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ESTABELECIMENTO DE FUNGOS MICORRIZICOS VESICULO-

-ARBUSCULARES EM SOJA [Glycine ~ L. (MERRIL)] 

Autora: ROSANGELA BARBOSA NAVARRO 

Orientadora: PROFA. DRA.ELKE JURANDY B:RAN NOGUEIRA CARDOSO 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo determinar o 
2+ 

efeito de Mn na germinação de esporos e estabelecimento 

em soja por 6 espécies de fungos micorrizicos. vesiculo-

arbusculares (duas especies de Glomus r duas de Acaulospora, 

uma de Giqasporae uma de scutellospora). 

U111 experimento Ifin vitro il acompanhou o 

efeito de niveis crescentes de manganês (15, 30 e 75 ug/g 
2+ 

de Mn na germinação de esporos, com decréscimos de 32, 

49 e 75% , 
2+ 

por Mn 

respectivamente. Glomus foi o fungo mais afetado 

mostrando 
2+ 

fungistàtico de Mn 

alta sensibilidade para o efeito 

Scutellospora heterogama e Gigaspora 
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margarita foram mais tolerantes e menos afetadas mesmo. a 
2+ 

nivel de 75 ug/g de Mn Acaulospora appendiculata e A. 

morrowae sofreram decréscimos de até 5.0% na germinação de 
2+ 

seus esporos, quando 15 ug/g de Mn foram usados. 

Em outro experimento, a eficiência de Glomus 
2+ 

contrabalanceou parcialmente o efeito supressivo de Mn e 

o melhor desenvolvimento da soja com menor concentração de 
2+ 

Mn na parte aerea foram observadas em ambas as espécies. 

ll!mcontrapartida, o estabelecimento de G. macrocarpum, G. 

etunicatum e Çi. margari ta não foi afetado pelas doses desse 

elemento, com maxima de 12 ug/g). 

Análisando a depos..Lção interna de Mn oxidado 

no sistema radicular de soja, não foram detectadas 

alterações qualitativas nas formas de manganês, 
3+ 

forma de manganês oxidada (Mn ) presente 

estando a 

na mesma 

proporção tanto na raiz micorrizada ou não por 

macrocarpum. 
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LEVELS OF MANGANESE IN SPORE GERMINATION AND 

VESlCULAR-ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI 

ESTABLISHMENT IN SOYBEAN [Glycine ~ L. (MERRIL)J 

Author: ROSANGELA BARBOSA NAVARRO 

Adviser: PROFA. DRA. ELKE JUruu~DY BRAN NOGUEIRA CARDOSO 

SUMMARY 

This study aimed to determine the effect of 
2+ -

Mn on spore germination and establishment in soybean of 6 

species of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi (two 

Glomus, two Acaulospora f one Gigaspora and one 

Scutellospora species}. 

An "in vitrol! experiment studied the effect 
2+ 

of increasing rates of Mn (l5, 30 and 75 ug/g) on spora 

germination, and suppressions as high as 32. 1 49 and 75% ( 

respectively! 

affected by 

fungistasis. 

were observed. 
2+ 

Mn showing 

Scutellospora 

Glomus was the fungus most 
2+ 

a high sensitivity to Mn 

heteroqamS, and Gigaspora 

margarita were more tolerant and less affected even at rate 
2+ 

of 75 ug/g of ~mAcaulospora appendiculata and A. 
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morrowae were most affected, with around 50% decreases in 
. 2+ 

germination when 15 ug/g Mn were used. 

In another experiment, the efficiency of 

GloIDus partially counteracted the suppressive effect of 
2+ 

Mn I .and better soybean growth with less concentration of 
2+ 

Mn in the shoot were observed for both species. The 

establishment of G. macrocarpuID, §... etunicatum and G. 
2+ 

margarita was not affected by leveIs of Mn 

When analysing internal deposition of 

oxidized Mn in the soybean root system, it was not detected 

qualitative changes in the Mn forms, being the oxidized Mn 
3+ 

form (Mn ) present at the same proportion in non- or 

mycorrhizal root, infected by G. macrocarpum. 
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1. INTRODUÇAO 

o fato de que o pH do solo influencia 

qualitativamente os fungos MVA (WANG et alii, 1985) e que 

estes fungos ocorrem em ambientes com pH variando de 2,7 

(DAFT et alii, 1975) a 9,2 (BOWEN, 1980) sugere que eles 

apresentam alta capacidade para adaptação ecofisio16gica. 

A fungistase apresentada por solos àcidos 

P?de atuar tanto no processo de germinação de esporos 

quanto no de crescimento do tubo germinativo (LOCKWOOD, 

1977) interferindo no estabelecimento da associação 

simbi6tica com plantas. Esta fungistase observada por solos 

ácidos muitas vezes tem sido relacionada com a presença de 

ions inorgânicos no solo, cuja solubilidade aumenta com a 

diminuição do pR. 

À germinação de algumas espécies fúngicas 

tem demonstrado sensibilidade a Mn, Zn, Cu, Cal AI e CI em 

concentrações comumente encontradas na solução do solo 

(HEPPER & SMITH, 1976; SIQUEIRA et alii, 1983)( apesar de 

seu uso generalizado como inoculante, nas mais diversas 
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condições edãficas. A eficiência da inoculação depende de 

fatores que estão inter-relacionados, do fungo-sola-planta. 

Nos solos brasileiros o mangan&s ocorre na 

faixa de 10 a 4000 ppm de manganês total ou 0,1 a 100 ppm 

de manganês solüvel (V~LAVOLTA, 1980), sendo que um 

levantamento feito por VALADARES & CAMARGO (1981) no estado 

de São Paulo mostrou variações de Mn solüvel de 3 a 190 

ugjg nos horizontes superficiais do solo. 

MASCARENHAS et alii (1981) demonstraram que 
-

o ni vel de calagem requerido para reduzir a toxició'ade de 

Mn é maior do que aquele" requerido para eliminar o AI e que 

no presente não e considerado prático ou econômico a 

incorporação de calcário próximo a zona radicular em soja. 

Certas especies vegetais exclusivamente 

tropicais desenvolvem-se normalmente em condições de 

valores de pHr nos quais o milho e a soja certamente não 

conseguiram desenvolver-se. Muitas dessas especies 

evoluiram em solos ácidos, razão pela qual apresentam 

genes responsáveis pela tolerância a elevados niveis de AI 

e Mn. 

Os mecanismos responsáveis pela tolerância 

ao excesso de Mn, em certas plantas, tem sido atribuído à 

redução da absorção (ROBSON & LONERAGAN, 1970; FOY et 
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alii, 1978) ou à menor translocação do excesso de manganês 

para a parte aérea (ANDREW & HEGARTY, 1969 i· FOY et alii, 

1978) e ainda à maior tolerâncias às elevadas concentrações 

de. manganês em seus tecidos (FOY et alii; FOY et alii, 

1973) . 

Algumas evidências demonstram que para 

algumas situações, plantas micorrizadas adquirem certa 

tolerância à absorção ou translocação de Mn (nas hifas do 

fungo VA, oU dessas para a planta, ou ainda por um actlmulo 

do elemento) diminuindo a concentração deste elemento na 

parte aérea, onde o efeito t6xico se expressa (MOSSE, 1.957; 

GERDElfdlli, 1.964; CARDOSO, 1984). O mecanismo dessa proteção, 

no entanto é totalmente desconhecido. -

Visto que este pode ser considerado como 

mais um dos efeitos benéficos das MVA a sistemas de cultivo 

e com o intuito de aprofundar os conhecimentos relacionados 

ao comportamento das espécies fü.ngicas em condições 

estressantes de Mn, executamos este trabalho. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE MICORRIZAS 

2.1.1 Conceito e classificação 

Em perfeito equilibrio bio16gico, certos 

fungo§ do solo podem colonizar o c6rtex das raizes, 

estabelecendo com as plantas uma série de i:ntter-relações 

biotr6ficas eficazes ao desenvolvimento de ambos, 

denominadasmicorrizas ~(BAREA et alii, 1985). 

o conjunto de fungos e plantas, para os 

apresenta subdivisões, 

das espécies envolvidas 

quais o termo se refere, 

diversidade toxonômica 

diferenças morfológicas, 

estas associações adquirem. 

devido à 

e das 

estruturais e nutricionais que 

Considera-se atualmente, as 

micorrizicas subdivididas. em cinco grupos: 

associaç:ões 

arbut6ides, 

eric6ides, orquidáceas[ ectotr6ficas e endotr6ficas ou 

vesiculo - arbusculares f distintos segundo aspectos 

morfo16gicos do simPionte e relações fisiológicas 

estabelecidas com a planta hospedeira. 
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No caso das vesiculo-arbusculares (MVA), 

envolvem-se na simbiose 6 gêneros de fungos: Glomus, 

SClerocystis, Gigaspora, Acaulospora, Entrophospora e 

Scutellospora~ que são zigomicetos microscópicos 

pertencentes á familia Endogonaceae (SCHENCK & PEREZ, 

1988) . 

Os gêneros foram estabelecidos considerando

-se a maneira pelo qual os esporos foram gerados, com 

exceção do gênero scutellospora cujas espécies foram 

distintas dentre as espécies do gênero Gigaspora, através 

de caracteristicas da parede do esporo, formação do tubo 

- germinativo e células auxiliares (WALKER & SANDERS, 1986). 

2.1.2 Estruturas 

o processo de formação das MVA tem inicio 

com a ativação dos progágulos do fungo presentes no solo, 

que podem ser constituidos por esporos de resistência, 

fragmentos de raizes colonizadas ou agregados de hifas do 

fungo WvA (HAYMAN f 1983). 

Em condições favoràveis, os esporos, que são 

considerados os mais persistentes, germinam e com o 

crescimento do tubo germinativo produzem uma pequena 

quantidade de mícelio no solo. 
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Este micélio tem vida limitada e caso não 

presença da raiz de uma planta hospedeira 

convenientemente pr6xima, o citoplasma é removido, forma-se 

um septo e o crescimento micelial cessa (SIQUEIRA, 1983). 

Na presença da planta hospedeira a 

infecção tem inicio quando a hifa encontra a raiz 

hospedeira formando um apressorio sobre as células da 

epiderme. O fungo penetra colonizando o córtex pela 

formação de hifas distribu.tivas inter e intracelularmente. 

Poucos dias após o inicio da infecção l as 

hifas intraradiculares l por divisão dicotômica, podem dar 

origem aos arbl!tsculos cuja função é o intercâm15io 

biotr6fico bidirecional de nutrientes. 

com periodos de vida entre 4 a 14 dias, os 

arbüsculos, por degeneração transferem ao citoplasma da 

hospedeira, seus residuos. A célula recupera sua atividade 

normal, estando apta a ser reinfectada (TIN:rq!:R, 1980). 

As hifas intraradiculares, podem ainda, 

apresentar estruturas formadas por protuberâncias em suas 

porções terminais ou intercalares r denominadas vesiculas l 

responsàveis pelo armazenamento de reservas lipídicas. Em 

alguns gêneros de fungos, estas estruturas são formadas 
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apenas pelo micêlio extra-radicular. 

simultaneamente ao desenvolvimento intra

radicular, as hifas se ramificam fora da raiz, formando uma 

rede de micelio livre no solo, podendo se estender à 

distâncias de mais de 8 em da raiz (RHODES & GERDEMANN, 

1975) e segundo cálculos de TISDAL & GADES (1979) formando 

até 55 cm de hifas por grama de solo adjacente á raiz. 

Evidências demonstram que as hifas externas 

podem infectar simultaneamente dois segmentos de raizes de 

uma mesma planta, raizes de plantas da mesma espécies ou 

raizes de plantas de especies- diferentes. 

variações observadas com relação ao diâmetro 

das hifas e espessura das paredes, sugerem adaptações de 

suas partes para a absorção e translocação de nutrientes 

(RHODES & GERDEMANN, 1975). 

o fungo micorrizico, para completar o seu 

ciclo de vida, depende da atividade metab6lica da raiz, 

sendo considerado simbionte obrigatorio. 

