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INOCULACAO DE FUNGOS MVA E ABSORÇÃO DE NITROGÊNIO (15N) 
E ENXOFRE (35S) PELO FEIJOEIRO (Pha~eo!u~ vU!9a~~~ LI) 

AUTORA: Sonia Cristina Peron 

ORIENTADORA: Dra Siu Mui Tsai 

RESUMO 

Com o objetivo de estudar a absorção de nitrogê

nio (15 N) e enxofre ,(35S) em feijoeiro, foram realizados dois 

experimentos nas instalações do Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura, uiilizando-se de um solo hidrom5rfico provenien

·te de várzea, com os seguintes tratamentos: 1) control e. sem i

noculação micorrizica; 2) inocu)ação com Aeau!o~po~a mo~~o-

wae; 3) inoculação com G!omu~ mae~oea~pum; 4) inoculação com 

Seu~e!!o~po~a he~e~o9ama; 5) 'inoculação com G~ga~po~a ma~ga~~

~a. Em todos os tratamentos o feijoeiro foi inoculado com uma 

mistura de estirpes de KMzobium !e.9unú,nO~Mum biovar pha~e.o.t-i- C-05 

e C-88. O delineamento experimental foi um fatorial de 5x4 para 

o experimento com 35 S, correspondendo a 5 tratamentos de inocu

lação micorrizica e 4 ipocas de amostragem respectivamente, com 
15 . 

4 repetições. Para o experimento com 'N, utilizou-se Um fato-
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rial 5x5 sendo 5 doses crescentes de N e 5 tratamentos de inocu 

lação com fungo micorrizico, com 3 repetições. O experimento 

foi conduzido em condições de cada de vegetação num esquema ex

perimental inteiramente casualizado. Para o experimento com 35S 

as amostragens foram feitas aos 14, 36, 58 e 79 dias ap6~ o 

plantio, e para o experimento com 15 N foi feita uma única amos

tragem no final do ciclo do feijoeifo. Os parimetros analisados 

fora~: peso da mat~ria seca (parte aerea e vagens), teores de 

N, P e S, nitroggnio provenient~ da fixação e porcentagem de co 

1oniLação micorrizica no sistema radicular do feijoeiro. Um 

m~iQr- acõmulo de N, principalmente na ipoca p5s~florescimento, 

na p~rte a~re~ das plantas dependeu da presença do fungo. En-

tretanto, com relação ao acGmulo de P e S não houve efeito da 

micorrização. A inoculação com Glo~u~ macnoca~pum resultou em 

um acumulo de N na parte aerea duas vezes superior e possibili

tou maior porcentagem de N proveniente da fixação. 
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INOCULATION OF VAM AND NITROGEN (15N) AND SULPHUR (35S) 
ABSORPTION BY BEANS (Pha~eoiu~ vuigani~ L.) 

SUMMARY 

AUTHOR: SONIA CRISTINA PERON 

AnVISER: DR. SIU MUI TSAI 

In order to study theuptake of nitrogen (15 N) 

and su1phur (35 S) in mycorrhiza1 bean plants (Pha~eoiu~ vui9! 

ni~), two experiments were carried out using a hidromorphic 

soi1 from lowland, with the fo11owing inoculation treatments: 

1) no mycorrhizal inoculation; 2) with Aeauio~pona monnowa~ 

3) with Giomu~ maenoeanpum; 4) with Seu~eiio~pona he~enogama; 

5) with Giga~pona mangani~a. All treatments were inoculated 

with'Rhizobium iegumino~anum by. pha~eoii strains C~05 and 

C.88. In the experiment with 35S , it was used a factorial 

design 5x4, 5 mycorrhizal treatments and 4 harvest times 

respectively and in the experimentwith 15N, it was used a 

factoria1 design 5x5, 5 1evelsof N and 5 mycorrhizal inocula~ 

tion treatments. lhe ex~eriments were set up under 

greenhouse conditions, using a randomized statistical designo 

lhe plants in the experiment with 35$ were harvested at 14, 36, 
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58 and 79 days after sowing and in the experiment with 15N they 

were harvestat the and of the growth period. The parameters 

analysed were as follow: dry matter weight (shoot and pods); 

N, P and S content (shoot), efficiencies of N and S utilization, 

nitrogen derived from fixation and mycorrhizal infection in the 

""roots. The results showed a greater N content on shoot of 

inoculated plants. However there was no response on the P and S 

contents. The inoculation with Glomu~ macnocanpum resulted in 

a better N content on shoot and greater percentage of nitrogen 

derived from fixation. 



1. INTRODUCÃO 

Sendo o feijão um dos alimentos básicos da p~ 

pulação brasileira, como uma importante fonte. vegetal de pr~ 

terna, vários estudos vem sendo realizados, visando melhorar 

seu .valor nutritivo, atraves do aumento do teor e qualid! 

de da proterna. 

A adubação nitrogenada pode ser uma via alter 

nativa, para aumentar o teor proteico e a produção (CARELLI 

e tal i i, 1 98 1 ). O n i t r o g ê n i o e onu t r i e n t e a b s o r v i d o em ma i o r 
I 

quantidade, vindo logo a seguir ° potássio, cálcio, magne

sio, enxofre e fõsforo (GALLO e MIYASAKA, 1961), sendo que 

o perrodo de sua máxima absorção ocorre durante a epoca do flo 

rescimento (HAAG et alii, 1967; COBRA NETO et alii, 1971). 

