmero de esporos com o est•dic 

fisioldgico da planta hospedeira. 



Pelos resultados obtidos pode-se aventar 
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a 

hipdtese de que o crescente aumento no ndmero de esporos 7 a 

partir de março/abril. pode ser devido• diminu(ção pluvial e 

temperatura (Figura 5), l maior disponibilidade ou menor 

competitividade interna de carbohldrato na planta. entre outros 

fatores não observadosd 

Segundo RENA & MAESTRI (1987), os frutos de 

cafeeiros em crescimento, ou fase de granação. são os mais fortes 

drenos de carbohidratos. Esta fase ocorre de meados de Janeiro a 

final de março. onde as rafzes são as primeiras a sofrerem com 

e�ta competição por carbohidratos <CARELLI. 1987). Durante os 

per rodos secos. co� a planta em menor atividade �isioldgica. as 

rarzes. aparentemerite. constituem-se nos drenas preferenciais de 

metabdlitos (CANNELL. 1981). o que. provavelmente. pode ter 

favorecido a esporulação dos fungos MVAs. 

Para inoculação dentro de ipoca (Figura 12) 

pode-se observar um maior ndmero de esporos em setembro/outubro 

e menor em março/abril. De modo geral. as parcelas NI e I com G. 

margarita tiveram o mesmo comportamento em fun��o da •poca de 

amostragem p com exce�lo de Janeiro/fevereiro. Nas parcelas I o 

ndmero de esporos em setembro/outubro foi superior aos observados 

em março/abril e maio/Junho. enquanto nas parcelas NI ocorreu uma 

maior variaçlo sazonal, sendo que pode-se constatar que o ndmero 

de esporos nas amostragens de Julh6/agosto, setembro/outubro e 
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novembro/dezembro foram - estatfst i�amente superiores aos do 

primeiro semestre Cmario/abrll; maio/Junho e Janeiro/feveiro). 

Os resultados da interaçlo inoculaçlo-fdsforo 

(figura 13) nos �ostra que o ndmero de esporos nas parcelas I 

foi superior ls NI em todas as doses e fontes de P r sendo esta 

superioridade significativa apenas na dose P2. Para fdsforo 

dentro de inoculaçlo p nas parcelas I parece ter havido uma 

tendtncia de resposta •s crescentes doses de P. Como pode ser 

observado na tabela S r houve um acentuado efeito residual do

fosfato alvorada (P3) na produ�ão total de esporos p quando 

comparado ao P0 (sem fdsforo) p dados estes que estio em 

concordincia com ALSTON & CHIN (1974) que constataram maior 

e�eito· residual de fosfato natural p principalmente quando -da

utilização em plantas micorrizadas. 

A figura 14 mostra os valores midios de 

espor�laçlo de fungos MVAs nas diferentes doses e fontes de P 

aplicados no plantio, em funçlo da ipoca de amostragem. Todas as 

doses e fontes de apllcaçio de P apresentaram ndmero crescente 

de esporos a partir de mar;o/abril p sendo que os n(veis P0 e P2 

atingiram o m�ximo em setembro/outubro e os Pi e P3 atingiram 

este m�ximo em novembro/dezembro. 
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TOTAL DE ESPOROS 

...,. tNOCUL.ADO 
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A B 

4-t---�----r------r------,.---------------
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EPOCA DE AMOSTRAGEM 

Figura 12. Ndmeros totais de esporos observados em seis 
dpocas de amostragens em solo sob cafeeiros adulto�. 
provenientes de mudas pr�-inoculadas <I> e nio

-inoculadas <NI) com G. margarita. A = inoculação 

dentro de dpoca; B = ipoca dentro de inoculaçlo. 
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d m s 

I I 
Â B 

�igura 13. N�meros totais de esporos observado!;; em 

dpocas de amostragens em solo sob cafeeiros adultos, 
adubados com diferentes doses e fontes de fdsforo 
no plan�10 7 e inoculada cu nlo com G. margarita. P0 � 
sem fdsforo; Pi = 50 g e P2 = 100 g de super 
TOsfato triplo/cova� P3 - 152 g de fosfato 
alvorada/cova. A =  inocula�lo dentro de fósforo; B = 

fósforo dentro de inocula�io. 
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Figura 14. N�meros totais de esporos observados em seis 

dpocas de amostragens em solo sob cafeeiros adultos7 

adubados com diferentes doses e fontes de fdsforo 
no plantio. P0 = sem fdsforo; Pi = 50 g e P2 = 100 g 

de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de fosfato 

alvorada/cova. A =  fdsforo dentro de dpoca; B = dpoca 

dentro de fósforo" 
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4.2.4. Espécies de fungos MVAs verlTicadas 

Tendo como base as caracterrsticas morfoldgicas 

dos esporos encontradosr foram Identificadas as sete seguintes 

esplcies de fungos MVAs 7 pertencentes a tris g@nerosl 

Acaulospora appendlcula SPAIN r SIEVERDING & SCHENCK 

Acaulospora dllatata MORTON 

Acaulospora trappel AMES & LINDERMAN 

Gigaspora gigantea (NICOL. & GERO.) GERD. & TRAPPE 

Gigaspora margarita BECKER & HALL 

Scutellospora gilmorei (TRAPPE & GERO.> WALKER & SANDERS 

Scutellospora pellucida (NICOL. & SCHENCK) WALKER & SANDERS 

As difer�ntes espécies de fungos MVAs apresentaram 

grande variabilidade na esporula�ãor sendo que o ndmero médio de 

esporos no per(odo de amostragem variou de i r 9 a 237 esporos por 

100 ml de solo seco. A variabilidade da esporula�ão das 

diferentes espicies7 por•m em menor magnituder J• havia sido

constatada por de LOPES et alii (1983b) em levantamento feito em 

fevereiro r ao constatarem tambim em cafeeiros uma variação de 2 a 

24r6 esporos por 100 ml de solo, 

encontradas. 

para as diferentes espécies 

A grande maioria dos esporos encontrados foram de 

. espécies pertencentes ao g�nero Acaulosporav o que reforça 

observa�5es anteriores de que esp�cies deste gfnero possuam 

caracterrsticas prdprias de prb�u��o de grande ndmero de esporos 



e/ou sua alta adaptabilidade 
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em solo com baixo pH. como 

sugerido por SIQUEIRA et ali i (1986) e LAMBAIS & CARDOSO (1988). 

A alta adaptabilidade deste g�nero Já havia sido constadada por 

LOPES et ali i (1983b). em levantamento em cafeeiros de 27 locais 

da regilo central do Estado de Sio Paulo. onde o pH variava de 

4 r 7 a 6.8 r sendo que esporos do g�nero Acaulospora estavam 

presentes em todas as amostras. 