2.1.3 Distribuição 

Estudos das implicações ecologicas que 

envolvem a distribuição das MVA, remontam ao período 
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Siluriano, pela observação do primeiro registro fossil que 

se conhece de um vegetal, que mostra uma formação 

micorrizica por fungo MVA (NICOLSON, 1975). 

A existência de tal co-evolução explica as 

diversas interdependências entre a planta e o fungo, de 

forma que e aceitAvel atualmente afirmar, que a maioria das 

plantas, necessitam em maior ou menor grau da micorrização 

para captar nutrientes e crescer adequadamente. 

As MVA são encontradas em 96% das especies 

vegetais existentes na crosta terrestre em habitats sob 

condições tropicais, temperadas e àrticas (HAYMANN, 1982). 

A colonização micorrizica tem sido observada 

em Briofitas, Pterid6fitas, Gimnospermas e Angiospermas. 

Algumas familias inicialmente relatadas como não formadoras 

de micorrizas como Chenopodiaceae e Cruciferae, foram 

demonstradas em trabalhos posteriores passiveis de 

adquirir~m a miccrriza~ãof especialmente quando em presença 

de outras plantas micotroficas (OCAMPO et alii, 1980). 

MVA, pode ainda estar ausente, quando a 

planta é dependente de outro tipo de micorriza, como 

eetornicorriza por exemplo. Algumas plantas, no entanto, 

podem formar ambos os tipos eeto e endomicorriza, como no 

caso da macieira, carvalho r aveleira, junipero, certas 
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leguminosàs arbóreas, alguns membros da familia Populaceae 

(TRAPPE, ~977) e do· gênero Eucaliptus (MALAJCZUK et alii, 

1.981.). 

2.1.4 Desenvolvimento das MVA 

As respostas, em termos de crescimento da 

planta, conferidas pelo estabelecimento do fungo 

micorrizico, são dependentes de 3 fatores: 

- o grau de micotrofismo da plantai 

- a eficiência simbiotica do fungo e 

- o estado nutricional do solo/meio de 

crescimento, 

que são ínfluenciadas p0r fatores ambientais (HAYMANN & 

TAVARES, 1985). 

Elevados graus de micotrofismo tem sido 

demonstrados em plantas com sistema radicular 'pivotante, 

com diâmetro de radiculas maior que 5 mm e baixa formação 

de pelos radiculares (ST JOHN, 1980). 

Além da estrutura da raiz, 

micotrofismo esta relacionado ao metabolismo 

podendo variar entre 

OCAMPO, 1981). 

espécies e cultivares 

o grau de 

da planta, 

(AZCON & 

o desenvolvimento da infecção micorrizica 
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pode ser controlado pela concentração de nutrientes no 

interior da planta (SANDERS, 1975). De fato, altos niveis 

de colonização ocorrem em condições de solo de baixa 

fertilidade, sendo que, o aumento dos teores de P (MOSSE, 

1973) e N (HAYMAN, 1975) exercem um efeito negativo na 

ocorrência da infecção. 

Diminuição dos e·xudatos radiculares 

(RATNAYAKE et alii, 1978), da concentraçãq de carboidratos 

sol'l!lveis (SANE et alii, 1983) e da permeabilidade da 

membrana (GRAHAN et alii f 1981) tem sido relacionados com 

elevadas concentrações de P na planta, inter~erindo 

negativamente na colonização pelo fungo MVA. 

Temperatura e luminosidade também interferem 

nos niveis de infecção, possivelmente devido a indução de 

alterações na taxa fotossintética do hospedeiro (SAME et 

alii 1983). 

Os fungos micorrizicos diferem entre si, em 

relação ao beneficio que conferem às plantas, efeito 

descrito por NOSSE (1973) como especificidade e que tem 

sido usado como sinônimo de efetividade. 

Um fator determinante desta efetividade está 

relacionado com a habilidade do fungo em desenvolver uma 

grande quantidade de micélio externo (MOSSE, 1972). 
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putro fator critico, se relaciona com a 

velocidade com que o endõfito se estabelece na raiz. 

ABBOTT & ROBSON (~981) observaram que a 

efetividade de determinadas espécies fungicas estava na 

dependê.ncia da percenta.gem· de raizes colonizadas nos 

primeiros estágios de desenvolvimento da planta. 

Com relação a este fator DOUDS (1986) divide 

o·ciclo de infecção em 3 fases segundo o desenvolvimento da 

planta, demonstrando que plantas senescentes podem 

apresentar um aumento da porcentage:m de infecção que pode 

não estar relacionado com a efetividade do fungo. 

2. 2 FATORES QUE AFETAM O DESENVOLVIMENTO DAS MVA 

As micorrizas vesícula arbusculares resultam 

de uma condição equilibrada entre o fungo, a planta e o 

ambiente (clima e solo). Cada um destes componentes é 

afetado e/ou controlado por diversos fatores que podem 

atuar separadamente, inter-relacionados direta ou 

indiretamente. 

2.2.1 Fatores Fisicos 

Os fungos MVA podem ser influenciados desde 
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o processo de germinação dos esporos até a penetração das 

raizes do hospedeiro, por alguns fatores como umidade, 

temperatura, luminosidade e textura do solo. 

Neste sentido SAIF (1981) observou que a 

colonização de raizes foi favorecida quando a umidade do 

solo permaneceu abaixo de sua capacidade maxima de retenção 

de água, podendo favorecer também a produção de esporos 

{SAIF et alii, 1975}. Para a germinação de esporos a 

umidade na capacidade de campo ou acima desta podem 

favorecer o ~rocesso (SYLVIA E SCHENCK, 1983). 

Os efeitos da temperatura sãovariàveis, 

dependendo da espécie de fungo e da combinação fungo

-hospedeiro, porém geralménte, apresentciE adaptação 

fisio16gica com 6timo de temperatura relacionada aquela de 

seu local de origem (DANIELS & TRAPPE, 1980). 

A luminosidade por induzir altera9ões na 

taxa fotossintética do hospedeiro, interferindo nos niveis 

de infecção (SAME et alii, 1983). 

A textura do solo interfere tanto no 

desenvolvimento do micelio externo quanto na esporulação 

dos fungos MVA (SAFIR & DU1{IWAY, 1982). 

2.2.1 Fatores Qu1micos 
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A disponibilidade de certos nutrientes no 

solo, especialmente o P -eN _influenciam o grau de 

colonização das raizes (MOSSE, 1973), bem como a germinação 

de esporos e o crescimento do tubo germinativo (SIQUEIRA et 

alii , 1985) 

Concentração de P a 30 uM inibiu a 

germinação de Glomus mosseae e Glomus caledonium em meio de 

ágar mas a germinação no solo não foi afetada a 

concentrações de 982 ppm de P (HEPPER, 1983). 

Em placas de areia com solução de P, KOSKE 

(1981) observou em Gigaspora gigantea que concentrações de 

até 500 ppm de P, não influenciaram na taxa d~ germinação. 

Quando aplicado em doses elevadas, o P além 

de reduzir a colonização de raizes, pode reduzir ainda a 

produção de esporos e micélio externo (SIQUEIRA et alii, 

1984; MENGE, 1978). 

Não se conhece o mecanismo exato pelo qual o 

P interfere na colonização das raizes, porém evidências 

demonstram que este efeito esta relacionado, muito mais a 

aspectos da planta que do fungo. 

Nenhum efeito foi obtido na germinação de 

Glomus epigaeum com a adição de até 900 ppm de N na forma 
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de NR NO ou de 152 ppm de K (DANIELS & TRAPPE, 1980), 
4 3 

enquanto que para o crescimento do tubo germinativo uma 

dosagem de 24 ppm de N, foi prejudicial no meio de cultivo 

(SIQUEIRA et alii, 1982). 

2.2.2 pH 

O efeito do pH, geralmente utilizado na 

verificação da distribuição das espécies f~ngicas, ~ de 

dificil avaliação, uma vez que as propriedades quimicas do 

solo variam em função deste fator. 

As MVA ocorrem numa ampla faixa de pH, sendo 

que algumas espécies são dependentes deste fator para o seu 

desenvolvimento. 

Glomus mosseae não é encontrado colonizando 

solos com pH abaixo de 5,5 enquanto que Glomus tenuis tem 

predominado em solos extremamente ácidos (MOSSE, 1981; 

LAMBERT & COLE Jr., 1980). 

Em levantamentos efetuados por COLOZZI FILHO 

et alii (1986) em ecossistemas naturais e agroecossistemas 

do estado de Minas Gerais, foi verificado que o pH do solo 

afetou a composição da população de fungos MVA nativa. Um 

maior n~mero de espécies ocorreu a pH entre 5,0 e 6,0, 

sendo que, Acaulospora scrobiculata e Acaulospora morrowae 
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predominaram em solos com pH 6,0 enquanto que Acaulospora 

spinosa, Scutellospora pellucida e Gigaspora sp. 

predominaram a pH 5,0. 

o pH ótimo para o desenvolvimento de uma 

dada espécie tem sido demonstrada como aquele do qual a 

espécie se origina. 

Gloínus mosseae originário de solos 

alcalinos, germinou de maneira satisfat6ria, em água-ãgar 

contendo extrato de solo, numa faixa de pH entre 6 e 9 

enquanto que Scutellospora coralloidea e Scutellospora 

heterogama originarias de solos de acidez mais elevada 

apresentaram um ótimo de pH entre 4 a 6 (GREEN et alii 

1976; GERDEMANN & TRAPPE, 1974). 

Com relação à colonização radicular WANG et 

alii (1986) demonstraram que fungos isolados de solos 

alcalinos infectavam pobremente as raizes quando em solo 

ácido{ porém espécies originArias de solos ácidos 

colonizaram eficientemente em vários niveis de pH do solo. 

Menor quantidade de micélio externo foi 

desenvolvida por Glomus fasciculatun isolado de solo ácido 

quando a associação micorrizica foi estabelecida em 

condições de pH mais elevado que aquele do qual o fungo se 

originava (GRAHAN et alii 1982). 
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Glomus macrocarpum t isolado de uma areia 

quartzosa com pH abaixo de 5,5, respondeu positivamente, em 

termos de germina9ão, a eleva9ões do pH quando testado em 

d9is outros tipos de solo (LAMBAIS & CARDOSO, 1988; NAVARRO 

et alii, 1987). 

Adapta9ões ecofisiológicas relacionadas com 

o pH em alguns casos são sugeri'das como dependentes da 

temperatura (KOSKE,1981; DANIELS & TRAPPE, 1980). 

Glomus mosseae apresentou maior percentagem 

de germina9ão a temperaturas mais baixas em condi9ões de pH 

alcalino e a temperaturas mais elevadas a pH neutro (GREEN 

et alii, 19.7~). 

2.2.3 Mn e outros ions inorgânicos 

Enquanto que, a produ9ão de um vigoroso 

micélio externo, pode ser vantajoso em termos de promoção 

de crescimento em plantas, sob condições limitantes de 

certos fatores tais como P e àgua, isto pode ser 

desvantajoso em situações onde a solução do solo contém 

elevados niveis de elementos metâlicos tais como Zn, Cu, 

Fe, AI e Mn potencialmente tóxicos. A solubilidade de 

muitos destes metais aumenta com a diminuição do pH, e 

portanto os ambientes naturalmente àcidos estarão mais 
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sujeitos a p~rmitir esta toxicidade. 

Para o caso dos fungos endomicorrizicos, as 

concentrações de alguns destes elementos encontrados na 

m&ioria dos solos são consideradas fungitoxicas in vitro. 