De maneira geral, o feijoeiro. tesponde a do

ses relativamente baixas de nitrogenio, ate 30 kg/ha (IGUE, 

1968). 

Por ser o feijão, uma leguminosa . nodulante, 

pode adquirir nitrogenio atraves da associação simbiõtica com 

bacterias do genero Rh~zob~um e ou assimilar o NOj do solo. 

Existem estimativas de que a simbiose na cul

tura do feijoeiro poderia ser responsável pela fixação de 40 

.a 80 kg de N/ha (WESTERMANN et ali;, 1981). 
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RUSCHEL et alii (1982) determinaram que fei

jão do cultivar Carioca fixou até 91 kg/ha de nitrogênio du

rante o ciclo de 90 dias, o que corresponde a 68% do nitrog~ 

nio total da planta, 

Atualmente tem-se dado devida importância, pa ,...... 

ra a obtenção de variedade de feijão, que apresefitem alto p~ 

tencial de fixação do N2 atmosférico, por volta de 70% (FON-

SECA, 1985). Por outro lado, doses elevadas de nitrogênio 

podem interferir no sistema simbi6tico, diminuindo a capaci-

da de de fixação do N2 (SAlTO e RUSCHEL, 1980; VEIGA, 

NOGUEIRA et alii, 1980). 

A absorção do enxofre é relativamente 

1980; 

alta 

aos 25 dias, mas o período de maior absorção ocorre no final 

do floresc'imen'to e início da formação de vagens, permanecen-

. do a sua absorção até o final do cilo (GALLO e 

1961) . 

As leguminosas exigem quantidades elevadas de 

enxofre durante seu desenvolvimento. O enxofre e 
para a conversa0 em proteína, do nitrogênio não 

requerido 

protelco, 

quer absorvido do solo, quer fixado da atmosfera pelo siste

ma simbiõtico (WERNER, 1986) •. 

Contudo, as reservas de enxofre na ma i ori a, 

dos solos do Estado de São Paulo, são extremamente baixas 

segundo estudos :de MALAVOL TA (1953). 
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Dentre os principais problemas nutricionais 

do feijoeiro~com reflexos na Fixação Biológica do Nitrogênio, 

esta na capacidade da planta em explorar um pequeno 

do solo. 

volume 

A totalidade do sistema radicularde feijão, 

cultivar carioca, encontra-se a 50 cm de profundidade, sendo 

que a zona mais ativa de absorção de nutrientes chega a 20 cm 

de profundidade (AVILAN ROVIRA, 1975). 

Nos Gltimos anos tem-se prestado especial a-

tenção ao efeito das micorrizas vesicular.,.arbusculares sobre 

as le~uminosas, em especial ao aumento da ire a de exploração 

do solo propiciado pela associação, beneficiando plantas que 

apresentem sistema radicu1ar pouco desenvolvido. 

BAYLIS (1975) e HAYNES (1980) consideram que as 

leguminosas são bem mais dependentes da associação micorriz1 

ca, em relação as gramineas, por apresentarem um menor siste 

ma radicular. 

Alguns experimentos tem salientado o efeito 

das micorrizas aumentando a nodulação, fixação do N2 , como 

resultado do incremento na nutrição de fósforo, cobre, zin-

co e enxofre (BETHLENFALVAY e YODER, 1981; LOPES et 

1983; SIQUEIRA e PAULA, 1986). 

a 1 i i ~ 

Desta forma, este experimento teve como obje

tivo avaliar a utilização de enxofre (35 S) e nitrogênio (1 5N) 

por plantas de feijão (Pha..6iolu.6 VUlpa.fLi.6) inoculadas com dife-



.4. 

rentes especies de fungos micorrizicos vesicular -arbuscula

res, bem como a fixação do nitroginio, em solo não esterili

zado. 
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~ 

2. REVISAO DE LITERATURA 

As raizes das plantas nao podem ser considera

das isoladas no solo sem a participação de agentes microbia

nos, alem dos fatores qurmicos e frsicos que se interagem. A 

superficie externa das raizes das plantas estão intimamente re 

lacionadas ao sistema dinimico do solo, associadas a vãrios 

grupos de microrganismos, dentre eles certos fungos tam-

A penetração do fungo na raiz fica restrita as 

regiões mais externas do córtex, nunca causando lesões e danos 

·a mesma, ou mesmo relações de parasitismo (aCAMPO, 1980). 
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Os fungos micorrizicos vesicular-arbusculares, nao po

dem ainda serem cultivadas em n:eios artificiais, necessitando de u 

ma planta hospedeira, para sua multiplicação atraves de espo

ros, enquanto que as ectomicorrizas já o são cultiváveis em 

condições artificiais (LOPES et alii, 1983). 

A função nutricional da micorriza vesicular-ar

buscular está intimamente relacionada a um aumento da superfi

cie de exploração das raizes das plantas no solo, atraves do 

prolongamento destas por intermedio das redes de hifas, carac

teristicas do crescimento dos fungos no solo (MOSSE, 1981). 

Este tipo de associação tem um valor particular 

em leguminosas, principalmente porque a nodulação e a fixação 

simbi5tica do nitrog~nio pelo Rhizobium spp., requer um supri

mcinto adequado de nutrientes do solo (HAYNES, 1980; BROWN et 

alii, 1981; CORNET et alii, 1985), 

Micorri~as V.A. podem ter um significado parti

cular para a agricultura tropical, porque f~sfQro e nitrogi

nio são nutrientes escassos, limitando o crescimento das plan-

tas neste ambiente (MOSSE, 1981). 