Glsaspora margaritar a espécie introduzida hã 

cinco anos através do plantio de mudas inoculadasr foi 

detectada entre as espécies identificadas. 

portanto 

As nativas r particularmente as 

predominantes. apresentaram comportamentos distintos de 

esporulação nas diferentes �pocas do ano r nas diferentes doses e 

fontes de fósforo er princlpalmente r pelo tratamento de 

inocula�lo com G. margarita.

A. trappei foi a espécie que apresentou maior 

esporula�lo. seguida de A. dilatata. Essas duas espécies ocuparam 

posiçlo de destaque em relaçlo ls restantes e. S. gllmoral ocupou 

posição intermediária; as outras espécies apresentaram 

� 

esporula�lo inexpressiva em relaçio �s predominantes. 

O comportamento de cada espécie em termos de

. esporulaç�o r em 9unç�o dos tratamentos de inocula��or aplicaçlo 

de adubos fosfatados no plantio e da jpoca de amostragens ser�o 

apresentados e discutidos em seguida. 
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4.2.4.1. Glgaspora margar4ta 

Apesar do ndmero de esporos de Gigaspora margarita 

ter sido baixo. com uma mddia de 2.5 esporos por 100 ml de solo 

seco. foi observada signiflcAncia para a inoculaçio. Como se 

pode observar na tabela 7. 96 ¾ dos esporos desta esplcie foram 

encontrados nas parcelas que haviam sido plantadas com mudas 

previamente inoculadas com ela. Esta constatação da perman@ncia 

da espdcie de fungo MVA cinco anos após sua introduçio. esti em 

concord�ncia com observaç5es de SCHRODER et ali i (1981). qur.� 

detectaram a presença de alto ndmero de esporos de Scutellospora 

heterogama (1638/100 ml de solo) tr�s anos apds sua introdução. 

atrav�s do transplante no campo de pl�ntulas de capim pangola 

<Digitaria decumbens Stent.) micorri:zada-= e de MOSSE et ali i 

(1982) que. em alfafa. constataram a presença de 222 espo�os de 

Glomus caledonlum e 42 esporocarpos de G. mosseae. 21 meses após· 

sua Introdução. 

Estas observaç5es evidenciam a viabilidade da 

introduçio de espicie exótica em condiç5es de campo� em relaçio a 

sua· permanência na presença de esp�cies nativas potencialmente 

mais adaptadas e mais agressivas. 

O �ato de a grande maioria dos esporos de G. 

margarita ter sido encontrada nas par�elas que haviam sido 

inoculadas sugere que esta espdcie tem capacidade de

perslstlncia, mas baixa capacidade de disseminaç5o no selo; esta 
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dltlma observaçio pode ser-sustentada pelas observaç5es de POWELL 

(1979>r que constatou que esta espdcie possui baixa capacidade de

dlsseminaçio. mesmo na ausAncia d� competidores, o mesmo autor 

tambim observou que a populaçio micorr(zica nativa de um solo 

pode reduzir a disseminaçio da espicle introduzida. A mesma 

concluslo i sugerida por WARNER & MOSSE Ci982> r pordm os autores· 

salientam que. em condlç5es de campo. esta influ�ncia i muito 

dlf(cll de ser quantificada. 

O baixo ndm�ro de esporos encontrado nas parcelas 

nio-lnoculadas (NI> <Tabela 7) reforça a hlpdtese de que G. 

ma�garita possui baixa capacidade de disseminaçio. pois. apesar 

dn experimento_ ter sido submetido is condlç5es normais de uma 

cultura de campo. nio houve disseminaçio significativa das 

parcelas I para as NI. Porim convem salientar que esta suposlçio 

está baseada 

espécieu 

apenas na presença e no ndmero de esporos desta 

Para as crescentes doses de fosfato soldvel e o 

fosfato de baixa solubilidade (Tabela 8) nio �oram observadas 

dlferen�as estat(sticas 7 na produç�o de esporos. 

Os valores rnddios do ndmero de esporos nas 

diferentes �pocas do ano encontram-se na tabela 9 v onde não se 

notam diferen�as estatrsticas como observado para outras 

espicies com maior ndmero de esp�ros. 
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Tabela 7. N�rnero de esporQs das dife�entes espdcies observadas em 
solo sob a copa de ca�eeiro adulto proveniente de 
mudas inoc1.1ladas (I) e não-inoculadas <NI) com G. 
margarita <mddia de 6 repeti�Bes>. 

Espécies 
de 

FMVA 

Acaulospora 

Acaulospora 

Acaulospora 

appendicula 

d i latata 

trappei 

Gigaspora gigantea 

Gigaspora margar I ta 

-- Sc:utel lOSPOl"il' gtlmorel 

Scutellospora pel 11.1c ida 

M u d a $ 

I NI 

--------- n. esporos/100 ml ----------

1 .2 b 7.9 a 

165 ,. 0 a 120 ,. 0 b

247 ,. 0 a 227 ,. 0 b

3 ,. 2 a 0 ,. 9 b 

4 ,. 5 a 0 ,. 5 b 

1ó ,. 7 a· 14 ,. 7 a 

2 ,. ó a 1 ,. 3 b

Na anilise estat(stica os dados �oram transformados para log 
( H+i) 

H�dias seguidas da mesma letra nio diferem estat(sticamente ao 
nfvel de 5 ¾ <Teste de Tukey) 
A comparaçio das mddias foi efetuada entre os tratamentos de 
inoculaçio das mudas, dentro da espdcie de fungo 



Tabela 8. Ndmero de esporas das dife�entes espdcies 
solo sob a copa de cafeeiros adultos .,

diferentes doses e fontes de fósforo 
plantio. P0 = sem foisforo; Pi = 50 g de 
triplo/cova; P2 = 100 g de super fosfato 
P3 = 152 g de fosfato alvorada/cova 
repetiç:Ões). 