HEPPER & SMITH (1976) observaram redução, 

tanto na percentagem de germinação quanto no crescimento do 

tubo germinativo de Glomus mosseae, em meio agarizado 

contendo 0,136 ug/g de Mn ou 0,70 ug/g de Zn. 

A germinação de esporos de Glomus caledonium 

foi reduzida em meio de cultivo contendo 0,14 ug/g de Mn ou 

0,5 ug/g de cu. Este efeito não foi permanente e os esporos 

uma vez transferidos _para ãgua-agar, germinaram 

normalmente, sugerindo um efeito fungistàtico que poderia 

reduzir a colonização das raizes (HEPPER, 1979). 

A presença de plantas colonizadas por fungos 

micorrizicos em condições edàficas diversas sugere a 

presença de um mecanismo para adaptação ecofisio16gica. 

Neste sentido, em condições naturais, uma 

vantagem competitiva foi demonstrada por um end6fito de 

micélio fino com relação a Glomus albidum. A cOlonização 

micorrizica pelo end6fito fino foi mantida inalterada até 

40 dias apos a aplicação de 50 ppm de Mn no solo (McGEE, 

1986). 
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A mesma fonte de in6culo com Glomusalbiqum 

·mantida por alguns anos, em tipos de solos com 

caracterlsticas quimicas diversas demonstraram 

sensibilidade diferenciada a metais (HEPPER, 1979). 

WANG et alii (1985) prop~seram que a 

toxidez do AI pode ter sido responsàvel pela inibição de 

end6fitos de hifas grossas no solo com pH abaixo de 5,5, 

pelo fato de que a infecção por estes fungos foi 

~ihtualmente eliminada a niveis de AI acima de 2 ppm, 

chamando a atenção para o fato de que a inibição da 

infecção pode ser parcialmente um reflexo da sensibilidade 

do hospedeiro a metais, e que, 
---

este ~ungo micorrlzico 

apresentou maior sensibilidade a AI do que qualquer fungo 

ecto ou eric6ide até agora examinado. 

Bioensaios em placas contendo areia, 

indicaram que 1,5 ppm de AI em solução jã apresentou efeito 

inibitorio para Glomus mosseae, enquanto o mesmo-·efeito em 

Gigaspora margarita s6 ocorreu em concentrações de AI 

superiores a 30 ppm (SIQUEIRA et alii, 1985). 

De maneira geral o efeito de tons metãlicos 

no desenvolvimento das MVA tem seu estudo limitado, 

principalmente pela impossibilidade do cultivo axênico das 

espécies, onde as concentrações iônicas poderiam ser melhor 
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monitoradas. 

MOSSE (1981) trabalhando com solos tropicais 

citou os problemas de salinidade e de toxicidade de AI e Mn 

que estes solos apresentam. A autora constata o 

conhecimento limitado que se tem a respeito dos efeitos que 

estes 10ns causam nos fungos MVA tanto no estabelecimento 

da simbiose quanto na eficiência micorr1zica sugerindo que 

a atenção deva se voltar para o conhecim.ento das espécies 

nativas, pois espécies com mecanismos adaptativos a estas 

condições, sem dâvida, devem ocorrer .• 

Neste sentido, em plantas ericàceas que 

-geralmente estão presentes em solos àcido~, BRADLEY et alii 

(1982) demonstraram que a presença da infecção micorr1zica 

pode conferir tolerância à toxicidade causada por Cu e AI. 

Pezizella ericae, o fungo ericóide, confere à planta uma 

habilidade inerente para desenvolver-se em concentrações 

metâlicas bem mais elevadas do que aquelas em que as 

plantas não micorrizadas conseguem tolerar. A produção de 

micélio de P. ericae não foi afetada em presença de 400 ppm 

de Al demonstrando um nivel de tolerância superior àqueles 

dos fungos ectomicorr1zicos L. laccata é A. muscaria. 

A resistência em fungos ectomicorr1zicos e 

eric6ides apresenta diferenças intergenéricas. Neste 
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sentido Suillus bovinos demonstra uma resistência menor 

que Amanita muscaria a CU e Zu o que pode ocorrer devido a 

uma seleção do ambiente natural para alguns fungos, baseada 

no nivel de tolerância a metais- (READ et alii, 1985). 

2.3 TOXICIDADE DE Mn EM PLANTAS 

Nos solos brasileiros o manganês ocorre na 

faixa de 10 a 400 ppm de manganês total ou 0,1 a 100 ppm de 

manganês sol~vel (MALAVOLTA, 1980). 

-
Um levantamento feito por VALADARES & 

CAMARGO (1981) no estado de São Paulo, mostrou variações de 

Mn sol~vel de 3 a 190 ug/g nos horizontes superficiais do 

solo. 

Apresenta-se no solo em três valências 

sujeitas a um equilibrio dinâmico: 1) Mn+2, que aparece na 

forma trocàvel e na solução do solo em grande parte (92%) 

como complexo ou que lato orgânico; 2) Mn+3, possivelmente 

como oxido Mn203i 3) Mn+4, como pirolusita, um oxido muito 

estAvel (MALAVOLTA, 1980). 

As variações de uma valência para a outra 

dependem das condições do solo, tais como, teor de matéria 

orgânica, potencial de oxirredução, grau de umidade e 

arejamento, atividade microbiana e pH do meio (FOY, 1984). 
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E absorvido e transiocado nas plantas na 

forma bivalente chegando até as raizes através do fluxo de 

massa que é influenciado pela concentração do elemento no 

solo e pela taxa de transpiração da planta (MALAVOLTA et 

alii, 1974). 

A toxicidade de Nn ocorre normalmente em 

combinação com aquela causada pelo Al t6xico em solos com 

pH inferior a 5,5 cujos materiais de c!J:,igem são 

suficientemente ricos em Mn total. Todavia! a valores de pH 

superiores a 5,5,0 aluminio não prejudica o desenvolvimento 

das plantas em virtude de sua precipitaç:ão praticamente 

completa, ao pai.SSO que a toxicidade de Mn pode ainda 

ocorrer (FOY, 1984). 

Certas espécies, exclus5. vamente tropicais 

desenvolvem-se normalmente em condições de valores de pH, 

no~~~ quais o milho e a soj a certamente não conseguiriam 

desenvolver-se. Muitas dessas espécies evolui):-am em solos 

àcidos f razão pela qual apresentam genes responf>áveis pela 

t:olert.ncia a elevados niveis de A..l e Mn (SNiCHEZ, 1981). 

Usando a técnica de enxertia foi 

demonstrado, em dois cultivares de soja, que a tolerâ.ncia 

diferencial à toxidade de Mn era determir,ada principalmente 

pelo genótipo da parte. aérea que controla o ac1.!i.mulo de ions 



nas folhas (HEENAN & CARTER, 1976). 

responsàvel 

plantas ele 

Pode 

pela 

tem 

existir mais de um 

tolerância ao excesso de Mn. 

si(~.o atribuido à abr orção 
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mecanismo 

Em certas 

reduzida do 

eleixtento (FOY et alii, 1978) ou a me ,.'or translocaç::ão do 

exce~':so absorvido para a parte aérea (ANDREW & H:8GARTY I 

1969) ou ainda à maior tolerância a teores elevados em seus 

tecidos (FOY et alii, 1973). 

Os niveis criticas, deficientes e toxicos de 

M.n são definidos como a concentração (10 eleI,;G.nto nas 

folhas, associada com uma redução de 10% na produção de 

matéria seca devida à deficiência ou toxicidade 

respectivamente, ;endo que para o cultivar de soja Bragg 

foi de 10 e 160 ppm de Mn nas folhas (OHKl f 1981). Deve--se 

x·essaltar que o nível critico pode ser variável na 

dependência de fatores, tais como espécie, 

condições do solo e outros. 

cultivar r 

espécies 

Nesse ss.ntido f o grau de tolerâncüi. entTe 

e cultivares de plantas pode depender de 

interaç:ões entre o l'in e outros elementos tais como PIFe f 

si e Ca, H;;ndo r€~Jponsáveis por uma grande diversidade de 

sintomas que podem ser alterados pela adição destes 

elementos (FOY, 1984). 
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o antogonismo Mn-Fe é amplamente conhecido, 

sendo observado frequentemente em ~:olos ácido! contendo 

altos niveis de Mn disponivel. Em geral, Fe e Mn estão 

inter-relacionados em suas fun0ões metab61:' cas, 

apresentando uma taxa idea} r para a relaç:ão Mn/Fe entro 1,5 

e 2,5 em plantas superiores (FOY et alii, 1978). 

2..4 ASPECTOS FISIOLClGICOS Dp .. S)J:!COR.'R.IZAS NA lJ .. SSORÇp .. O DE 

Mn 

-
SegundD PACOVSKY (1987) as avaliaçGes de 

diferen~as nutricionais entre plantas micorrizadé.~ s e 

controles tornam-se dificultadas d.evido a dois fatores: (1) 

As plantas contr.Dle geralmente não tem uma cómpensaçáo do P 

que nas plantas micorrizadas é incrementado; (2) O periodo 

em que é feita a avaliaç:ão pode acentuar difere.nças 

transitórias. 

De Jilaneira geral, tem 5j do observado que a 

micC'}'rizaç§.o pode levar a planta a um nivel mais elevado de 

tolerância a metais (BRli..DLEY et êlii, 1981: BROWN & 

WILICINS r 1985; GILDON &. TIN"KDR, 1983). lA prese.nça cia 

in f ecc;:&.O pode cau:ar uma reduç:ão da concentração de metais 

na part~e aérea, em alguns casos como consequência de sua 

retenção no sistema radicular (BRADLEY et alii, 1982;. BRU\\1N 

& WILKINS, 1985) r não permitindo ac'éunulos elevados na parte 
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aérea. Um levantamento relacionado à distribuiç.:âo de 11n em 

plantas micorrizadas por fungos MVA(Tabela 1)1 pode dar 

uma idéia da ocorrênçia deste efeito. l~a maioria dos casos, 

no entanto, 

no sistema 

avaliado. 

não forai:: obtidas as concentraç.ões do elemento 

radicular, e o mecanismo da proteç:ão não foi 

De acordo com TAYLOR (1987) I as hipóteses 

relativas à tolerância de plantas à con6.:i çê;es ex·cressantes 

de ions meti...licos f podem ser agrupa.da,s em duas classes: 1) 

atuação 

penetram 

d(;:. ID(;'cé:;.nismos internos das células / onde os ions 

no citoplasma mas são subsequentemente 

de[';:tivadosj 2) atuação de mecanismos de exclusão t onde a 

tQlerânc~a està baseada na habilidade da planta em previnir 

a entrada dos 5.ons no citoplasma. Dentre os mecan.ismos de 

prevenção incluem-se: a) imobilizaçã.o do elemento na parede 

celular; b) complexação de metais por cn)elaLos exudados 

pelas raizes; c} formaç;ão de uma barreira redox na membrana 

plasmática, e d) formaç:ão de umE; barreLr:-a de pH nesta 

membrana. 

A presença da micorri.::.a pode :i.nfluend ar e.m 

todas estas fases, atrav~s de alterações fisio16gicas do 

sistema radicular. 
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Tabela 1 - Efeito das micorriz;,s na concentração de Mn em 

plantas (parte aérea). _ 

----------------~------------------------------------------
FONTE 

NOSSE (1957) 

GERDEHANN (1964) 

ROSS & K~PER (1970) 

KLEINSCHMIDT &: GERDEloíANN (1972) 

MOSSE (1973) 

BIE:RHl>-~ & LIDERV!PJ~ (1983) 

CARDOSO (1984) 

PACOVSKY et alii (1985) 

COLOZZI-FILHO & f'IQUEIRA (1986) 

DUECK et alii (1986) 

PACOVSKY (1986) 

GOr-ms (1986) 

SIQUEIRA &: OLI"\TElRA (1986) 

SMITR & RONCADORI (1986) 

l~ cGEE ( 1987 ) 

TElG. LIGN &: KILLHAI-í (1987) 

&RIRES et alii (1989) 

IJi.MBA.I S ( 19 t: 9 ) 

lfAVllliRO et alii (1989) 

PLAN'I'j, 

maçã 

milho 

soja 

citrus 

várias h ()speclein' s 

gerânio 

50-ia 

café 

gramineas 

soja 

soja 

feijão 

algodão 

solanácea 

eragrostis 

trevo 

estilosanü~s 

feijf.to 

- diminuic;;t:D do teor em relac;;ão ao controle. 
+ aUIliento 60 teor em relaçào ao controle. 