2.1. OCORR~NCIA NATURAL E ESTABELECIMENTO DA SIMBIOSE 

Sabe-se que em ecossistemas naturais as ... ralzes 

. da maioria das plantas estão normalmente micorrizadas. Encon-
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trando-se em Cript5gamas, Pterid5fitas, algumas Gimnospermas e 

na maioria das Angiospermas. Mas dentro destas, existem plan~ 

tas mais suscetiveis ~ infecç~o que outras (GERDEMANN, 1968; BAI 

LIS. 1975; GIANINAZZI-PEARSON, 1985). 

A entrada do fungo na raiz se dã normalmente a~ 

traves das celulas epidermicas ou dos pêlos radiculares. O fun 

go passa entre as celülas epidermi~as da raiz, ainda que haja 

algumas especies deste fungo que penetram diretamente atraves 

destas. Nas celulas do parênquima cortical ativo provoca uma 

lise da lamela media. Possivelmente haja enzimas implicadas nes

te processo, ji que se observa uma granulação da parede celu

lar, assim como agregados citoplasmiticos no ponto de penetra

çao. Associado com isto está a formação de Um engrossamento (pa

pila) que se extende na parte interna da parede celu1ar epider

mica. Depois da penetração, a hifa fúngica invagina o plasmal~ 

ma, citoplasma e tonoplasto da celula hospedeira, permanecendo 

no exterior do protoplasto, mas no interior da celula ~ospedei 

ra. -A principio há um contato direto entre a parede do fungo e 

o plasmalema do hospedeiro, mas, mais tarde, com a formação do 

haustõrio, se forma uma matriz amorfa no espaço entre o plas-

mal ema do hospedeiro e a parede do fungo. Depois a hifa cresce 

formando as circunvulações caracteristicas, K medida que estas 

crescem, formam um grupo de hifas cujo citoplasma tem um com

plemento normal de orgânulos. A hifa intercelular cresce api~ 

calmente de forma rápida, e ao largo destas hifas 10ngitudi-
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nais, surgem ramos os quais penetram nas celulas corticais pa

ra formar os arbGsculos. A forloação do arbGsculo e precedida 

pela formação de um septo, cujo -desenvolvimento centripeto po

de ser continuado na hifa organizada. Neste ponto de penetra

ção, um colar de material do hospedeiro rodeia a parede fGngi

ca; este colar e o remanescente da papila formada no interior 

da parede do hospedeiro nas primeiras etapas de penetração, e 

se extende como uma capa fina a uma distincia variivel desde o 

"tronco" do arbGsculo ate os primeiros ramos arbusculares, de

saparecendo nos ramos mais finos (OCAMPO, 1980). 

r possivel que nos processos de elongação e cres 

cimento da hifa no interior da celula hospedeira, intervenham en 

zimas fosfatisicas icidas (GIANINAZZI et ali1, 1979). 

As vezes a hifa intracelular se hipertrofia, en 

globa a celula hospedeira e di lugar a vesiculas intracelula

res, as quais estão rodeadas por uma parede fina; o citoplasma 

destas ê escasso, tem gotas de lipTdeos e muitos grinu10s de 

polifosfato. As vesiculas possivelmente sejam órgãos de reser

va(MOSSE, 1963). 

O citoplasma do hospedeiro que rodeia o arbGsc~ 

lo e rico em orgânulos, hi abundantes ribossomos e reticulo en

doplasmitico. Tambem se observam numerosos orgânulos rodeados por 

uma membrana simples (citossomas). Alguns têm aspecto de "mi

crocorpos" e são provavelmente gloxissomas, e/ou peroxissomas. 

Outros sao considerados como esferossomas, enquanto que outros 
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de conteudo irregular recordem aos lisossomas e parecem conter 

fosfatases icidas. Tambim se tem encontrado uns plastideos de 

aspecto não usual, identificados como cromoplastos, em 

mas plantas hospedeirás (OCAMPO, 1980). 

algu-

Tambim tem lugar o desaparecimento do amido na 

celula hospedeira, assim como uma maior presença de -açucares 
q 

como consequência da hidrõlise do amido e um aumento da respi

ração da planta (MOSSE, 1963). 

A eficiência da micorriza na transferência de 

nutrientes para a planta depende da interação entre o fungo e 

o hospedeiro; morfologia da raiz e suscetibilidade ã infecção 

micorrizica~ e da taxa de colonização das raizes, proporciona~ 

do uma maior eficiência na absorção e transporte de nutrientes 

(GIANINAZZI-PEARSON, 1985). 

Muitas pesquisas têm demonstrado detalhes sobre 

as celulas corticais .das plantas infectadas pelos fungos mieor 
. . 

rlzicos, atraves do uso de microscopia eletr5nica, cortes his-

tolõgicos e testes bioqutmicos evidenciando"se que; 

1. Enzimas pecticas promovem a maceraçao dos te 

cidos das raizes hospedeiras; 

2. Iii alteração da .permeabi1 idade das paredes cel u 

lares das raizes hospedeiras; 

3.Hãpenetração de haustõrios fúngicos nas celu~ 

las corticais das raizes hospedeiras (BOWEN, 1985). 