.. 77. 

observadai; em 
ad1.1bado1; l:om 

aplicado no 
s•Jper fosfat <:> 

triplo/cova; 
( méd i a d e I.> 

Espécies 
de 

FMVA 

D o s e d e Fós -f- O l'" O 

P0 Pi P2 P3 

----------- no. esporos / 100 ml ---------

A. appendicula 2 ,, 5b 5.,0a 4 ., 6ab 6 ., 0a 

A. d i latata 98 ., 0c 138 ., 0b 157 ., 0b 177 .,0a 

A. trappei 191 ,, 0c 246 ., 0ab 242 ., 0bc 270 ., 0a 

G. g·i.gantea · 1 ,, 4a: ·· 2 ,,.1a 2,,3a- 2 ., 3a 

G. n1argarita 2 ., 5a 2,3a 2 ., 6a 2 .,5a 

s. g l lmore i 11 ., 2b 15 ., 7ab 19 ., 6a 16 ., 4ab 

s. pellucida 1 ,, óa i"9a i ,, 9a 2,ia 

-----------------------------------------------------------------

Na anilise estatrst ica os dados foram transformados para log 
(x+i) 

Midias seguidas da mesma letra n�o diferem estatísticamente ao 
nível de 5¼ <Teste de Tukey) 
A compara�lo das midias foi efetuada entre doses e/ou fonte de 
fdsforo. dentro de esp�cie de fungo 
.. 
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Tabela 9. Ndrnero de esporos das diferentes espdcies observadas em 

solo sob a copa ·de cafeeiros adultos em seis jpocas de 
amostragens (mJdia de 6 repetiç5es). Ap = Acaulospora 

appendicula; Ad = A. dilatata; At = A. trappei; Gg -
Gigaspora gigantea; Grn - G. margarita; Sg = 
Scutellospora gilmorei� Sp = Scutellospora pellucida.. 

Espécies 
ele 

FMVA M/A 

e'. p o e a 

M/J J/A 

d e A m o s t r a g e m 

S/0 N/0 J/F 

---------------- no. esporos / 100 ml --------------------

Ap 2 ,. 9bc 4 ,, 5ab 5,,3ab 4 ,. 9abc 6 ,. 9a 2 ,. 8c 

Ad 58 ,, 0d i29 ,. 0c i58 ,, 0b 216 ,. 0a 153 ,. 0b 141 ,, 0b<:: 

At 123 ,. 0d i98 ,. 0c 268 ,. 0ab 320 ,. 0a 288 ,. 0a 225 ,. 0b 

Gg i ., 9ab i ,. 9ab 2 ,. 9a 2 ,. 0ab i ,. ib 2 ,.3.·,, 

Gm 1 ,. 4b 2,..9a-. 1 ,. 9a.b 2 ,,.8a 2 ,, Sab 3 ,, 5a 

Sg i0 ,. 0d i2 ,. 7cd i1 ,. 3bc 23 ,. 2ab 24 ,. 6a i2 ,. 5b<: 

Sp 0 ,. 7b i ,. 7ab i ,. 9ab 2 ,. 9a 1 ,. 4ab 2 ,. 8a 

Na análise estatística os dados �oram transformados para log 
<x+i) 
M�dias seguidas da mesma letra não diferem estatisticamente ao 
nível de 5 ¼ (Teste de Tukey) 
A comparação das m�dias foi efetuada entre ipocas de amostragens ,.

dentro de esp�cie de fungo 

... 
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Para <Figura 

desdobramento inoculaçio dentro de dpoca pode-se observar que as 

parcelas inoculadas <I> foram superiores •s nio-inoculadas <NI> 

em todas as ipocas d� amostragens. No desdobramento, as parcelas 

Nl apresentaram em maio/Junho um aumento na esporulaç�o, que foi 

superior estatísticamente is outras •pocas de amostragens. Nas 

parcelas I foi observado um comportamento distinto das Ni r 

ocorrendo uma tend�ncia de aumento continuado de março/abril a 

Janeiro/fevereiro. 

A figura 16 mostra os dados da Interação 

inoculação/fósforo, onde no desdobramento inoculaçio dentro de 

fósforo, pode-se constatar a predominlncia desta espécie nas 

parcelas I r em todas as doses e fontes de P. Para fósforo dentro 

de inocula�io nio foram observadas diferenças estatrsticas. 

O crescente nível de fosfato soldvel e fosfato d� 

baixa solubilidade apresentaram comportamento distinto de 

esporulaçio r em funçio das diferentes lpocas do ano (Figura 17). 

De modo geral o nrvel Pi e o P3 apresentaram pouca varia�ão 

durante o período de amostragem, 

e o P2n 

4.2.4.2e Acaulospora appendlc�la 

o mesmo não ocorrendo com o P0

Esta espdcie tamb�m apresentou �m baixo ndmero de 

esporos em todas as doses e fontes de P P e em todas as ipocas de 
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Figura 15. Ndmeros de esporos de Gigaspora margarita observados 

em seis ipocas de amostragens em solo sob ca�eeiros 

adultos provenientes de mudas pri-inoculadas (!) e 

n�o-inoculadas <NI> com G. margarita. A =  inocula��º 

dentro de ipoca; B = dpoca dentro de Inocula��º-
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Figura 16. Ndmeros de esporos de Gigaspora margarita observados 
em seis �pecas de amostragens em solo sob cafeeiros 
adultos? adubados com diferentes doses e fontes de 
fds�oro no plantio r e inoculado ou não com G. 

■argarlta. P0 = sem fdsforo; Pi = 50 g e P2 = 100 g 

de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de fosfato 
alvorada/cova. A =  inocula�ão dentro de fdsforo; 8 = 
fdsforo dentro de inoculaç5o. 
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Figura 17. Ndmeros de esporos de Gigaspora margarita observados 

em seis ipocas de amostragens em solo sob cafeeiros 
adultos 7 adubados com diferentes doses e fontes de 

fdsforo no plantio. P0 = sem fdsforo; Pi = 50 e P2 = 

100g de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de 

TOsfato alvorada/covaª A =  fósforo dentro de época; 
B = jpoca dentro de fdsforo. 
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amostragens r com um ndmero mddio d� 4 r 5 esporos por 100 ml de 

solo seco r durante o período observado. 

A tabela 7 apresenta os valores mddios de esporos 

das parcelas I e NI. onde pode-se observar que houve diferenças 

estatística. sendo que o ndmero de esporos de A. appendlcula

nas parcelas NI foi 6 r 6 vezes maior ao das parcelas 

com a introduçio de G. margarita. Esse fato sugere que a 

introduçio desta espicle tenha influenciado negativamente a 

esporulaçio de A. appendlcula. Influtncias negativas ou ls vezes 
-·

positivas de uma espdcie sobre outra pode ser variivel em funçio 

da� espicies em questio ou das estruturas fdngicas envolvidas. 

Como observado p.or POWELL ( 1979 > r a colonizaçio em plantas de 

trevo micorrizadas com Glomus tenuls. teve sua disseminação 

atravis das raízes numa taxa de 3r2 m por ano na aus@ncia de 

competidores no solo e 0.43 m por ano na presença destes. 