Mn 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Em micorrizas ericõides vem sendo sugerido, 

que as paredes das células do fungos, são em comparação com 

as das plantas, os maiores sitios de complexação de 

elementos metàlicos (BRADLEY et alii, 1982). 

A produ9ão de sider6foros por linhagens de 

basidiomicetos formadores de ectomicorrizas foi demonstrada 

em cultura axênica por SZANILD et alii (1.981.), o que pode 

significar um efeito das micorrizas na melhora d~ nutrição 

em Fe e· possivelmente um efeito indireto na tolerância a 

niveis têxiços de Mn. 

Alterações dos exu~atos radiculares, ocorrem 

quanti e qualitativamente quando- as plantas tornam-se 

micorrizadas (GRAHAN, 1981.), modificando a população de 

outros microorganismos que atuam na rizosfera (AMES et alii 

1984) e , portanto, podendo alterar a disponibilidade ou 

utilização de nutrientes na micorrizosfera. 

BRl~DLEY et alii, 1.981. sugeriram que a 

redução da toxicidade de Zn em micorrizas eric6ides estava 

relacionada com a retenção do elemento nas hifas do fungo. 

No entanto, DUECK et alii (1.986) observaram em Glomus 

fasciculatum que o efeito protetor do fungo estava na 

dependência do tipo de solo utilizado e que provavelmente 

outros fatores alem daqueles relacionados à fisiologia do 
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fungo, poderiam estar envolvidos. 

o acámulo de metais em raizes de Pezizella 

ericae foi demonstrado atraves de microscopia eletrônica, 

ocorrer em células da raiz mais do que em células do fungo. 

Incrementos na absor~ão de elementos 

tóxicos, também são demonstrados na presen~a da micorriza. 

Neste sentido, KILLHAM & FIRESTONE (1983) observaram que a 

infecção por fungos MVA em condições de solo de elevada 

acidez, e em presença de altos teores de metais 

potencializaram a absor~ão de CU, Ni, Pb, Zn, 

reduzindo o crescimento da planta. 

pesados, 

Fe e Co 

End6fitos podem diferir em sua tolerância a 

metais pesados e em sua habilidade para participar na 

nutrição das plantas (GILDON & TINKER, 1981). 

Os mecanismos da indução de tolerância em 

plantas, bem como as inter-relações com outros nutrientes 

possam estar envolvidos no processo carecem de 

esclarecimentos. 
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3.VLATERIAL E ~n!TODOS 

Procurou-se avaliar o efeito do ~m nas fê~es 

de germinação de esporos (Estudo 1 - em laboratório) e né, 

colonização de fungos MVA em soj a (Estudo 2 - em c< sa-de--

-vegetação). Alem disso, em uma terceira fase estudou-se um 
-

possivel mecanismo de controle da translocação de metais 

- (no caso, Mn) em sis'~ ema radicnlar com fungo MVA, através 

da determinação de l-in oxidado. optou-se pelo uso de areia 

guartzosa, pela facilidade do :e.u uso em diversas medidas~ 

'rendo-se em vista que valores de pR acima de 

5,5 podem alterar a disponibilidade de Mn no substrato, 

optou-se pela utiliza~ão de um suporte para a planta, 

praticamente: inerte: em termos de: retenção de: cttions, sendo 

os ele.JJ1entos nutricionais aplicados na forma de ~olução 

nutritiva de: Steinberg (FOY et alii{ 1967) contendo 1/3 d& 

concentração ~e fósforo, tamponada a pH 5, O e corj'l~endo as 

f;eguintc~s concentrações em ppm de elemeJ ,·i.:.os : ~) O r 8 Ca i 7 f 6 

Hg; 56 f O l~; 3 f 8 S i 29 I 4 K f lar O P i O, 3- 4 C 1 i O f 13 Hn; O f 07 

B ; O I 04 Z n i O, O 1 Cu; O f O O 5 »\ O i 1 f O F e. . 
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3 .1 ESTUDO' 1 EFE'ITO' DO Mn -NA, GERI-íINAÇAO DE 

ESPOROS DE FUNGOS MICORRIZICOS VESICULO-ARBUSCULARES 

3.1.1 Espêcies fungicas estudadas 

Os fvngos MVA empregados fazem parte da 

micoteca da S'eç:ão de l'íicrobiologia do Departamento de 

Solos., Geologia e Fertilizantes da ESALQI provenientes de 

multip~ icaç:ão em vasos, tendo o milho com,o planta 

multiplicadora. 

- Acaulospora scrobiculata Trappe 

- Acaulospora morrowae spain & Schenck 

- Scutellospora heterogama (Nicol. &: Gerd.) 

Walker & Sanders 

- Gigaspora margarita Becker & Hall 

- GIomus macrocarpUID TuI & TuI. var. 

macrocarpum 

- Glomus etunicatum Becker & Gerdemann 

3.1 .. 2 Substrato empregado 

Ccnstituiu-se de areia grossa, que ap6s 

peneiramento em. malhe, de 2 IIll1l, permaneceu 24 horas em HeI a 

5% para a retirada de materiais orgânicos. Posteriormente, 

procedeu-se uma lavagem em àgua corrente ate a constata0ão 

da retirada de todo o ácido at.raves do liionitoramento do pR 
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do sistema. 

o 
A areia foi esterilizada a ~20 C por 2 h, e 

analisada quimicamente conforme resultados na Tabela 2. 

Tabela 2- Aná.lise quimica da areia utilizada nos 

Estudos 1 e 2. 

r~.+ Ca2+ H+N3+ Cu Fe Mn Zn 
-----emg(10Q...,--rn3)----- -----------------tt!;lg------------------

5,0 0,16 0,07 0.6 0,3 0,6 

M.O.%' = 0,65 
S = 0,31 emg (200 ClD:3)-1 soma das bases (Ca2+, Mg2+ e K+) 
T = l,09 emg capacidade ae troca de cát~ons (S + H+ + A13+) 
V% = 28,0 saturação de bases (100.ST-1) 
F, K,. Ca . foram extraidos pelo método da resina 
AI + H+ foram extraidos em KCl lN 
Cu, Fe, Mn e Zn foram extraidos em DTPA. 

3. 1. 3 Preparo dos esporo~' 

Os esporos foram separados por pene ir agem 

úmida (GERDE~1ANN e }HCOLSQN f 1963) f recuperados em peneiras 

de porosidade variando entre 50 a 250 u dependendo da 

espécie em estudo r centrif\.lgados em solução de sacarose a 

40% por 4 minutos e lavados em àgua estéril. 

Para a completa remoção de fragmentos de 
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hifas e outras impurezas, ·os esporos foram transferidos 

_ para erlenmeyers (250 ml) contendo 50 9 de silica grossa e 

50 ml de água sendo agitados durante 30 minutos. 

A desinfesta~ão superficial foi feita com 

solução de hipoclorito de s6dio a 0,3% por 3 minutos e 

posterior lav ;.~ gem em água destilada. 

3.1.4 Montagem das placas de ge.rminação 

A. areia lavada foi submetida aos tratamentOf:~ 

com Mn na forma de MnC12.4H20 para obtenção dos níveis 

0,13; 15; 30 e 75 ug/q (ppm) e distribuida em placas de 

Patri com capacidade para 100 g do substrato. 

A umidade da areia foi mantida em torno de 

80% da capacidade máxima da retenção de água pela adição de 

20 ml da solu~ão nutritiva de steinberg isenta de Mn. 

Com o auxilio de um microscópio 

estereosc6pico os esporos foram transferidos em grupos de 

20 para membranas filtrantes (Sartorius) de 47 mm de 

diâmetro .e 3,0 um de porosidade. 

ÀS membranas foram Cobradas na forma de 

envelope e introduzidas entre duc.s camadas de areia. As 

placas foram embrulhadas em papel aluminio e incubadas 
o 

durante 30 dias a 30 C. 
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3.~. 5' Parâmetros avaliados 

Apos 30 dias, os esporos foram considerados 

germinados pela visualiza9ão em microscópió estereoscópico 

(45X), da emergência do tubo gel':rninativo. 

Os dados obtidos em percentagem foram 

submetidos á anàlise de variância em esquema fatorial 

precedidos da transformação are san ..f x/i00 f onde x e a 

percentagem de germinaç:ão. 

As médias foram comparadas pelo Teste de 

Tukey t u'(:ilizando-se a aná.lise de variância (P<Ó f 05) • 

3.2 ESTUDO 2 - INFLUENCIA DA· ASSOCIAÇAO ENDOMICORRIZICA, 

EM SOJA, NA ABSORÇAO DE Mn A NlVEIS T~XICOS 

3.2.1 Espécies f~ngicas estudadas 

Foram utilizadas três espécies d~ fungos I;VA 

arranjadas em 4 tratamentos! 

- Glomus macrocarpum Tul &: Tul 

- Glomus etunicatum BE.::.cker & Gerdemann 

- ~igaspora margarita Becker & Ball 

- Controle sem fungo ~íVA. 
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3.2.2 Substrato empregado e ~osagens de Mn 

utilizou-se como substrato para o plantio da 

soja, areia lavada e esterilizada pelo processo descrito 

no Estudo 1, distribuida em vas.os com capacidade para 2 kg. 

ÀS concentrações de Mn de O, 1.3 ; 4 ; 8 e :L2 

ug/g foram alcançadas com a adição de 1< .C12 4H20 diluidoem 

solução nutritiva de Steinberg nas respectivas doses. 

3.2.3 Planta indicadora 

Como planta indicadora utili,zou-se a soj ê 

[~~ycine max"L. (Merril) cv. IAC 8] f descrita como cultivar 

de tolerância media à Mn em niveis t6xicos. 

As sementes I bem çomo demais informações 

sobre o cultivar foram obtidas na Seção de Leguminosas do 

Instituto Agronômico de campinas. 

3.2.4 Montagem e condução do experimento 

A inoculação com o fungo ]{VA foi feita com 

uma suspensão de esporos obtidos por pe.neiragem unida e 

decantação (GERDEI-lB.NN e NICOLSON f 1-963). 

Os esporos, feparados em 

estereosc6pico, fortJ'll desinfest.:d.os em 

microsc6pio 

solução de 
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hipoclorito de sódio a 0,3% e lavados em âgua destilada. 

Para a inoculação de cada vaso utilizou-se 

90 esporos f~ngicos, aplicaüos a 5 cm da superficie do 

substrato, imedia"i::emanete antes da semeadura da soja. O 

tratamento envolvendo a mistura foi preparado utilizando-se 

trinta esporos de cada especie. 

Plântulas de soja r obtidas em HGerbox ll ap6s 

6 dias da semeadura, foram s(üe~cionadas segundo o estado 

sanitário e tamanho do hipoc6tilo e transplantada~ para os 

vasos. 

À nutrição das plantas no transcorrer do 

experimento foi mantida com a aplicação de solução 

nutritiva de Steinbcrg isenta de Mn, diluida a 1/3. 

Durante os 50 dias de condução do 

experimento em casa-de-vegeta~ãol os vasor foram regados, 

duas vezes por semana, com 50 ml da solução nutritiva e 

sempre que necessário com bgua destilada não permitindo 

perdas por drCJLagem. 