Os fungos micorrtzicos vesicular-arbusc~aresg! 
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ralmente promovem um aumento da fixação biológica de nitrogê

nio nas leguminosas, isto porque aumentam o teor de P disponl

vel para a planta, favorecendo a simbiose Rhizobium x legumi

nosa, tendo sido evidenciado um efeito competitivo entre o fu~ 

90 e a bacteria simbionte pelo carbono disponlvel na planta, al 

terando portanto a taxa fotossintetica do vegetal (PAUL et alii , 

1985)~ 

Segundo JANOS (1985) a condição de baixa dispo

nibilidade nutricional dos solos tropicais, altas taxas de de

composição e lixiviação,resultam em um certo grau de dependi~ 

cia micorrizica por parte das plantas tropicais. 

Como simbiontes obrigatórios, os fungos MVA ob

têm nutrientes orgânicos essenciais de seus hospedeiros (LOPES 

et alii, 1983). 

As plantas coloriizadas apresentam maior taxa fo 

tossintetica do que as nao colonizadas por MVA (ALLEN et alii, 

1981 ). 

Entretanto, a disponibilidade de nutrientes co

mo o P e o N, influenciam na colização das raizes pelos fungos 

endomicorrizicos vesicular-arbusculares (MOSSE, 1973)~ 

Doses elevadas de fósforo podem reduzir a col~ 

nização e estabelecimento dos fungos na raiz, provavelmente devi 

do a enzimas fosfatases ácidas e as lectinas, controlando a 

formação das micorrizas nas rai~es, inibindo o crescimento do 

tubo germinativo dos esporos (LOPES et alit, 1983), ou ainda 
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modificando a permeabilidade das membranas das células corti

cais (RATNAYAKE et alii, 1978). 

Se a infecção mi~orrizica é regulada pelo teor 

de P nos tecidos da raiz e pela permeabilidade da membrana ce

lular (PAUL, 1985; BOWEN, 1985; JANOS, 1985 e SIQUEIRA etalii, 

1984), então haveria um micotrofismo obrigat5rio, pela imedia~ 

ta utilização de f5sforo absorvido pela associação, entretan

to, isto nao acontece (JANOS, 1985). 

As plantas possuem um mecanismo de auto-contro

le da colonização, para minimizar o efeito depressivo da sim-

biose em condições de altas doses de P disponlvel (SIQUEIRA, 

1983). 

De acordo com Um modelo conceitua" proposto por 

SIQUEIRA e COLOZZI-FILHO (1986), a infecção micorrTzica e o e! 

tabelecimento da simbiose· é função da absorção de P pela plan

ta, onde em extrema deficiência do e1emento (menos que 3 ppm) a 

colonização é baixa e de nature~a parasitica; devido a reduzi

da capacidade fotossintética e crescimento das raizes, podendo 

o fungo competir por fotossintatos com a planta. Para 

de P entre 3 e 10 ppm, existe uma reduzida ~ona de transição 

entre o parasitismo e o mutualismo. Entre tO e 100 ppm~ hi uma 

zona de beneficios crescentes, estabelecendo-se urna simbiose mu 

tualistica mixima. Todavia, entre 100 e 300 ppm de P no solo, 

tambem evidencia-se uma zona de transição entre o parasitismo 

e o mutualismo, porque a colonização-e inibida e o fungo infec 



tante presente na raiz· i capa~ de causar dreno de fotoss1nta

tos, causando prejulzo para a planta. 

Outros nutrientes podem tambem afetar o estabe~ 

lecimento das micorrizas vesicular~arbusculares, como altos 

nlveis de nitrogênio, que reduzem a colonização das ralzes. O 

alto nlvel de nitrogênio disponivel parece inibir a infecção 

micorrtzi~a em plantas cultivadas sob condições controladas ou 

em campo (BARROW e RONCADORI, 1977 e aCAMPO e HAYMAN, 1980), 

Diferenças na rizosfera, pH, aminoãcidos, ici

dos cárbônicos e teor de nitrogênio nas plantas, podem ter in

fluência na infecção micorrlzica (BOWEN e SMITH, 1981). 

A ação depressiva do nitrogênio parece depender 

do tipo de solo (MOSSE e CLARKE, 1978), 

GIOVANNETTI et alii (1981) estudando o efeito 

de altas concentrações de N na produção de esporocarpo de Gto~ 

mU4 m044eae, observaram que 114 ppm de N, em sorgo, foram sufi 

cientes para inibir a colonização das raizes, 

O teor de amônioe nitrato disponiveis no solo, 

e variãvel dependendo do tipo de solo e desenv01vimento da plan-

ta. Nos solos cultivãveis o nitrato predomina e o amônia -e pre 

ferencialmente absorvido, por muitos microrganismos do s010. O 

nitrato absorvido pelas plantas superiores e pe,os fungos mi

corrizicos se deve a um transporte ativo, que resulta frequen

temente na acumulação deste' too no interior das ce'ulas (BOWEN 

e SMITH, 1981). 
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A assimilação de nitrato resulta na produção de 

ions hidroxil (1 OH- por NO;), os quais sao exudados alterando 

o pH da rizosfera. Se a absorção de nitrato ocorre no interior 

do fungo micorrizico e, a regulação do pH e feito pela exuda

cão de OH-, então a ~elação entre cition/carboxilato estocado, 
. . 

quando hi infecção micorrizica, resulta em uma considerivel e-

conomia de fotossintatos, sem necessariamente resultar em um 

a um e n to d a a b s o r ç ã o de n i t r o g ê n i o p e 1 a s p 1 a n tas (B O W E N e SN ITH , 

1981). 