Com relação i aplicaçio de P (Tabela 8>. pode-se 

constatar que houve resposta, a nFvel estatístico. • aplicação de 

fosfato soldvel nos dois nrveis 

sol1.1bilidade .. 

e do fosfato de ba i :-ta 

Na tabela 9 v onde sio mostrados os dados do 

ndmero de esporos nas diferentes jpocas de amostragens v pode se 

constatar que, apesar das m�dlas de A� appendãcula terem sido 

balxas 7 houve diferen;as estatísticamente significativas. 
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Os dados das parcelas I e NI em função da época d€ 

amostragem encontram-se na figura 18 r onde observa-se que em 

todas as amostragens a média do ndmero de esporos de A. 

appendicula nas parcelas que não havia sido introd1Jzido G. 

margarita foi significativamente superior ao das parcelas onde 

esta introdução ocorreu. Isto permite aventar a hipdtese de que 

G. margarita tenha inibido a colonizaçio e/ou a esporulaç�o de A.

appendicula. 

No desdobramento ipoca dentro de Inoculação 

(Figura 18> r .as parcelas NI apresentaram r em novembro/deze�bro r 

ndmero de esporos estatisticamente superior ao observado em 

. .

março/abril. maio/Junho e Janeiro/fevereiro. Nas parcelas I o 

ndmero d� esporos obser-vado em ntaio/Junho f"oi superior ao 

encontrado em setembro/outubro e Janeiro/fevereiro. Pode-se 

visualizar que nas parcelas n�o-lnoculadas houve uma tend�ncla de 

aumento no ndmero de esporos de março/abril a novembro/dezembro. 

enquanto que nas inoculadas houve uma tendência de decréscimo de 

maio/Junho a Janeiro/fevereiro. Essa tendtncia é inversa à 

observada com G� margarita. De modo geral r as parcelas inoculadas 

e nio-inoculadas com G. Margarita apresentaram comportamentos 

distintos de esporulaç�o de A. appendlcula. 

O efeito da aduba�io fosfatada no ndmero midio de 

esporos de A. appendlcula foi semelhante ao observado com G. 

margarita <Figura 19), não havendo resposta na produ��o de 

esporos pelo efeito residual da apl ica��o das diferentes doses e 
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Figura 18. Ndmeros de esporos de Acaulospora appendicula 

observados em seis ipocas de amostragens em solo sob 
cafeeiros adultos provenientes de mudas prJ

-inoculadas <I> e nlo-inoculadas <NI> com G. 

margarita. A =  inocula�So dentro de �poca; B = �peca 

dentro de inocula;lo. 
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figura· 10 tamb�m permite visualizar que a 

influincia negativa de G. margarita na esporulaçio de A. 

appendicula ocorreu em todos os níveis e nas duas fontes de 

fósforoa 

No desdobramento do fator �dsforo dentro de dpoca 

foi possível constatar que a esporulaçio apresentou comportamento 

distinto nas diferentes doses e TOntes de P. no decorrer do 

perrodo de amostragem <Figura 20). 

4.2.4.3. Acaulospora dilatata 

Acaulospora dilatata foi a esplcie que apresentou 

o. segundo maior ndmero de esporos .em todas as ipocas de 

amostragens. Do total de esporos encontrados 35¾ pertenciam a 

com um ndmero mddio de 142 esporos por 100 ml de 

solo seco. A alta esporulaçio verificada nessa esplcler como 

tamblm em A. pode ser uma evid�ncia da boa 

adaptabilidade destas espicies hs condi�5es ambientais locais 

e/ou caracterfstica intrrnseca dessas espdcies em produzir 

grande ndmero de esporos. 

A tabela 7 mostra que o ndmero de esporos de A. 

dilatata nas parcelas inoculadas com G. margarita foi 38¾ maior 

ao das parcelas não-inoculadas, sendo esta diferença 

significativamente superior. Isso· sugere que esta espicie teve 

sua esporula��o estimulada pela esp�cie lntrodu2ida, efeito est€ 



E 

o 
o 
� 

" 

(/) 

o 
o::: 
o 
o.. 
(/) 
w 

. 

z· 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

e., 0.5 
o 

Acaulospora appendicula 

c:::J NA O-INOCULADO 

� INOCULADO 

' 

DOSE DE FOSFORO 

.87. 

d m s 

I I 
A J3 

Pigura 19. Ndmeros de esporos de Acaulospora appendicula 

observados em seis dpocas de amostragens em solo sob 

cafeeiros adultos, adubados com diferentes doses e 

fontes de fdsforo no plantio. e inoculado ou não com 

G. margarita. P0 = sem· �ds�oro; Pi = 50 g e P2 = 100 
9 de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 9 de 

fosfato alvorada/cova. A = inocula�ão dentro d� 

fdsforo; B = fdsforo dentro de inocula��º-
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Figura 20. Ndmeros de esporos de Acaulospora appendicula 
observados em seis Jpocas de amostragens em solo sob 

cafeeiros adultos, adubados com diferentes doses 

e fontes de fósforo no plantio. P0 = sem fdsforop 
Pi = 50 g e P2 = 100 g de super fosfato triplo/covap 
P3 = 152 g de fosfato alvorada/cova. A = fósforo 

dentro de época; B = epoca dentro de fósforoQ 
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diverso ao observado para A. appendlcula. Influ�ncias negativas 

ou ls vezes positivas de uma especie sobre outra pode ser 

variivel em função das esp•cies em questão ou das estruturas 

fúngicas envolvidas. O efeito beneflco da Interação de fungos 

MVAs foi constatado por POWELL (1979) onde 

por Glomus tenuis teve a disseminação 

trevo micorrizado 

de sua coloniza�io 

radicular sensivelmente estimulada pela presença de plantas 

micorrizadas por outras espdcies de fungos r como Glomus mosseae e 

Gigaspora margarita. 