3.2.5 Parfimetros avaliados 

2Ios 50 dias, as plantas forb_m cortadas na 

altura do colo e as r&:zes foram lavadas em bgua d€Gtiladn 
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deionizada, por diversas vezes, até completa remoção de 

particulas de areia. 

Raizes e parte r, aérea.s foram secas em estufa 
o 

com ventilação forçada, a 00 C atb peso constante, sendo 

então pesadas para determinação dê matéria seca da parLe 

aerea, (MSPA) e matéria SE:,ca do s iste).ila radicular (MSSR). 

Na MSPA e MSSR determinou-se quimicamente os 

teores de P I Ca, M-g, F'e e Mn em análiSE: multielementar 

simultânea [ por espectrometrla de end.ssão atômica r com 
-

plasma induzido de argônio, apos digestão nitroperclbrica. 

o teor de K foi obtido por fotometría de chama por emissão 

atômica. 

A digestão sulf'éLrica para determinação dos 

teores de N foi realizada para MSPA, obtendo-se os 

J:'esul tados pelo método colorimétrico com indofenol azul em 

autoanalisadar Technicon. A. qlii,ntidade tota.l de nutrientes 

acumulados nos t0cidos foi calculada com base no teor 

destes no tecido e a produção de matéria seca. 

Não foi possível a determinaç:ão de N na HSSR 

devido à pequena guantidcõ_dc de biomassa existente.. 

.A coloniza.ção micorrizica foi 

utilizando partes óe raizes secas se.guindo o nj(~tod.o dE'. 

colorélç::ão propc")sto por PHILLIPS e I{1tYl'lAN1~ (1970) r que 
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consiste em: 

- separar 0,2 g de raizes jã secas em 

estufai 
o 

- aquecer em 20 ruI de KOH 10% a 90- C por 30 

minutos; 

- lavar em àgua corrente e mergulhar em HeI 

a 1% por 3 minutos; 

- escorrer o ácido e adicionar 20 rol de 

lactoglicerol azul (ácido lt.tico 1 

_ glicerina! ê.gua 1: 1:1 e t~trypan blue" a 

o 
- aquecer a 90 C por 5 minutos. 

o preparo das lâminas e a deterfuinação da 

percentagem de colonização foram feitas de acordo com 

BIERMANN e LINDERY~ (1981). 

o efeito da micorrização no crescimento t 

teor e acnffiulo total de nutrientes foi determinado atravós 

das equações d.e regressão aj us"l':.adê. S f relacionando-se estes 

parâmetros o))tidos para as plantas micorrizada.s (l:<i) e não 

micorrizaóas (NN) I tendo como 'i'ariáve.is dep<?nden.tes ôas 

doses de l!J.n apl:Lcadê.f~. 

Hédias de tratamentos de fungos foram 

compê.J.:'c>.das pelo teste de 'Y'ukey. 
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Os dados relacionados à colonização 

micorrizica e as relaç:ões entre MSPA/MSSR, MnjP, Mn/Ca, 

Mn/Fe e Mn/MSPA 1 foram normalizados pela transformação arc 

se1xjlOO. 

3 • 3 ESTUDO 3 - OCORRBNCIl, DE i'-in NO ESTA.DO OXIDA.DO EH 

~íICORRIZ;AS 

3.3.1 Espécie f~ngica 

Com base nos resultados no 

Ei;·perim.ento 2 r optou-se pela utilização d.o fungo Glomus 

macrocarp\Ull 'rui S: 'rui var. mê',croqar:pum. 

3.3. 2 Substrt:·~o empregado e dosagens de Kn 

Neste caso, adotou-se 'o'omo substrato uma 

mistura 6e silica e vermicul.:ita (3 ~ 1) em vasos com 

capacidade para 2 kg. 

As dosagens de En (O I 13 ; 15 e 3 O ugjg) 

foram adicionada s na forma de ~mC12 4.H20 dil uióo em se':l uç.:b.o 

nutri tiva de: ['ceinberg COnrOl.Jife Es"l:udo Z. 

uti.lizou-se dc,is cultivares dE:: s.oja, I,?>'C-13 
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e IAC-31 Foscarin f descritas como sensivel e tolerante à 

presença de Mn em n)veis tóxicos, respectivamente. 

As sementes e informações a respeito do 

comportamento dos cultivares, foram fornecidas pe}a Seç::ão 

de Leguminosas do Instituto Agronômico de Campinas. 

3.3 . 4 lv10ntagens e condução do experimento 

Sementes de soja dos dois cultivares foram 

pre-ge::r-m.inadas durante 48 horas, selecionando-se 4.8 

-

pl&.ntulas uniformes I as quais·, foram transplantadas para os 

vasos., 

o fungo micorrizico f:oi inoculado por 

ocasião do transplante, utilizando-se 10 9 de inóculo 

)oisto (solo contendo esporos, hifas e pedaços de raizes) 

colocado imediatamente abaixo da radicula transplantada. 

Os vasos controle, rec8beram 10 9 do mesmo 

solo / cotn pedaços de ré,izes e isentos de fungo micorrh,:! co. 

Durante 20 dias, a nutrição àas plaL ,as foi 

mantida COll a ap1.. icaçi. e> de solução nutritiva (Cé nforni8 

Estucio 2) r cont;;.:ndo a dosagem regu.lu~ àe Nn (O ,13 ppm). 

A.os 21 dias do transplante foram apL; cadas 

as respecti\,as doses de Hn na forma de H.nCi 2 LtL ~)O e.m 
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diluição na solução nutritiva. 

A partir da aplicação das dosagens os vasos 

passaram a receber regas com solução isenta de Mn. 

Aos 40 dias do plantio procedeu-se a 

colheita e separação das plantas em raizes e partes aereas. 

foram 

3.3.5 Parâmetros Avaliados 

As partes 

pesadas e moidas 

aéreas ap6s secagem 

para determinação 

elementos conforme Estudo 2. 

em estufai 

quimica de 

A deposição de Mn oxidado nas raizes foi 

estimada de acordo com o método de KENTEN e MANN (1959), 

adotando-se modificações realizadas por HORIGUCHI (1987). 

o método é baseado no fato de que, o Y~(3+), 

presente nas raizes, ao ser extraido na forma de 

manganipirofosfato apresenta absorbância máxima a 258 nm. 

Quando Mn(3+) em pyrofosfato é reduzido para Mn(2+) pela 

adição de hidrazina esta absorbância sofre um decréscimo. 

Em vista disto, as raizes, após serem 

lavadas em água destilada deionizada foram mergulhadas em 

100 ml de tampão pirofosfato (50 mM a pR 7,0) e na 

sequência: 
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- A extração foi obtida com a utilização de 

oscilador ultrassônico (40 KHZ) sendo 

repetida por 3 vezes. 

- O extrato foi reunido em volume ttnico e 

centrifugado a 2.000 x g por 10 minutos. 

- O espectro de. absorbância a 258 nm foi 

obtido da solução sobrenadante utilizando

-se espectro fotômetro HP 8451A com malhá 

de diodos, eg~ipado com célula de fluxo 

17805 (percurso ótico 10 mm, volume 

interno 80 uI) teclado alfa-numérico 

Hewlett-Packard 98155A e "disc drive" HP 

9122C. 

- A quantidade de Mn oxidado foi obtida a 

partir da diferença na absorbância de duas 

amostras, com e sem a adição de sulfato de 

hidrazina (0,5 ml de solução Of1 M10,5 ml 

de amostra}. 

A colonização micorrizica foi avaliada nas 

duas repetições adicionais utilizando-se o método de 

coloração de raizes proposto por PHILLIP5 e HA~~ (1970)( 

determinando-se a percentagem de infecção conforme AMBLER e 

YOUNG (1977). 

Os dados obtidos foram analisados segundo o 
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esquema fatorial 3x2x2 utilizando-se o Teste Tukey a 5% 

_de probabilidade. 

Dados referentes à percentagem de infecção, 

quantidade de Mn no estado oxidado e relações ~~/P, Mn/Ca, 

Mn/Fe e Mn/MSPA 

transformação are sen 

foram normalizados 

YX/lOO. 

usando-se a 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1 ESTUDO 1. EFEITO DE NIVEIS DE MANGANtS NA GERMINAÇAO 

DE. ESPOROS DE FUNGOS MVA 

Avaliou-se a percentagem de germinação dos 

_ esporos de populações de Acaulospora morrowae, Acaulospora 

appendiculata, Scutellospora heterocrama, Gigaspora 

margarita, Glomus macrocaroum e Glomus etunicatum. 

Ôs dados foram analisados utilizando-se uma 

transformação estatistica (arc sen YX/IOO) cujos valores 

de F são mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Valores de F obtidos na análise de variância da 

percentagem de germinaçào de esporos. 

CAUSAS DA VARIAÇAO GL F 

Mn 3 

Fungo (F) 5 25,73* 

Mn x F 15 3,19* 

Coeficiente de Variação 13,5 
* = significativo com p ~ 0,01 
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Conforme se pode observar houve efeito 

altamente significativo, tanto para os fatores Fungo e Mn 

quanto. para a interação Mn x Fungo. Sendo que, segundo o 

valor de F o efeito mais significativo foi do fungo. 

o efeito do Mn .é mostrado na Figura 1. A 

tendência observada foi de haver uma diminuição da 

germinação dos esporos com o aumento da concentração de Mn 

no meio de cultivo, com perdas do potencial germinativo de 

32,5: 49,3 e 74,2% nas doses 15, 30 e 75 respectivamente, 

em relação ao controle sem Mn. Nota-se ainda que a 

germinação mesmo no tratamento controle, foi de 45,8% o que 

pode evidenciar uma baixa adaptabilidade das espécies às 

cóndições de cultivo utilizadas no experimento. 

o efeito fungistático produzido por Mn em 

fungo MVA foi demonstrado inicialmente por HEPPER & SMITH 

(1976) a uma concentração de 0,14 ug/g inibindo completa ou 

parcialmente a germina~ão de Glomus mosseae 

Posteriormente, HEPPER (1979) obteve o mesmo efeito para 

Glomus caledonium, sendo que l a inibição foi parcial a 0,14 

ug/g e total a 1,4 ug/g. 
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o 15 30 75 

nO JIlg/g 

Letras iguais não diferem estatisticamente (Tukey p < O,OS) 

Figura 1 - Variação da percentagem de germinação de esporos 

nas diferentes doses de Mn. 
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Os resultados obtídos neste experimento, 

demonstram uma tolerância bem mais elevada das espécies em 

estudo I visto que a germinação ocorreu mesmo com a 

utilização de 75 ug/g de Mn no meio de cultivo. 

o comportamento das espécies fúngicas em 

termos de percentagem de germina~ão, dentro das condições 

do experimento está demonstrado na Figura 2. As melhores 

taxas de germina~ão foram obtidas por~. margarita e ~. 

heterogama com taxas duas vezes superiores às espécies 

intermediárias, G. macrocarpum. A. appendiculata e A. 

morroae e dez vezes superiores a G. etunicatum. 

o efeitó do Mn em diferentes populações de 

fungos MVA apresenta poucos relatos e em alguns casos tem 

demonstrado uma correlação negativa entre aumento de seus 

teores com a percentagem de infecção micorrizica (WANG, 

1985; h~BAISf 1987). 

De uma maneira geral, o efeito de ions 

metãlicos tanto na germinação quanto no crescimento do tubo 

germinativo depende principalmente da origem do fungo ou de 

uma adaptação a diferentes condições do solo, num 

determinado período de tempo (HEPPER & SMITH, 1976). 

Os efeitos t6xicos causados pelo Mn na 

germinação de esporos e crescimento do tubo germinativo, 
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tem sido relacionados com caracteristicas da parede de 

esporo, tais como permeabilidade (HEPPER, 1979) sugerindo 

que a ação fungistática de metais pode estar relacionada 

- com sua capacidade dê formar ligações covalentes com grupos 

iOhogênicos na superficie das células. 