A forma de N influencia, sendo que o NH~ e mais 

inibit5rio do que o NO;, para a colonização e a formação de ar 

busculos do fungo no interior da raiz hospedeira (BRmJN et alii, 

1 981 ) • 

AMES et alii (1984), estudando fontes de Neva 

lor "A" em sorgo, inoculados .ou nao COm fungos micorrizicos ve 

sicular~rbusculares,observaram que o N derivado do soTo e o 

valor "A" foram significativamente mais e'evados, para as pla~ 

tas infectadas e sob nlveis medios de adubaç~o nitrogenada, s~ 
~ \ 

gerindo não haver discriminação na absorçao, pe~as fontes de N 

ap'icadas ao solo. 

As hifas do fungo micorrizico vesiculat -arbus

cular, estendem-se pela rizosfera absorvendo o N e transporta~ 

do-o a raiz. O transporte de N mais ativo, pelas plantas infe~ 

tadas, depende do teor de N do solo. Em s010s agricolas e alta 

a taxa de nitrato, nao havendo problema de absorção de N pelas 
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-plantas; por outro lado, em ecossistemas naturais, onde o amo~ 

nio pode ser a fonte primãria de N disponlve1, fungos endomi

corrizicos podem ter um importante papel na absorção de N, re

tenção e recapturação do elemento na rizosfera, minimizando a 

taxa de N perdido por lixiviação' (AMES et alii, 1983). 

O aumento da ãrea de absorção de nutrientes do 

solo, promovido pela micorriza, permite ainda que outros nu~ 

trientes limitantes em solos pobres cheguem at~ as raizes da~ 

plantas, como o S, observado por GRAY e GERDEMANN (1973) em 

"seedlings" de trevo e milho, RHODES e GERDEMANN (1978) em ce

bola. 

2.2. EFEITO DA MICORRIZA NO DESENVOLVIMENTO DE LEGUMINOSAS 

A fixação do nitroginio, por Rhizobium em legu

minosas, requer certos nutrientes como o fósforo e o enxofre e 

pos~ivelmente outros, em quantidades elevadas (ROBSON, 1978 ) • 

A porcentagem de P nos nódulos ~ duas ou tris 

vezes maior que nas raizes jovens, e compostos ricos em P for~ 

necem energia suficiente para o processo de fixãção (MOSSE, 

1981). O enxofre ~ utilizado na conversa0 em protefna, do ni

troginio fixado pelo sistema simbtõtico (WENER, 1986). 

O sistema radicular das leguminosas ~ relativa~ 

mente pobre, o que sustenta o fato de que muitas leguminosas 



respondem favorave1mente a uma infecção micorrízica 

1975; HAYNES, 1980; MOSSE, 1981). 
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(BAYLIS, 

Fungos micorrízicos aumentam a nodulação e fixa 

çao do Nz , como resultado do incremento na nutrição de fósfo 

ro, cobre, zinco, enxofre e outros, os quais são requeridos p~ 

las plantas, em quantidades mais elevadas, quando o processo 

de fixação de Nz , pelo Rhlzoblurn, esti ativo (BETHENFALVAY e 

YODER, 1981; LOPES et alii, 1983). 

DAFT e EL-GIAHMI (1974), observaram que feijão 

inoculado com fungos micorrízicos apresentou 6% mais proteína 

total por planta e soja 2% mais proteína por grao, 

Segundo SMITH et alii (1979), a inoculação com 

fungos micorrízicos aumentou a nodulação e a efici~ncia dos nó 

dulos, mesmo antes que a planta estivesse totalmente crescida. 

Hi depend~ncia de fungos micorrízicos para que 

ocorra boa fixação simbiótica de Nz ' sendo o nGmero, peso e a

tividade dos nódulos afetados na aus~ncia destes (MARTINS e SAI 

TO, 1985). 

Muitos experimentos têm revelado o favorecimen

to no desenvolvimento do feijoeiro, quando em presença de fun

gos endomicorrízicos (ZAMBOLIM et a1ii~ 1985; SILVEIRA e CARDO 

SO, 1987). 

Essa influ~ncia positiva dos fungos micorrízi

cos vesicular-arbuscu1ares, esti diretamente re'acionada com a 

maior absorção de nutrientes do so,o~ A presença do fungo faz 
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com que a porcentagem de P na planta dobre em relação as plan

tas sem o fungo, beneficiando i nd i retamente a fi xação de N2 

atmosf~rico (FERREIRA, 1987). 

Entretanto, BETHENFALVAY et alii (1985), ava-

liando efeitos antag5ni~os entre a c61onização micorrtzica e a 

nodulação em soja, ~bservaram que quando as plan~as foram ino~ 

culadas primeiramente com o fungo este inibiu a nodulação, ou 

quando a nodulação foi prematura, tambem inibiu o desenvolvi

mento da infecção micorrlzica na raiz, Al~m de uma significat! 

va correlação negativa entre a colonização pe~o fungo e a ati-

vidade dos nódulos, resultando em um baixo teor de p e alto 

teor de açGcar nas plantas, Isto sugere que diferenças no esta 

bele~imento dos simbiontes, em relação ao tempo de inoculação, 

possa ser de relativa importância para estudo; bem como quando 

inocula-se leguminosas em solos pobres, alguns efeitos adver

sos podem ser obs~rvados, como. resultado de uma competição por 

carboidratos dispontveis nas raizes, entre os simbiontes. 