Houve resposta positiva e significativa na 

produção de esporos ao P aplicado r sendo este efeito 

praticamente ascendente (Tabela 8). Houve tambdm uma diferença 

significativa entre a midia de esporos do tratamento com fósforo 

solúvel (P2> e fosfato alvorada <P3). Como um mesmo teor de 

fdsforo foi adicionado nas duas fontesr a maior esporulaç�o 

observada no tratamento com fosfato alvorada r pode ter sido pelo 

seu maior efeito residual • dnica aplicação efetuada na 

instala�ão do ensaio. Isso se constitui numa evidlncia de maior 

efeito residual para o fosfato natural r o que permite aventar a 

hipdtese de que o fosfato de baixa solubilidade tenha apresentado 

�aior efeito residual que o fosfato soldvel. Essa hipdtese 

corrobora os dados de ALSTON & CHIN (1974) que observaram um 

maior efeito residual para o fosfato natural que o do fosfato 

sol�vel, principalmente na pr�sen�a de plantas micorrizadas. 
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Com relaçã.o ao ef'e i to da época de amostragem, 

ocorreu um menor ndmero de esporos em março/abril, sendo que a 

partir desta ipoca houve um aumento contínuo. atingindo o mixima 

em setembro/outubro, e decrescendo nas duas dltimas amostragens 

(Tabela 9). 

Para interação inoculaçio-ipoca. os resultados 

mostram que ,, em julho/agosto ,, setembro/outubro e 

novembro/dezembro. o ndmero de esporos de A. dilatata -foram 

semelhantes nos tratamentos inoculados e nio-inoculados com G. 

margarita (Figura 21). Entretanto a média do nd�ero de esporos 

nos tratamentos inoculados foram superiores estat(sticamente (5¾ 

e 1%) nas amostragens de maio/Junho e Janeiro/fevereiro. Para 

época dentro de inoculaçio, o ndmero de esporos aumentou a partir 

de março/abril atingindo o mixlmo em setembro/outubro ,, tanto nas 

parcelas NI como nas I, com tend�ncia de decrdscimo nas 

amostragens seguintes. Apenas na •ll ti ma amostragem 

<Janeiro/f'evereiro), houve uma diverg�ncia na esporulação: o 

ndmero de esporos aumentou nas parcelas inoculadas. De modo geral 

as parcelas nlo-inoculadas apresentaram maior variabilidade na 

esporulaç�o, em f'unçlo da ipoca de amostragem • 

... 

No desdobramento inoculaçlo dentro de fdsforo 

(Figura 22) pode-se observar que o aumento na esporula�ão com a 

aplica�io de P ocorreu tanto nas parcelas NI como nas I. Foi 

maior o ndmero de esporos de A0 dllatata nas parcelas inoculadas 

com G. margarita que nas nlo-inoculadas v em todos os n(veis e nas 
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Figura 21. Ndmeros de esporos de Acaulospora dilatata observados 

em seis �pocas de amostragens em solo sob ca�eeiros 
adultos provenientes de mudas pri-inoculadas (I) e 

não-inoculadas <NI> com G. margarita. A =  inocula�io

dentro de �poca; B = ipoca dentro de inocula�io. 
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duas fontes de P. Para -fdsforo de�tro de inoculaç�o, o ndmero 

mddio de esporos nas parcelas Inoculadas foi semelhante nos 

tratamentos com o fosfato alvorada CP3) e com o super triplo. 

Isso nio ocorreu nas parcelas com mudas nio-inoculadas, onde a 

esporula�io foi maior no tratamento com fosfato natural. 

No desdobramento de fdsforo-época <Figura 23), 

pode-se observar que, de modo geral, houve uma tendAncia de

ndmero de esporos aumentar a partir de março/abril e decrescer 

após a amostragen1 de setembro/outi.1bro, com exceção do Pi, que a 

partir de Julho/agosto manteve contínuo aumento no ndmero de 

esporos, apesar desse aumento nlo ter sido acentuado como nos 

meses anteriores. 

4.2.4.4. Acaulospora trappel 

Acaulospora trappel -rol a espécie q1Je apresentou 

maior ndmero de esporos em todas as dpocas do ano, com um ndmero 

m�dio de 237 espo�os por 100 ml de solo seco, sendo que do total 

de esporos observados 58¾ pertenciam a essa espécie. Isto pode 

ser evidtncia de sua alta adaptabilidade ls condi�5es ambientais 

�/ou a sua capacidade de produzir grande ndmero de esporos, como 

descrito por AMES & LINDERMAN (1976)Q 

Como mostra a tabela 7, o ndmero de esporos de A. 

trappel nas parcelas I �oi estatFsticamente superior ao das NI. 

Isso parece evidenciar 91.J.€ a introdur;ão de G ..
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Figura 22. Ndmeros de esporos de Acaulospora dilatata observados 

em seis dpocas de amostragens em solo sob 

cafeeiros adultos ? adubados com diferentes doses e 

fontes de fdsforo no plantio7 e inoculado ou nio com 

G. margarita. P0 = sem fósforo; Pi = 50 g e P2 = 

100 g de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de 

fosfato alvorada/cova. A = inoculaçio dentro de 

fósforo; B = fdsforo dentro de inocula�io. 
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Figura 23. Ndmeros de esporos de Acaulospora dllatata observados 
em seis épocas de amostragens em solo sob cafeeiros 
adultos, adubados com diferentes doses e fontes de 
fdsforo no plantio. P0 = sem fdsforo; Pi = 50g e 
P2 = 100g de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g 
fosfato alvorada/cavam A =  fdsforo dentro de época: 
B = época dentro de fósforom 
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margarita tenha influenc·iado positivamente a esporulaç:ão de A. 

trappei, como fcii tarubdm observado para A. dllatata. 

Para as d.iferentes doses e fontes de fdsforo 

aplicado no plantio, pode ser observado tamb�m para esta espdcie r 

que o fosfato alvorada apresentou um melhor efeito residual que o 

superfosfato triplo, na produçio de esporos (Tabela 8). O maior 

efeito residual do fosfato de baixa solubilidade esti coerente 

com os dados de maiores teores desse nutriente nos tratamentos 

com o fosfato natural aplicado no plantio, observados nos 

resultados das anil ises químicas, que foram efetuadas pelo mdtodo 

da resina <Tabela 1). 

Os dados da t abel·a 9 mostram que houve un1a 

influ�ncia sazonal na produç:io de esporos de A. trappel, tendo 

sido observado um maior ndmero de esporos em setembro/outubro r 

e um menor em março/abril. As midias de esporulaçio, verificad�s 

em setembro/outubro e novembro/dezembro, foram significativamente 

diferentes das demais. 

No desdobramento da interaçio inoculaç�o x dpoca v

pode-se constatar que o ndmero de esporos das parcelas I foi 

�1Jper i or estatisticamente ao das NI en1 maio/junho e 

Janeiro/fevereiro v mas nio em outras ipocas de amostragens 

<Figura 24). Para Jpoca dentro de inoculaçio v pode-se visualizar 

que nas parcelas NI as amostragens do segundo semestre-:� 

(Julho/agostov setembro/outubro e novembro/dezembro) apresentaram 



ndmero de esporos estat.rsticament� superior ao do primeiro 

semestre (março/abril. maio/Junho e Janeiro/fevereiro>. enquanto 

nas parcelas inoculadas apenas na amostragem de março/abril. a 

média de esporos foi inferior �s médias de outras ipocas de 

amostragens. 