Dentre as espécies avaliadas (Tabela 4) 

pode-se observar diferenças quanto a sensibilidade ao Mn. 

Todas as espécies demonstraram tolerância a 15 ug/g do 

elemento, sendo que ~. heterogama e ~. margarita mantiveram 

elevado potencial para a germinação mesmo a 75ug/g. Essas 

duas últimas espécies citadas, são amplamente conhecidas 

devido a ocorrência em solos de baixos valores de pH (GREEN 

et alii, 1976) onde aumentos na solubilidade Mn e( outros 

elementos metálicos pode ocorrer. 

A germinação de A. morrowae e G. etunicatum 

foi totalmente inibida 'f no parâmetro avaliado, a 75 ug/g. 

Acaulospora é um gênero difundido nas mais 

variadas condições edâficas (FERNANDES et alii, 1987) e 

demonstrado como de alta adaptabilidade a solos ácidos 

(lJi..MBAIS t 1987). 

Neste experimento porém, a germinação de A. 

appendiculata, sofreu decréscimo de 50% e 95% napresenç:a 

de 15 e 30 ug/g de Mn respectivamente. 
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Letras iguais não diferem estatisticamente pelo teste de 

Tukey (p ~ 0,05). 

Figura 2 - Varia9ão da percentagem de germinação de esporos 

para diferentes espécies de fungos MVA. 
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Tabela 4. - Efeito de niveis de Mn na germinaç:ão de esporos 

de fungos MVA. (%) 

NIVEL DE Mn (ugjg) 
FUNGO MVA o 15 30 75 

A. morrowae 49,Oa 29,4 a 30,8a 

A. appendiculata 61,6a 32,9 a B,4b 5,8b 

s. heterogama 38,2a 46,5 a 54,5a 38,5a 

,.... margarita 71,5a 58,8 a 55,5a 44,la \,;;I. 

G. macrocarpum 43,la 24,5ab 24,8ab 10,8b 

G. etunicatum 20,6a 7,4ab 1,9 b 

-----------------------------~-----------------------------
Letras iguais, na linha, não diferem estatisticamente 
(Tukey p < 0,05). 

ÀS especies de Glomus comportaram-se de 

forma semelhante com reduç:ão de germinaç:ão em 

aproximadamente 50% na presença de 15 ugjg de Mn. 

o gênero Glomus é descrito como gênero de 

alta sensibilidade a ions metálicos incluindo-se os de AI, 

Fe, CU, Zn (SIQUEIRA et alii, 1984; HEPPER, 1979; LAMBAIS, 

1987) { e G. macrocarpum é descrito como de tolerância 

média à acidez do solo em geral (SIQUEIRA & HUBBEL, 1985). 

Neste trabalho demonstrou-se que end6fitos diferem em sua 

habilidade e tolerância para adaptar-se a condições de 
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estresse de Mn. 

SIQUEIRA et ali i (1984) observ·aram presen<;:a 

de fungistase de natureza abiótica em solo ácido, apontando 

o Al como principal fator inibit6rio. 

o Mn, presente em concentrações elevadas em 

solos tropicais juntamente com o Al são fatores que devem 

ser considerados em programas visando a introdução de novas 

espécies fúngicas ou ainda o manejo das espécies nativas. 

4.2 ESTUDO 2. EFEITO DE NlVEIS DE Mn EM SOJA MICORRIZADA 

4.2.1 Peso da Matéria Seca 

o efeito supressivo do Mn na produção de 

biomassa de soja foi observado a partir da primeira dose (4 

ugjg) tendo a dose de 8 ug/g afetado drasticamente todas as 

plantas, com sintomas típicos de toxicidade. 

A Tabela 5 mostra as diferen9as entre fungos 

quanto às contribuições na produção de biomassa de soja aos 

60 dias, observadas principalmente na dose mais elevada de 

Mn (12 ug/g). Na dose O somente G, margarita se destacou 

dos demaisrdemonstrando menor eficiência na simbiose. Este 

fato persistiu nas demais doses em plantas inoculadas com 

este fungo. 
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-.rabela 5 Eficiência micorrizica em soja na produ9ão de 

matéria seca da parte aerea dentro dos niveis 

de Mn. Médias de 4 repeti~ões. 

----------------------------------~----------------------------------------------------------
reSD Matéria SeLa {g!pli 

Doses de ri!i \ug!gJ 

Medi as \!1 

Control!? 1,B7 {!O{t) 1,~O (iüú} 1,14 {!OO} ! 4l(ib ,:l\iQ} j ~~ 
',1 J>,"'; (10(1) aÍ"; 

E. matrot:arpu!'; 1 ,li! \lG2} 1/59 • i i:7-· I !:"-: {1311 1 ,62 {152} ! ,~ {122} LLi';] .i,-JI .!U! ~ 

h. etunitatult 1 ~ q:; (l(i~j 1 ~ 44 iiúZ) 1,19 f:l04j {, !lO 
" 

n:""; I 'Z{I {1(11 } ai< v, ri ;.Jj ~ o; •• u 

fi. ~ar9arita ., r""< 

" Ei} i ~L ( Ri) t ri") ( B9} (t!B2 " i7} 1,11 i a2} h i ,:,J~. ,3. '; ~ • '* "; .. "".. 

Letras iguais na coluna não diferem estatisticamente (Tukey 
p < D, 05). 
Controle = Controle sem inoculação. 
r2 para médias de doses = 0,91** 
** significativo ao, 01 % 

G. macrocarpum, porém, promoveu o 

desenvolvimento da planta, mesmo em doses mais elevadas de 

Mn (8 e 12 ug/g) com média geral 22% superior ao controle. 

4.2.2 I~fecção micorrizica 

Os dados de infecção micorrizica (Tabela 6) 

indicam uma baixa expressão da simbiose. O fungo G. 

margarita obteve as melhores taxas de infecção e no geral 

nenhuma das espécies estudadas foi afetada pela presença 

dos niveis de Mn. Altas temperaturas na casa-de-végetação e 
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o estado nutricional mantido nas condições experimentais 

podem ter influido no estabe~ecimento da simbiose. 

Tabela 6 Infecção micorrizica em soja na presença dos 

niveis de Mn. 

MnO Mn4 Mn8 Mn12 Médias 

-----~-~---------------------------------------------------

Controle o o o o o c 

G. macrocarpum 6,36 4,49 4,29 4,57b 

G. etunicatum -- 4,99 5,41 3,55 3,77 4,43b 

G. margarita 8,89 7,26 6,04 7,28 7 f 3.7a 

Letras iguais na coluna não diferem estati~ticamente (Yukey 
p < 0(05). 

4.2.3 Concentração e ac~mulo de nutrientes 

Somente as médias obtidas para concentraç:ões 

e acmnulos de P , K e N estão inseridas na Tabela 7 uma vez 

que não foram observadas diferenças na absorção de Ca, Fe e 

Mg. Os valores obtidos para todas as variâveis deste 

estudo, constam do apêndice 1. 

Quanto ao P, não se observou diferenças em 

termos de concentração nas plantas micorrizadas. Devido a 

diferenças na biomassa, maiores acümulos de P foram obtidos 

em tratamentos com o fungo mais eficiente (G. macrocarpum). -
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Tabela 7- Concentração e acúmulo de P, K e N, na parte 

aérea de soja micorrizada dentro dos niveis de 

Mn (PA). 

Tratamento 
(%) 

Controle Or OS8a 

G .• macrocarpum 0,078a 
P 

G. etunicatum 0,086a 

G. margarita 0,084a 

Controle 1,24b 

G. macro·carpum li 44a 
K 

G. etunicatum 1,41a 

G. margarita 1.,42a 

Controle 3,13bc 

G. macrocarpum 2,770 
N 

G. etunicatum 3,25b 

G. margarita 4 f 14a 

Letras iguais na coluna não diferem 
(Tukey, p < 0,05). 

Mádias 

(mgjplanta) 

1,15ab 

lr 32a 

1, 19ab 

O,99b 

16 f 6b 

24,2a 

19,7ab 

16,7b 

42a 

45a 

42a 

47a 

estatisticamente 

Teores mais elevados de K foram observados 

em todas as plantas micorrizadas. Nitrogênio foi o elemento 
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preferencial, concentrado por G. margarita, porém este fato 

não refletiu no total de N acumulado na planta. 

Na Tabela 8 estão os dados de Mn 

(concentra~ão e acãmulo na planta), em função dos niveis 

toleráveis de Mn e fungos estudado~. A concentração de 

manganês foi estudada por análise de regressão linear para 

comparações entre fungos (Figura 3). 

Tabela 8 - Concentração (ppm) e acámulo (mg) de Mn em 

plantas de soja micorrizadas dentro dos niveis 

de Mn. Médias de 4 repeti~ões. 

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

Controle 
@... macrocarpum 
G. etunicatum 
G. margarita 

Controle 
G. macrocarpum 
G. etunicatum 
G. margarita 

MnO 

226a 
142a 
161a 
195a 

MnO 

415a 
265a 
308a 
352a 

Concentra~ão 

Dose de Mn 

Mn4 

l046a 
641a 
854a 

1180a 

Mn8 

2671a 
1703b 
1699b 
1998ab 

Acumulo 

Dose de Mn 

Mn4 

1468a 
997a 

1141a 
1334a 

Mn8 

3048a 
2702a 
2027a 
2058a 

Mn12 

3064ab 
2100c 
2458bc 
3329a 

Mn12 

3256a 
3353a 
2376a 
2742a 

Médias 

1752a 
1147b 
1294b 
1675a 

Jl.íédias 

2046a 
1829ab 
1639b 
1621ab 

Letras iguais na coluna não diferem estatisticamente (Tukey 
p < 0(05). 
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Houve variação entre os fungos quanto à 

concentração de Mn, quando se usou a dose de 8 ugjg de Mn 

no substrato. As duas espécies de Glomus (G. macrocarpum e 

G.etunicat.um) se comportaram semelhantemente quanto a 

absorção de Mn2+ t. causando diminuição significativa na 

concentração deste elemento na planta. Quanto ao acámulo de 

Mn, devido ao efeito de diluição na planta, os resultados 

s6 foram significativos na media geral dos fungos, com 

destaque para ~ etunicatum. 

4.2.4 Indice de Tolerância dos Fu~gos MVA 

Nas doses elevadas de Mn (8 e 12 ug/q) I 

destacaram-se G. macrocarpum e em seguida, G. etunicatum. 

G. margarita mostrou-se um fungo altamente concentrado 

deste elemento, quando em condições de toxidez no 

substrato (Tabela 9). 

4.2.5 Relações entre Mn e P, Ca e Fe 

Somente foi possivel detectar diferenças 

significativas na relação H.n/Ca , quando em doses elevadas 

de Mn nos diferentes fungos, nas doses de 8 e 12 ugjg de Mn 

(Tabela 10). O Fe não foi alterado pela presença dos 

fungos. 
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Tabela 9 Indice de tolekância ao Mn em plantas de soja 

micorrizadas. 

--------------------~----------------------------------~---

Controle 
9.... macrocarpum 
G. etunicatum 
G. margarita 

MnO 

142a 
83a 
90a 

171a 

Indic-e de Tolerância 

Dose de Mn 

M.n4 

787a 
420a 
530a 

1.119a 

Mn8 

2354a 
1087c 
1437bc 
1.984ab 

Mn12· 

2895b 
1340c 
2648b 
4034a 

Médias 

1.544ab 
732c 

1176b 
1827a 

Letras iguais na coluna não diferem estatisticamente (Tukey 
p ~ 0,05). 
controle = Controle sem inoculação. 
O indice de tol.erância foi calculado a partir de 
MASCARENHAS et alii (1983). 