CORNET et alii (1985) estudando a fixação do ni 

trogênio em Acacia, sob condições de campo, em solo arenoso, 

constatou que a porcentagem do N tota1 derivado da fixação foi 

mais elevada nos tratamentos inoculados apenas com Rhizobi.um, do 

que nos tratamentos inoculados com Rhizobium e Gtomu~ mo~~eae. 

A nodulação e a infecç~o micorrl~ica dependem 

da disponibilidade de carboidratos solcr~eis na rai~ hospedei-

ra. Na ausência de fotossintatos, a disponibilidade de -açucar 
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'. 
depende da atividade do endõfito e do metabolismo da planta. 

Desta forma, a absorção de fõsforo pela micorriza, em leguminQ 

sas noduladas, parece iniciar umâ cadeia de inter~relações en~ 

tre os simbiontes, com a atividade determinada pelo nivel de 

carboidratos disponiveis (BETHLENFALVAY et alii, 1985). 

SIVAPRASAD e RAI (1985), preocupados em deter

minar a taxa de fotossintatos em Cajanu~ eaJan, inoculado com 

Glomu~ 6a~eieulatum e RhLzçbLum, observaram um sinergismo en~ 

tre a micorriza e o Rhizobium, promovendo um aumento 

d e f o tos s i n ta tos da p 1 a n t a a o s 25, 35 e 6 o d i as. I s to 

na taxa 

determinou 

uma alta atividade da nitrogenase aos 35 dias, quando a coloni 

zaçao das raizes, pelo fungo micorrizic~ ji encontrava-se bas

tante difundida, não ocorrendo aos 25 e aos 60 dias, onde nes

te ültimo periodo, observou-se a senesc~ncia dos nõdulos radicu 

lares e a limitação de fotossintatos, tornando dificultada a 

manutenção da triplice simbiose (Rhizobium x Leguminosa x Mi

corriza), prejudicando o desenvolvimento da planta. 
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3. MATERIAL E ~1ÉTODOS 

Foram realizados 2 experimentos, conduzidos em 

condições de casa de vegetação no CENA~USP, Piracicaba, SP. 

O primeiro estudou o efeito do enxofre (35S) e o segundo de do 

ses de N (15 N) em feijoeiro com fungos micorrizicos vesicular~ 

~arbuscu1ares (MVA). 

3.1. PLANTA 

Utilizou-se a variedade Carioca de feijoeiro 

(Pha~eolu~ vulga~i~ L.). Como planta não fixadora para o cãlc~ 

10 de porcentagem de nitrogênio fixado, segundo ometodo de FRIED eMIDDEL

BOE (1977), foi utilizada a variedade de trigo BH 1146, fornecida pela 

Secretaria da Agricultura de Minas Gerais. 

3.2. SOLO 

O solo foi coletado na varzea da Escola Supe-

rior de Agricultura IILuiz de Queiroz" e classificado como do 

tipo hidromõrfico. Este~ não foi esterilizado para 

. dos experimentos. 

condução 
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, 
A análise química do solo, realizada pelo de~ 

partamento de Química e Nutrição Mineral de plantas da ESALQ~ 

-USP, apresentou as seguintes características: 

p H = 5, O; P: 73 II 9 / c m 3; K: O , 36; C a : 5 , O; Mg : 2 ,68 ; 

Al:2,63 (e.mg/100g); materia orgânica 2,1%; capacidade de tro

ca de cátions (CTC) = 10,7 e.mg/100g e a saturação embase (V) =75,4%. 

3.3. VASOS 

Foi utilizado um total de 155 vasos de bar 

ro, devidamente vedados, para evitar perda dos elementos marc! 

dos utilizados (15 N e 35s) e outros nutrientes, por lixiviação. 

Esses vasos tinham a capacidade de 3 kg de solo, 

3.4. TRATAMENTOS'E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Os tratamentos de inoculação com fungos micor

rízicos vesicular~arbusculares (MVA) foram: 

1) Sem inoculação de MVA; 

2) Inoculado com Acaulo~pona monnowae, prove

niente do CEPATU-BELtM"PA; 

3) Inoculado com Glomu~ macnocanpum, provenie~ 

te do IAC-SP; 

4) Inoculado com Scutello~pD~a hete~ogama, pr~ 
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veniente do IAC-SP; 

5) Inoculado com G~ga~pona manganita, prove-

niente do IAC-SP. (Todos os fungos são descritos em SCHENCK e 

PEREZ, 1987). 

No experimento 1, com enxofre marcado (35 S) e 

diferente epocas de amostragem, seguiu-se um" del ineamento fat~ 
rial 5x4, sendo cinco tratamentos de inoculação MVA por quatro 
epocas de amostragem, inteiramente casualizado, com 4 repeti
ções. Para o experimento 2, com diferentes doses de nitrogênio 
marcado (15 N), seguiu-se um fatorial .5x5, cinco tratamentos de 
inoculação por 5 doses crescentes de nitrogênio, inteiramente 
casualizado, com 3 repetições. 

3.5. INSTALAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

3.5.1. ·PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO 

o substrato para a condução dos experimentos 

foi preparado misturando-se solo e areia quartizosa, na propor 

çao de 1:1 em peso. Conforme interpr~tação da anilise quimica 

do solo utilizado e de acordo com a recomendação de adubaçãop~ 

ra cultura de feijão, ajustou-se a concentração de 37,5 ppm de 

P; 47,3 ppm de K e micronutrientes do substrato. 

Este substrato foi repartido em duas" propor

çoes iguais, para condução de dois experimentos: 



.21. 