A Figura 25 mostra os resultados do ndmero de 

esporos de A. trappel referente à interação inoculação-fósforo. A 

forte tendlncia de maior esporulação em resposta • adição de 

fosforo não foi claramente observada nessa espécie. Da mesma 

forma. parece não ter havido sinergismo ou inibição da 

esporulação devido� pré-inoculaçio com G. margarita; apenas no 

tratamento com fosfato natural notou-se maior esporulação (n�o 

significativa) no tratamento inoculado. 

Como mostra a Figura 26. A. trappel apresentou 

comportamento distinto de espor•ilação nas diferentes doses e 

fontes de P. em funçio da época de amostragem. No estudo das 

interaç5es doses de fdsforo x época de amostragem. verificou-se 

um comportamento bem semelhante para as doses P0 e Pi. com 

aumento no ndmero de esporos à partir de março/abril att 

novembro/dezembro. decrescendo na amostragem seguinte� Nas doses 

P2 e P3 os aumentos começaram tamb�m em março/abril r sendo que o 

decrdscimo na dose P2 ocorreu 1 partir de novembro/dezembro e na 

P3 em Janeiro/fevereiro. De modo geral v pode-se constatar, 

entretanto v que a �sporula��o no tratamento sem P foi Inferior � 

das outras doses no decorrer do ano. 
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Figura 24. Ndmeros de esporos de Acaulospora trappei observados 
em seis ipocas de amostragens em solo sob ca�eeiros 
adultos, provenientes de mudas pri-inoculadas <I> e 

nio-inoculadas <NI) com G0 margarita. A =  inocula�io 
dentro de �poca� 8 = �poca dentro de inocula�ão. 
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Plgura 25. Ndmeros de esporos de Acaulospora trappei observados 
em seis ipocas de amostragens em solo sob cafeeiros 

adultos 7 adubados com diferentes doses e fontes de 
fdsforo no plantio, € inoculado ou nio com G. 
margarita. P0 = sem fds�oro; Pi = 50 g e P2 = 100 g 
de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de 
fosfato alvorada/cova. A = inocula�ão dentro de 

fósforo; 8 = fósforo dentro de inoculação. 
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Figura 26. Ndmeros de esporos de Acaulospora trappel observados 
em seis Jpocas de amostragens em solo sob cafeeiros 

adultos, adubados com diferentes doses e fontes de 

fósforo no plantio. P0 = sem fdsforo; Pi = 50 g P 

P2 = 100 g de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de 

fosfato alvorada/cova. A =  fdsforo dentro de �poca; 

8 = dpoca dentro de inocula�io. 



4.2.4.5. Gigaspora glgantea 
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Esta espicle. tal como G. margarita. apresentou um 

ndmero de esporos bastante baixo em todas as ipocas do ano, com 

uma mddia de 2,0 esporos por 100 ml de solo seco. A ocorrtncia 

de baixo ndmero de esporos de Glgaspora gigantea associado � 

cafeeiros na região central do Estado de Sio Paulo Ji havia sida 

observado por LOPES et alii (1983b), que constataram valores 

mddios de 3,6 esporos por 100 ml de solo seco. KOSKE & HALVORSON 

(1981) e GEMMA & KOSKE (1988) encontraram em torno de 55 e 30 

esporos por 100 ml de solo dessa mesma espdcie, respectivamente, 

em solos de dunas em Rhode Island. Pordm convdm ressaltar que n�o 

só os solos mas, principalmente, 

bem diferentes. 

as plantas hospedeiras eram 

Os valores mddios do ndmero de esporos de 

Gigaspora gigantea observados nas parcelas I e NI encontram-se na 

tabeli 7, onde pode-se constatar que a esporulaçlo foi sempre 

maior no tratamento inoculado, sendo esta d i f'erenp:\ 

estatfsticamente significativa. A superioridade das parcelas I 

foi constatada em todas �s ipocas de amostragens (Figura 27). Na 

an�lise conJunta7 a esporula�lo nos tratamentos inoculados foi 

3 v 6 vezes maior que a nos n�o-irioculados <Tabela 7). 

Como mostra a tabela 8 n�o houve resposta 

significativa � aplica;lo de P na produ��o de esporos de G. 

gigantea. Com relaçlo ao ndmero midlo de esporos nas diferentes 
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épocas do ano. tambJm foi observad� pouca variaçlo (Tabela 9). 

Contudo. em solos de dunas. GEMMA & KOSKE (1988) observaram 

grande influAncia de fatores sazonais no ndmero de esporos de G. 

gigantear sendo que este ·ndmero aumentou a partir da primavera 

atingindo o m�ximo no final do verão e no outono. correspondendo 

a fase de diminuiç�o das atividades metabdlicas da planta. 

Para a inter�çio inoculaçio x ipoca de amostragem 

(Figura 27). as parcelas I foram estatisticamente superiores l NI 

em todas as épocas. Para época dentro de inoculaçio. pode-se 

observar que as parcelas NI nio apresentaram diferenças para as 

�pecas de amostragens. o que nio ocorreu nas parcelas I r onde a 

amostragem de novembro/dezembro apresentou ndmero de esporos 

estattstica�ente Inferior •s outras épocas. 

No estudo da interaçio inoculaçio x fósforo 

(Figura 28). pode-se observar que nas parcelas inoculadas com G. 

■argarlta o ndmero midio de esporos de G. glgantea foi superior

ao das parcelas nio-inoculadas. em todas as doses e fontes de P. 

A figura mostra que as parcelas I tenderam a responder 

estatisticamente a crescentes aplica�5es de P r o mesmo n�o 

ocorrendo nas NI, o que permite que seja ensaiida a hipdtese de 

que as parcelas I tenham apresentado uma tend@ncia de maior 

aproveitamento do efeito residual do fdsforo aplicado no plantio v

com maior destaque para o P3 (fos�ato alvorada). 