As duas espécies de Glomus, promovendo 

maiores absorções de PeCa, apresentaram também menores 

relações desses elementos com Mn. Quanto ao Ca, as médias 

de Mn/Ca demonstraram uma menor absorção de Mn por esses 

fungos, mantendo-se o equilibrio iônico quanto ao Ca. 

4.2.6 Desenvolvimento do sistema Radicular 

O fungo G. roacrocarpum promoveu os maiores 

acúmulos de Mn nas raizes, quando comparado com os demais 

tratamentos, em função do seu maior desenvolvimento 

radicular. Provavelmente, esse elemento foi metabolizado 

nas hifas internas do fungo nas raizes, não translocando 
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Tabela 10- Relações entre Mn(ppm) e P(%), Ca(%) e Fe(ppm) 
na parte aérea da soja. 

Controle 
G. macrocarpum 
G. etunicatum 
G. margarita 

MnO 

29a 
ZOa 
19a 
25a 

Mn/P, 

Dose em ppm 

Mn4 

129a 
76a 
85a 

144a 

Mn8 

304a 
207a 
190a 
228a 

Mn12 

322a 
268a 
281a 
390a 

Total 

196a 
143b 
144b 
197a 

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

Controle 
~. macrocarpum 
§... etunicatum 
§.... margarita~ 

MnO 

1,57a 
1,15a 
l,15a 
1,43a 

Mn/Ca 

Dose em ppm 

Mn4 

8,11a 
5,21a 
6~14a 
a/79a 

Mn8 

16,80a 
12,32b 
11,72bc 
15,72abc 

Mn12 

21,65a 
14,72b 
16,77b 
23,87a 

Total 

12,03a 
8,35b 
8,94b 

12,45a 
-----------------------------------------------------------

Mn/Fe 

Dose em ppm 

--------------------------------~--
MnO Mn4 Mn8 Mn12 Total 

-----------------------------------------------------------
Controle 
G. macrocarpum 
G. etunicatum 
G. margarita 

O,46a 
0,38a 
O,39a 
O,51a 

l,75a 
2,04a 
1,67a 
l,68a 

4,32a 
3,84a 
4,49a 
3,37a 

4,76a 
5,67a 
4,34a 
3,37a 

2,82a 
2,98a 
2,72a 
2,82a 

-----------------------------------------------------------
Letras iguais na coluna não diferem estatisticamente (Tukey 
p ~ 0,05). 
Controle = Controle sem fungo 

porém para outras partes da planta (parte aérea, por 

exemplo), no periodo do experimento (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Produ~ão de matéria seca do sistema radicular 
-

com respectivos teores e acümulos de Mn. 

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

Controle 
<l. macrocarpum 
G. etunicatum 
Si. margarita 

Matéria seca - sistema radicular 
(gjpl) 

MnO 

0,55 a 
O,715a 
O,603a 
O,613a 

MnO 

Mn4 

O,422a 
O,510a 
O,408a 
O,270a 

Mn 
(ppm) 

Mn4 

Mn8 

O,310a 
0,432a 
0,333a 
0,328a 

Mn8 

Mn12 

0,305a 
0,518a 
0,295a 
O,215a 

Mn12 

Médias 

O,397b 
O,544a 
O,409b 
O,356c 

Médias 
-----------~------------------~-----------------~----------
Controle 
G. macrocarpum 
G. etunicatum 
G. margarita 

322a 
212a 
245a 
255a/ 

234Ba 
2209a 
2605a 
3065a 

5640a 
5186a 
5387a 
5l:11a 

Mn 
(ugjplanta) 

6790b 
8396a 
6220bc 
5027c 

-------------------------------------
'MnO Mn4 Mn8 Mn12 

3798a 
4001a 
3614a 
3364a 

Médias 
--------~--------------------------------------------------
Controle 
G. macrocarpum 
G. etunicatum 
G. margarita 

130a 
137a 
138a 
161a 

1010a 
1042a 

960a 
839a 

1736a 
2244a 
1777a 
1672a 

2067b 
4466a 
1850b 
1087b 

1236b 
1972a 
1181b 

940b 

Letras iguais na coluna não diferem estatisticamente (Tukey 
p ~ 0,05). 
Controle = Controle sem inoculação. 
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4.2.7 Considerações 

Diferenças em relação à absorção de Mn em 

plantas micorrizadas tem sido amplamente divulgadas (Tabela 

1). Os dados são geralmente obtidos em condições de solo 

onde diversos fatores como disponibilidade de nutrientes, 

efeitos da população microbiana e/ou presença de material 

·orgânico podem interferir na compreensão dos resultados. 

Nas condições deste experimento procuram.os 

avaliar o binômio fungo-planta quando em presença de Mn 

potencialmente t6xico: 

As espécies de Glomus interferiram no 

processo de absorçào de Mn diminuindo ~ concentração e o 

aCÜIDulo na parte aérea. Glomus macrocarpum tem demonstrado 

eficiência em plantas de soja (CARDOSO, 1984). Para 

Gigaspora margarita um efeito semelhante aos obtidos neste 

trabalho em relação à absorção de Mn foram observados pela 

autora citada. 

O indice de tolerância ao Mn, calculado 

segundo MASCARENHAS et alii (1983) confirmam o 

detrimental da espécie ineficiente que na presença 

ppm de Mn no substrato apresentou valores três 

maiores do que ~ macrocarpum. 

efeito 

de 12 

vezes 

Com relação ao balanço nutricional observou-
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-se uma melhora na nutrição em Ca e P para plantas 

inoculadas com G. macroc~rpum e . G. etunicatum, o que 

segundo PACOVSKY {1986), podem ser elementos relacionados a 

manifestação da tolerância ao Mn. 

4.3 ESTUDO 3 EFEITOS DA MICORRIZAÇAO NA OXIDAÇAO DE 

Mn EM SOJA 

4.3.1 Infecção Micorrizica 

As médias em percentagem de raiz infectada 

foram de 8% a 14%; conforme Figura 4. Não foram 
---

demonstradas diferenças na colonização micorrizica em 

relação aos cultivares de soja utilizados, ou dentro d~s 

doses de Mn adotadas no experimento. Estas doses, por terem 

sido aplicadas apenas ap6s o vigésimo dia ap6s a 

inoculação do fungo, não devem ser consideradas 

inespressivas para- o processo da micorrização jâ que neste 

per1odo provavelmente as plantas jã estavam colonizadas. 

4.3.2 Peso da Matéria Seca 

Na Tabela 12, observa-se que o fungo 

promoveu um aumento na produção de matéria seca da parte 
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aérea em 14% para as médias dos cultivares. Sem demonstrar 

efeito, estatisticamente significativo no desenvolvimento 

do sistema radicular, interferiu na distribuição de 

metab6litos no cultivar tolerante diminuindo a relação 

entre produção de matéria seca do sistema radicular e parte 

aérea. 

* Letras iguais não diferem estatisticamente para o 

cultivar (Tukey p < 0,05). 

Figura 4 - Efeito de G. macrocarpum na absorção de P em 

dois cultivares de soja. 
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Tabela ~2 - Efeito de ~ macrocarpum na prod~ção de matéria 

seca da parte aérea (MSPA) e raizes (MSSR) e 

na rela9ão MSSR/MSPA. 

Cultivares de Soja 

IAe 13 Fose Médias 
--------------- ------------~-- ---------------

c GM e GM e GM 
---~----------------------------------------------~--------

MSPA 2,24 2,48 2,92 3,40 2,58 2,94* 

MSSR 0,63 0,67 1,03 0,83 0,83 0,75 

SR/PA 0,27 0,26 0,35 0,24* 0,31* 0,25 

------------~-----~----------~-----------------------------* Aumento significativo na comparação entre duas médias na 
linha. 

e = controle sem fungo: GM = inoculado com G.-macrocarpum 

4.3.3 Absorção de Nutrientes 

Para a absorção de P , a inoculação 

demonstrou efeitos apenas no cultivar tolerante (Figura 5) 

com um incremento de 21% no acümulo. com relação aos demais 

elementos (Tabela 13), pode-se observar que, independente 

do cultivar de soja, a micorrização promoveu maiores 

a cu.mu I os de K (15,5%) e Ca (16,1), não influenciando em 

relação a Mq, Fe, Zn e B. Nos cultivares a presença do 

fungo micorrizico causou efeitos inversos na absorÇ.ão de Cu 

resultando em maior acâmulo no cultivar sensivel e menor no 
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cultivar tolerànte sendo que uma tendência semelhante foi 

demonstrada para Zn. 

20~------------------------------------~ 

° 0,13 15 30 

* Letras iguais não diferem estatisticamente para as médias 

entre cultivares (Tukey p ~ O,05). 

Figura 5 - Efeito das doses de Mn na infec9ão micorrizica 

em dois cultivares de soja. 
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Tabela 13 Efeito' de G. macrocarpum no acúmulo de 
-

nutrientes em dois cultivares de soja. 

-~--------------~------------------------------------------
Nutrientes Cultivares de Soja 

por IAC 13 FOSC Médias 

Plantas C GM c GM C GM 

-----------~-----------------------------------------------

K (mg) 37,1 42,1 61,4 74,6 49,3 58,4* 

Ca (mg) 22,8 24,8 25,0 32,1 23,9 28,5* 

Mg (mg) 22,8 24,2 21,9 26,3 22,3 25,3 
-

Fe (ug) 789 842 536 669 663 755 

Cu (ug) 58,3* 42,3 33,1 63,7* 45,7 53,4* 

Zn (ug) 116 80 89 148* 102 114 

B (ug) 148 156 148 198 148 117 

-----------------------------------------------------------
* Aumento significativo na comparaç:ão entre duas médias na 

linha (Tukey p ~ 0,05). 
C = Controle sem fungo; GM = inoculado com Gc macrocarpum 

4.3.4 Absorção de Mn 

A micorrizaç:ão não influiu nos parâmetros 

referentes à presença de Mn na parte âérea. As plantas 

micorrizadas apresentaram uma concentraç:ão de Mn em seus 

tecidos, na mesma proporção que as não micorrizadas (Figura 

6) com valores em média de 111, 614 e 1199 ppm de Mn na 

parte aérea nas dosagens de 0,13; 15 e 30 ppm de Mn no 
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substrato respectivamente. Com relaç::ão ao a.cWnulo de Mn, 

os tratamentos de fungo, obedeceram a mesma tendência, com 

médias da ordem de 308, 1690 e 3238 ug de Mn por plan~a, 

respectivas às doses citadas (Figura 7). 

1400 

1200 l2ã TESL 
li b_I!iUIlC_ 

1000 

e 800 Q. 
li:!. 
.: 600 l: 

400 

200 

o 
0,13 15 30 

Figura 6 - Efeito de G. macrocarpum na concentração de Mn 

na parte aérea da soja em diferentes dosagens de 

Mn no substrato. 
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0.13 15 30 

Dose õe Hn 

* Letras minúsculas comparam os tratamentos de fungo. 

Letras maiú.sculas comparam os tramentos nas doses de Mn. 

Letras iguais não diferem estatisticamente (Tukey p < 

0,05) 

Figura 7 - Efeito de G. macrocarpum no acUmulo de ~m na 

parte aérea da soja em diferentes dosagens de 

Mn no substrato. 
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No. sistema radicular, as plantas 

apresentaram pràticamente o dobro da concentra~ão de Mn da 

parte aérea (Figura 8) observando-se ainda que houve efeito 

da inoculação do fungo MVA quando promovendo um acréscimo 

de 181% em rela~ão às plantas controle. O mesmo efeito foi 

observado para acámulo de Mn (Figura 9) na mesma proporção. 