A porçao do substrato destinada ao experimento 

1, recebeu adubação nitrogenada por ocasião do desbaste das 

plantas (15 dias após plantio) a base de 10 ppm de N. O enxo-

fre marcado foi adicionado ao solo na forma de solução de 

MgS0 4 (32,4 ppm), sendo pipetada a 8 em de profundidade da 

superficie dos vasos, antes do rlantio das sementes, resultan

do em uma marcação de 1,8 m.Ci/kg de solo. 

No experimento 2, a adubação nitrogenada foi 

feita nas doses de O, 7, 14,28 e 56 ppm, sob a forma de clo

reto de amônio (15NH4Cl) enriquecido a 5% de átomos de 15 N em 

excesso. 

3.5;2. INOCULACÃO DAS PLANTAS 

No plantio, as sementes de feijão foram mistu

radas com sacarose a 20% e turfa inoculada com estirpes de 

Rhizobium legumino~a~um biovarpha~eoli C-05 (CENA/USP) e SEMIA 

-487 (IPAGRO-RS), e cobertas por uma fina camada de carbonato 

de cálcio, usado para proteger mecanicamente e criar ambiente 
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favorãvel as bacterias, mantendo pH adequado. 

A inoculação de MVA foi efetuada por ocasião 

da adubação e plantio, espalhando~se 5 gramas de solo inóculo 

(contendo esporos e pedaços de ra;zes infectadas) sobre uma ca 

mada de substrato situada a Bem de orofundidade da superfície 

dos vasos. A inoculação proporcionou aproximadamente 1500 esp~ 

ros/vaso. 

Os vasos das plantas nao fixadoras do experi~ 

mento 2, nao receberam a inoculação de MVA. 

3.6. CONDUÇÃO DOS EXPERIMENTOS E PARÂMETROS AVALIADOS 

Após 15 dias da germinação das sementes efe

tuou-se o desbaste para 2 plantas por vaso. 

No experimento 1 foram feitas amostragens du

rante o desenvolvimento da planta em 4 epoca: 14, 36, 58 e 79 

dias após o plantio. Retirou-se 4 repetições de cada tratamen

to em cada epoca de amostragem para anilise de: 

- peso da materia seca da parte aerea (e va

gens aos 79 dias); 

- determinação dos teores de fósforo, nitrogê

nio e enxofre da materia seca da parte aerea ( e vagens aos 79 
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dias) ; 

- anãlise do enxôfre derivado do fertilizante 

(SDF%) e da eficiência de utilização do fertilizante (~UF%) pa! 

te aerea e vagens (aos 79 dias); 

Determinação da porcentagem de infecção mi

corrizica do sistema radicular de acordo com métodos de GIOVAN 

NETTI e MOSSE (1980) e ABBOTT e ROBSON (1981). 

A determinação dos teores de N, P e S da maté

ria seca da parte aérea e vagens foi feita de acordo com a 

metodologia da determinação colorimetrica de ZAGATTO et alii, 

(1981L 

A -1 . . t-' d 35s d ana 1se' 150 op1ca e as amostras foi 

feita por cintilação liquida, em aparelho cintilador 

LS 230, da Seção de Radioisótopos do CENA. 

Beckman 

No experimento, 2 avaliou-se, apos a colheita 

final: 

~ peso de matéria seca da parte aerea e va-

gen5; 

- teores de fósforo e nitrogênio, da parte ae-

rea e vagens; 

- eficiência de utilização do fertil izante 

(EUF%) na vagem; 

- nitrogênio derivado de fixação (NDF e NDN 2) 
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na planta; 

- estimativa da fixação bio15gica do nitrogi-

nio, utilizando-se planta não fixadora (trigo) de acordo com 

FRIED e MIDDELBOE (1977); 

- porcentagem de infecção micorrizica das rai

zes de feijão, de acordo com GIOVANNETTI e NOSSE (1980) e ABBOTT 

e ROBSON (1981). 

A determinação de P e N na parte a~rea e va-

gens foi feita de acordo com ZAGATTO et alii (1981) e a deter

minação de 15N das amostras feita pe1a. Divisão de Ciincias Am-

bientais do CENA (Piracicaba, SP), usando o m~todo de 

para combustão do material vegetal. 

Dumas 

A metodologia para a medida da fixação de N2 , 

utilizada neste experimento, proposta por FRIED e MIDDELBOE 

(1977), previ o uso de planta fixadora e não fixadora de N2 
atmosf~rico, ambas recebendo doses equivalentes de ferti·lizan

te ~arcado. Para tanto, foram mantidos 5 vasos cultivados com 

trigo (planta não fixadora), sendo um vaso para cada dose de 

adubação nitrogenada estudada~ 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. EXPERIMENTO 1: EFEITO DO S EM FEIJOEIRO INOCULADO COM 

FUNGOS MVA 

4.1.1. CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE MATÉRIA SECA E VAGENS 

Na Tabela 1 estão apr~sentados os dados da pr~ 

dução de matéria seca nas diferentes épocas de amostragem. 

De um modo geral a p~odução de matéria seca p~ 

10 feijoeiro foi baixa, o que ~oncorda com os resultados obti

dos por .FERREIRA (1987), em experimentos com feijão sob condi

ções de cultivo semelhantes, observando o efeito prejudicial da 

temperatura elevada da casa de vegetação sobre o desenvolvimen 

to das plantas. 