Na figura 29 estio os dados do ndmero de esporos 
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Figura 27. N�meros de esporos de G6gaspora gigantea observados 
em seis ipocas de �mostragens em solo sob cafeeiros 
adultos provenientes de mudas pri-inoculadas <I> e
não-inoculadas <NI) com G. margarita. A =  inocula�ão
dentro de Jpoca; 8 = ipoca dentro de inocula�io. 
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Figura 28. Ndmeros de esporos de Gigaspora gigantea observados 

em seis �pocas de amostragens em solo sob cafeeiros 
adultos� adubados com di�erentes doses e fontes de 

fosforo no p1ant io� e inoc, . .llado ou não com G. 
margarita. P0 = sem fds�oro; Pi = 50 g e P2 = 100 g 
de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de 
fosfato alvorada/cova. A • inocula�âo dentro de 

fosforo; B = fosforo dentro de inoculação. 
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Figura 29. Ndmeros de esporos de Gigaspora gigantea observados 

em seis �pocas de amostragens em solo sob cafeeiros 

adultos, adubados com diferentes doses e fontes de 

fdsforo no plantio. P0 = sem fdsforo;· Pi = 50 g P 

P2 = 100 g de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de 
fosfato alvorada/cova. A =  fdsfoio dentro de dpoca; 
B = dpoca dentro de inocula�ão. 
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do desdobramento fdsforo �entro de fpoca. onde pode-se observar 

um comportamento distinto de esporulação nas diferentes doses • 

fontes de P. em funç�o da ipoca de amostragem. 

4.2.4.6. Scutellospora gilmorel 

Embora Scutellospora gilmorel tenha apresentado um 

baixo ndmero de esporos em todas as •pocas do anop o ndmero midio 

de 15r 73 esporos por 100 ml de solo seco foi considerado bem 

syperior ao de G. margarita e G. glgantea. Esse ndmero pode ser 

considerado alto quando comparado com os tibtidos por LOPES et 

al:i i (1983b) em cafeeiros na região central do Estado de São 

Paulo r onde foi observado 2r2 esporos por 100 ml de solo; pode 

ser considerado mddio se comparado aos de TRUFEM & BONONI (1985) 

em culturas de interesse econemico em solo sob cerrado. onde o 

ndmero mldio de esporos variou de 0.5 a 28 esporos por 100 ml de 

solo. dependendo do hospedeiro. 

Nio foram observadas diferenças significativas na 

esporulaç�o de S. gilmorei entre os tratamentos sem lnoculaç�o e 

com lnoculaçio de G. margarita <Tabela 7). 

Com relaç�o ao efeito do fdsforo aplicado no 

plantio. os resultados apresentados na tabela 8 mostram urna 

tend�ncla de resposta positiva para o ndmero m�dlo de esporosv 

sendo que apenas o tratamento P2 foi superior estatfsticamente ao 

P0. Nio houve diferença entre o ndmero de esporos do tratamento 

com super�osfato triplo <P2> e do com fosfato natural CP3). 
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Com relaç�o ao .efeito da �peca de amostragem no ndmero 

de esporos (tabela 9) r pode-se visualizar uma tendtncia de 

acriscimo a partir de março/abrilr atingindo-se o miximo em 

novembro/dezembro r com declínio em janeiro/fevereiro. Os 

ndmeros mddios de esporos observados em setembro/outubro e 

novembro/dezembro foram significativamente maiores que os de 

março/abril e maio/Junho. A in�luência da sa�onalidade na 

produçio de esporos de s. gllmorel tambim foi observada em 

cu½turas de interesse econ6mico sob ce�rado r sendo -o padrio de 

esporulação distinto para os diferentes hospedeiros (TRUFEM & 

Os resultados da 
• 

. N 

interaçao inoculação-epoca 

encontram-se na figura 30r onde pode-se observar 

dentro de inoculaç�o ndmeros crescentes de esporos mais ou 

menos semelhantes para as parcelas NI e I r no decorrer do per(odo 

de amostragem; o pico 

novembro/dezembro r sendo que 

de esporulação ocorreu em 

as parcelas inoculadas atingiram 

seu pico em setembro/outubro enquanto nas n�o Inoculadas notou

se acentuado declínio nessa mesma ipoca ? ocorrendo aumento em 

novembro/dezembro. 

A figura 31 mostra os resultados da intera�ão 

No desdobramento inocula��º dentro de 

apesar de n�o ter ocorrido dlferen�as estatfstlcas v as 

parcelas inoculadas com G. margarita tenderam a ter maior ndmero 

de esporos de S. gllmorel em todas as doses e fontes de P, com 
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Figura 30. NJrneros de esporos de Scutellospora gilmorel 
observados em seis •pocas de amostragens em . solo 
sob cafeeiros adultos provenientes de mudas pri
-inoculadas <I> e nlo-inoculadas <NI> com G. 
margarita. A =  inocula�ão dentro de �poca; B = dpoca 
dentro de inoculação. 
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e:{ce,;ão da dose Pi. Para fós-foro dentro de inocula,;ão ., a�;; 

parcelas I n�o apresentaram resposta a aplicação de P ., o mesmo 

nio ocorrendo nas parcelas NI, onde esta resposta existiu. 

No desdobramento fósforo dentro de dpoca <Figura 

32) os resultados mostram que 7 no geral., todas as mddias de

esporula�lo nos tratamentos com ou sem P apresentaram uma 

tendtncia de aumento no ndmero de esporos ati setembro/outubro ou 

novembro/dezembro ., . estando o controle num nível inf'erior aos 

tratamentos que receberam fósforo.Entretanto. os tratamentos que 

receberam o fos-fato alvorada apresentaram menor ndmero midio de 

es,poros que o P2 na amostragem de �ar�o/abril e maior ndmero 

que o P0 em setembro/outubro. 

4.2.4.7. Scutellospora pellucida 

Scutellospora pelluclda tambdm apresentou uma 

esporula,;�o bastante baixa em todas as ipocas de amostragens, com 

um ndmero midio de i 7 9 esporos por 100 ml de solo seco. Essa 

mddia d pouco menor que a observada por LOPES et ali 

constataram 5,6 esporos dessa espicie por 100 ml 

(1983b) q1..1e 

de solo em 

cafeeiros p e da observada por TRUFEM & BONONI <1985) em outras 

culturas de interesse econbmico sob solo de cerrado, onde a midia 

variou entre 2,3 a 6 v 5 esporos por 100 ml de solo, 

hospedeiro. 

em f'1.1nç:ão do 



E 

o 
o 

3.0 

'-..... 2.5 
(/) 
o 
n::: 

o 
o.. 

� 

:i 2.0 

e., 
o 

... 

.109. 