3000 fZ2 TEST_ 
m S-IlRCC_ 

e 2000 
~ 
r.. 
~ 

r 
1000 

0.13 

* Letras iguais não diferem estatisticamente para os 

tratamentos de fungos (Tukey p ~ 0,05). 

Figura 8 - Efeito de G. macrocarpum na concentração de Mn 

no sistema radicular da soja em diferentes 

dosagens de Mn no substrato. 
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2500 
fi 

2000 ~ TEST. 
R 6.mac. 

t'\l 1500 .... 
= /Ç ,.., 
CIo .... 
r:n 1000 =-= 1: 

500 

0.13 15 30 

* Letras iguais não diferem estatisticamente para os 

tratamentos de fungos (Tukey p ~ 0;05). 

Figura 9 - Efeito de G. macrocarpum no acâmulo de Mn. 
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Observou-se que os cultivares de soja 

tolerante e sensivel a Mn, comportaram-se de maneira 

semelhante em relação a absorção do elemento, nas condições 

estabelecida.s neste eXperimento, e ainda que, não foram 

observadas diferenças em relação ao aspecto das· plantas no 

desenvolvimento de sintomas em consequência dos elevados 

teores apresentados pelas plantas. Em presença das doses 

mais elevadas de Mn no substrato, algumas plantas 

apresentaram necrose na altura do colo, sintoma que não 

estava relacionado com o cultivar de soja ou tratamento 

fungico utilizado. 

4.3.5 oxidação de Mn nas raizes 

Os dados obtidos estão na Figura 10. 

Observou-se que a ocorrência de Mn no estado oxidado foi 

alterada somente, devido à presença das doses do elemento 

no substrato não sofrendo influência quer da presença da 

micorrização ou do cultivar de soja em.estudo. 

4.3.6 Considerações 

Uma possivel explicação para a ocorrência de 

accrmulos de Mn no sistema radicular é a formaçào de 

complexos metálicos (FOY et alii 1978). Metais de alta 

eletronegatividade tais como Cu e Co, apresentam diferenças 
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em relaç::àoà mobilidade detranslocaç::ão, quando comparados 

com Mn e Zn, podendo formar compostos estâveis a nivel de 

raiz, sendo portanto, acumulados nesta região (Chino, 1981 

citado por HORIGUCHI, 1987). Sabe-se no entanto que as 

raizes podem oxidar Fe2+ a Fe3+ e acumular óxidos férricos. 

Tem sido observado que a presenç::a da 

infecç::ão micorrizica pode causar uma reduç:ão da 

concentraç::ão de Mn na parte aérea {Tabela 1} em alguns 

casos como consequência de sua retenç::ão no sistema 

radiclJ:lar (BRADLEY etal.ii, 1982) f no entanto, .apesar de 

algumas sugestões r os mecanismos envolvidos são totalmente 

desconhecidos. 

No presénte estudo, prucurou-se, através de 

medidas comparativas avaliar a ocorrência de Mn no estado 

oxidado em plantas micorrizadas ou não. 

Nas condiç::ões deste experimento, a análise, 

a nível de raiz, demonstrou que os tratamentos com ou sem 

fungo - -MVA- -acumu1:ara1l1 -idênticas quantidades de Mn na forma 

oxidada, não demonstrando qualquer indicio da existência 

deste mecanismo de proteç::ão. 

o cultivar tolerante foi favorecido pela 

micorrizaç::ão, quanto à nutrição em P, o que segundo 

diversos autores pode estar relacionado com alteraç:ões das 
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·A B 

m lAr: i3>-TesL 
li IAC 13-611 
11m FOSC.-Test. 
~ FOSC.-GiM 8 

C 

0.13 15 30 
Dose õe"Dl 

min~sculas comparam os tratamentos de fungos 
mai~sculas comparam os tratamentos nas doses de Mn 

iguais não diferem estatisticamente (Tukey p < 

IAC 13-TEST. - Cultivar de soja não inoculada com fungo MVA 
IAC 13-GM - Cultivar de soja inoculada com G. macrocarpum 
FoSe-TEST. - CUltivar de soja IAC 31-Foscarim não inocUlada 

com fungo I'1VA. 
FOSe-GM - CUltivar de soja IAC 31-F'oscarim inoculada com ~. 

macrocarnum 

Figura 10 - Efeito de G. macrocarpum e de cultivares de 

soja na deposi~ão na raiz de Mn no estado 

oxidado em presen~a de doses crescentes de ~m 

no substrato. 
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concentra9ões de Mn na planta (PACOVSKY, 1986; CARDOSO, 

1984). 

A absor9ão de outros nutrientes tais como K 

e Ca foram potencializados pela micorriza9ão enquanto que 

. Cu e Zn variaram apenas em fun9ão dos cultivares 

utilizados. Para Mg, Fe, Zu e B não houve efeito de 

tratamento. 

Os resultados obtidos não permitem 

conclusões definitivas sobre a influência de qualquer um 

dos fatores avaliados no mecanismo de tolerância em plantas 

micorrizadas. Observa-se no entanto, um indicio de que 

~anto a tolerância da planta quanto a eficiência do fungo 

demonstram estar inter-relacionadamente énvolvidos nas 

respostas. 



5. CONCLUSOES 

Com base nos resul tados obtido·s 

trabalho conclui-se que: 

73. 

neste 

1. As especies de fungos micorrizicos vesiculo-arbuscuiares 

diferem quanto à sensibilidade ao M~ no processo de 

germinação de esporos, sendo que Gigaspora margarita e 

Scutellospora heterogama foram mais tolerantes ao Mn em 

relação a Glomus macrocarpum, que por sua vez demonstrou 

ser menos sensivel que Glomus etunicatum t Acaulospora 

morrowae e Acaulospora apeendiculata. 

2. A presença da colonização micorrlzica influenciou na 

absorção e translocação de Mn pelas plantas de soja~ 

3. O efeito de fungos micorrizicos na absorção de Mn em 

soja depende da especie fungica utilizada, sendo que a 

inoculação das especies de Glomus macrocarpum e Glomus 

etunicatum propiciaram menores teores de Mn, na parte 

aérea, enquanto que a inoculação com Gigaspora margarita 

promoveu maiores concentrações. 
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4. A presença da colonização micorrizica por Glomus 

macrocarpum propiciou maior acámuloe concentra9ão de Mn 

no sistema radicular da soja, quando em presença de 12 

ug/g do elemento no substrato. 

5. A oxidação do Mn no sistema radicular f como mecanismo 

proposto de toxificação para a parte aerea, demonstrou 

ocorrer nas mesmas proporções, independente da 

micorrização das plantas ou do cultivar de soja 

utilizado. 
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704 
320 
982 

T072 
556 
629 
484 

673 
806 
580 
472 

531 
554 
903 
766 

1012 
552 
989 
792 

710 
324 
472 
624 

859 
407 
964 
776 

569 
602 

1547 
553 

653 
681 
743 
752 

Cu 
ppm 

11,2 
11,2 
11,2 
12,6 

14,4 
14,4 
11,1 
14,4 

14,4 
12,6 
14,4 
14,4 

20,0 
10,2 
6,7 

16,0 

17,6 
9,6 

27,2 
17,6 

12,6 
14,4 
9,6 

1.7,6 

14,7 
12,6 
8,4 

12,8 

16,0 
17,3 
23,6 
1 t ,7 

10,0 
15,5 
11,3 
10.0 

Cu 
J,l9 

33,7 
20,4 
14,1 
17,6 

44,4 
20,4 
16,9 
23,3 

37,6 
26,8 
25,3 
19,7 

29,6 
18,3 
16,2 
31,6 

26,5 
6,9 

37,5 
29,7 

22,0 
16,6 
14,2 
32,9 

16,0 
14,3 
20,1 
13,0 

t 2,1 
20,9 
38,0 
11,6 

12,1 
16,6 
13,1 
10.0 

Zn 
ppm 

90 
95 

1 13 
123 

91 
106 
95 

106 

90 
97 

102 
106 

97 
93 

118 
102 

106 
113 
147 
139 

132 
106 
101 
91 

136 
123 
90 

102 

125 
125 
156 
106 

152 
162 
151 
247 

Zn 
J,lQ 

270 
173 
142 
169 

261 
153 
143 
171 

236 
203 
179 
147 

144 
167 
220 
202 

174 
105 
202 
234 

227 
136 
149 
170 

169 
137 
216 
104 

95 
151 
252 
109 

163 
194 
175 
247 

B 
ppr.n 

47 
54 
60 
56 

40 
47 
58 
47 

43 
44 
62 
48 

54 
45 
50 
55 

5?-
56 
59 
55 

43 
53 
47 
44 

55 
56 
42 
56 

55 
56 
61 
63 

76 
62 
79 
94 

B 
J,l9 

141 
96 
75 
77 

123 
66 
67 
76 

113 
92 

109 
65 

60 
81 
93 

109 

92 
52 
81 
92 

73 
69 
69 
62 

92 
62 

100 
59 

41 
70 
97 
63 

91 
74 
81 
94 



Trat. 
n2 

H2Fl 

M2F2 

M2F3 

H3FO 

M3Fl 

M3F2 

M3F3 

Mg 
% 

0,67 
0,73 
0,59 
0,64 

0,89 
0,76 
0,80 
0,95 

0,57 
0,60' 
0,49 
0,43 

0,75 
0,94 
0,97 
0,67 

0,56 
0,64 
0,65 
0,55 

0,67 
0,63 
0,72 
0,60 

0,72 
0,84 
0,66 
0,61 

Mg 
mg 

10,3 
12,4 
7,7 . 

11,0 

10,5 
10,2 

9,4 
9,8. 

7,2 
5,1 
4,7 
4,2 

8,4 
9,4 

10,7 
6,7 

7,9 
9,5 
9,8 

1 t ,3 

6,3 
5,9 

10,0 
7,2 

5,6 
7,1 
5,7 
4,9 

Fe 
ppm 

319 
862 
265 
478 

412 
304 
386 
450 

691 
830 
537 
472 

501 
771 
675 
521 

280 
377 
452 
422 

733 
749 
376 
534 

530 
715 
615 
493 

Fe 
Jlg 

494 
1465 
347 
822 

490 
410 
455 
468 

884 
705 
520 
467 

566 
77,6 
971 
521 

39-7 
561 
687 
869 

535 
711 
526 
480 

413 
607 
535 
399 

Cu 
ppm 

14,0 
30,3 
10,0 
12,7 

10,0 
1 t ,3 
10,0 
15,5 

16,0 
18,6 
11,7 
11,7 

14,0 
11,3 
19,8 

7,4 

10,0 
11,3 
10,0 
18,4 

13,6 
8,7 

12,7 
12,7 

13,2 
11,7 
14,6 
10,2 

Cu 
J,lg 

21,7 
51,5 
13,1 
21,8 

11,9 
15,2 
t 1,8 
16,1 

20,4 
15,8 
1 1,3 
11,5 

15,6 
11,4 
21,9 

7,4 

14,2 
16,6 
15,2 
37,9 

9,9 
8,2 

17,7 
11 A 

10,2 
9,9 

12,7 
8,2 

Zn Zn 
ppm. J,lQ 

133 206 
153 260 
142 186 
134 230 

154 183 
140 189 
150 177 
161 167 

140 179 
169 143 
126 122 
127 125 

157 177' 
177 178 
200 222 
171 171 

122 173 
142 211 
129 196 
125 257 

192 140 
178 169 
147 205 
180 162 

164 127 
168 159 
148 128 
129 104 

6 
ppm 

56 
56 
50 
56 

70 
66 
56 
58 

68 
80 
83 
72 

50 
72 
74 
69 

64 
54 
64 
52 

72 
79 
62 
65 

81 
77 
69 
72 

69 
95 
65 
96 

63 
91 
66 
60 

87 
68 
80 
71 

56 
72 
62 
69 

90 
80 
97 

107 

52 
75 
86 
58 

63 
65 
60 
58 