Scutellospora gilmorei 
d m s 

c::J NA O-INOCULADO 

E==3 INOCULADO 

A 13 

PO P1 P2 P3 

' 

DOSE DE FOSFORO 

Fig�ra 31. Ndmeros de esporos de Scutellospora -gil�orei 
observados em seis ipocas de amostragens em solo sob 
cafeeiros adultos, adubados com dif'erentes -doses e 
fontes de fdsforo no plantio, e inoculado ou nio ·com 
G. margarita. P0 - sem fdsforo; Pi = 50 g e 
P2 = 100 g de super fosfato triplo; P3 � 152 g de 
fosfato alvorada/cova. A = inoculação dentro de 
fósforo; C = fdsforo dentro de inocula�lo. 

li 
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Figura 32. Ndmeros de esporos de Scutellospora g i lmore i

observados em seis jpocas de amostrag€ns €m solo sob 
cafeeiros adultos, adubados com diferentes doses de 
fdsforo no plantio. P0 = sem fd�foro; Pi = 50 g e 
P2 = 100 g de super fosfato triplo; P3 = 152 g de 
�osfato alvorada/cova. A =  fósforo dentro de �poca; 
B = Jpoca dentro de fósforo. 
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a tabela 7

mostra que os ndmeros observados nas parcelas inoculadas com G. 

margarita foram significativamente superiores •s não-inoculadas. 

Os valores m�dios do n�mero de esporos observados 

nos tratamentos com as diferentes doses e fontes de fdsforo, 

estãQ apresentados na tabela 8, onde pode ser observado que não 

houvg·dtferenças significativas entre as médias. 

Com relaç�o h dpoca de amostragem (Tabela 9> r foi 

observada pequena variação, sendo que o menor ndmero de esporos 

de S.� pellucida ocorreu em março/abril, e o- maior em 

se't embro/01Jt ubro e j ane iro/fevereiro. A i nf'l uinc ia de fatores 

sazonais. na. produção. de esporos de s.. pe.llucida também foi

observada por TRUFEM & BONONI (1985) em culturas de interesse 

econbmico sob cerrado. sendo constatado padrão de esporula��o 

distinto em diferentes hospedeiros. 

No desdobramento inoculação dentro de dpoca, o 

n•Imero de esporos observados nas parcelas inoculadas foi 

ligeiramente superior, nio estat(sticamente v �s parcelas não-

-inoculadas, em todas as ipocas de amostragens F sendo observados 

dois picos, um em setembro/outubro e outro em Janeiro/fevereiro 

<Fig•Jra 33). 

A figura 34 apresenta os dados referentes � 

inoculaç�o nas duas doses de super�osfato triplo e na de fosfate 

alvorada aplicados no plantio g não sendo observadas diferenças 
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Figura 33. Ndmeros de esporos de Scutello�pora pellucida 
observados em seis �pecas de amostragens em solo sob 

ca�eeiros adultos, provenientes de mudas pr�

-inoculadas <I> e não-inoculadas <NI) com G. 

margarita. A =  inoculação dentro de ipoca; B = dpoca 

d�ntro de inocula�io. 
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estatrsticas. Os dados sugerem urna maior esporula�lo nos 

margarita. No desdobramento tratamentos inoculados com G. 

fdsforo dentro de inoculaçio, o ndrnero de esporos nas parcelas 

inoculadas parece ter sido menos influenciado pela aplicaç�o de P 

que nas parcelas nlo-inoculadasr onde r pratlcarnente r o ndmero d� 

esporos nlo se alterou com a dose de fdsforo aplicada. Ji no 

desdobramento inoculaçio dentro de fdsforor observou-se que nas 

doses P0 e P2 (fosfato soldvel> r a pri-inoculaçio com G.

margarita aumentou significativamente a esporulaçlo. 

Os resultados do ndrnero de esporos desta espicie r 

nas diferentes doses e fontes de fdsforo em função da ipoca de 

amostragem r encontram-se na figura 35. No desdobramento fdsforo 
. 

. 
. 

dentro-de: �poca� foi observ�d� dif�rença estatrstica somente em 

setembro/outubro r onde o nível P0 apresentou menor ndmero de 

esporos. No desdobramento lpoca dentro de fdsforo pode-se 

visualizar que os diferentes níveis e fontes de P apresentaram 

comportamentos distintos em funç�o da lpoca de amostragem. De 

modo geral, a partir de setembro/outubro p houye uma maior 

varia�io na esporulaç�o que nas ipocas anteriores. 
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Figura 34. Ndmeros de esporos de Scutellospora pellucida 

observados em seis �pocas de amostragens em sola sob 

cafeeiros adultos, adubados com diferentes doses e 
fontes de fósforo no plantio, e inoculado ou nio 

com G. margarita. P0 = sem fósforo; Pi = 50 g e P2 = 

100 g de super fosfato triplo/cova; P3 = 152 g de 

fosfato alvorada/cova. A = inoculação dentro de 

fósforo� B = fósforo dentro de inoculaçlo. 
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Ndmeros de esporos de Scutellospora 

observados em seis ipocas de amostragens em 
cafeeiros adultos, adubados com diferentes 

fdsforo no plantio. P0 = sem fdsfora; Pi 
P2 = 100 g de super fosfato triplo/cova; 
de fosfàto alvorada/covaª A = fósforo 

ipoca; B = dpoca dentro de fdsforo. 
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P3 e:: 152 �.:J

dentro de 



.116. 

5. CONCL USO E S

.A partir dos resultados obtidos slo permitidos as 

seguintes conclus5es: 

* A maior densidade de raízes finas foi observada

numa distlncia de at� 50 cm do tronco, na

profundidade de 0-10 cm.

* Foi verificada influincia de fatores sazonais na

esporuI�çã� dos fungós MVAs r com maior ndmero

total de esporos ocorrendo em setembro/outubro,

logo apds o per(odo de menor temperatura €

precipitaç�o pluvial.

�- A percentagem do comprimento de ra rzes 

colonizadas com fungos MVAs apresentou pouca 

variação sazonal, com menores (ndices ocorrendo 

em setembro/outubro e Janeiro/fevereiro. 

ver i f i cada a Gigaspora 

margarita, a espicie introduzida h• seis anos, B 

sua baixa capacidade de esporula�io. 
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* Foi constatada a · influincia estimuladora ou 

inibitdria da espdcie introduzida sobre as

espdcies nativasr 

diferenci�da 

envolvida. 

em 

sendo esta influlncia 

funçio da espicie nativa 

* Foi verificado maior efeito residual do fosfato 

de baixa solubilidade do que a do super fosfato 

triplo na produçlo de esporos de fungos MVAs. 

* Foi verificada a adaptabilidade de algumas 

espdcies de Acaulospora na produçio de grande 

ndmero de esporos sob condiç5es de baixo pH.
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