Não houve diferenças significativas devido a 

inoculação com fungos MVA nas diferentes épocas estudadas, com 

exceção do tratamento com G~ga~po~a ma~ga~~~a em relação ao nao 

inoculado, aos 58 dias do plantio, quando foi máxima a produ

ção de matéria seca da parte aérea dn feijoeiro. Na amostragem posterior 
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(79 dias), essa diferença nao foi mantida. Estes resultados 

concordam com os resultados obtidos por PARADA (1984), que ob

servou uma produção de matéria seca máxima aos 50 dias. Nesta 

epoca a planta aprese'nta um melhor desenvolvimento vegetativo, 

sendo ainda '~esta fase do ciclo do feijoeiro, marcada pelo 

inicio do enchimento e maturação das vagens (VIEIRA, 1978). 

O periodo de máxima absorção de nutrientes da 

cultura do feijoeiro correspon~e ao periodo de máximo acGmulo 

diáriQ de materia seca, entre 40 e 55 dias, durante o floresci 

menta (ROSOLEM, 1987). Isto sugere que uma melhor exploração 

dos nutrientes do solo, como resultado, da simbiose MVAxLEGUMI-

NOSA, possa favorecer um melhor desenvolvimento da planta nes

ta epoca do ciclo, como pode ser observado neste experimento, 

aos 58 dias,' que sempre na presença de MVA, foi maior a 

produção da matéria seca,' em relação ao tratamento sem inocula 

cão (Tabela 1). 

Q fato de que o fungo simbionte Giga~po~a ma~g~ 

~i~~, tenha sido o melhor para a produção de matéria seca, ao 

58 dias de cultivo, poderia estar relacionado a maiorresistên 

cia às elevadas temperaturas da Casa de Vegetação~durante o 

cultivo. em relação aos fungos Acau~o~po~a mo~~awae e Scutet 

t04po~a he~e~ogama, s~ndo semelhante apenas a colonização por 

Gtomu4 mac~oca~pum (Figura 2). 
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Tabela 1 - Produção de materia seca (parte aérea e vagem) em Ph~eotU6 v~ 
g~ durante o ciclo vegetativo, para quatro épocas de amostra' 
gem (14,36,58 e 79 dias)."Médias de4 repetições. 

DIAS APOS O PLANTIO 
TRATAMENTO i 

PARTE AtREA VAGEM , 
14 36 58 79 79 

"" ... ,.. "" ...... ... ... ... g/planta .. - .. - - .... - ... 

Não inoculado 0,16 0,73 1,81b1 1,05 2,08 

Aeauto~po~ mo~owae 0;15 0,60 2,52ab 1,14 2,.09 

Gtom~ maenoe~pum 0,14 0,80 2,10ab 1,05 1,91 

Gig~po~ m~ganita 0,15 0,76 2,7Ba 1,22 2,20 

. Seu,te11.o~poJLa. heXvwgama 0,16 0,74 2,20ab 1,17 2,31 

DMS 0,90 

CV (%) 12,7 17,2 18,2' 10,B 14,9 

1 - Medidas seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de 
Tukey (p = ·05). 
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Diferenças no estabelecimento dos simbiontes em 

relação a epoca de inoculação e colonização das raizes, in

fluenciando no desenvolvimento das plantas, tambem foram obser 

vadas por BETHLENFALVAY et alii (1985) em soja inoculada com 

Glomu..6 mO.6.6eae. 

Todavia, este efeito de promover.um melhor cres 

cimento vegetativo da cultura não foi mantido ate o final do 

ciclo (79 dias), provavelmente porque boa parte da produção de 

fotossintatos da planta teria sido enviado para a produção 

de vagens, ao mesmo tempo que o sistema radicular da planta 

começaria a se degenerar, estabelecendo-se assim, uma competição 

por ca~boidratos di"sponiveis entre a planta e o simbionte, con 

forme o que tambem foi ob~ervado por SIVAPRASAD e RAI (1985) 

em Cajanu..6" eajan; BETHLENFALVAY et alii (1985) em soja e SI-

. QUEIRA e COLOZZI-Filho (1986} em cafe. 

4.1.2. ACÚMULO DE N~ P E S NA PLANTA 

De modo geral, as diferenças entre tratamento 

somente puderam ser observadas no periodo vegetativo das plan

tas, não ocorrendo aumentos no acumulo dos nutrientes na va

gem (Tabelas 2, 3 e 4). 

Somente foram observadas diferenças no acumulo 

de fJ na parte aerea da pra-nta éevido aos tratamentos de inoculação (Tabela 
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2). Quanto ao P e S~ os dados obtidos mostram que estes dois 

parimetros não foram influenciados pela inoculação de MVA (Ta

belas 3 e 4). 

De acordo com MALAVOLTA et alii (1974)~ um 

fec;;joeiró, adequadamente nutrido apresenta, O ,36% de P nas fo-

lhàs. t enqua'n~to que um·feijoe'ir" deficiente' em- ,P possui, 0,1,3%. 

D'esta forma, pode-,se constatar que estas, 1" antas apresentaram, 

coriteudodef·:jciente, em média 0,19% de P aos 58 dias de seu pe 

',' r:'f()~()'v.egetat i vo. 
, -\. ~ '. I; ~ :,., : 

Estes resultados discordam dos encontrados por 

FER'fÚ:·IRA (1'987), que", observou' deficiência de· P apenas nas pl a,!!. 

:'.' ta;s/ôe.· feiji~,:nãoinoculado'S com ofungoi$,fIl'icorrlzi'cos,. 

Prova ... ve1mente,' o' uso, de: u\11>substrato não este .. 

riltzadn ,neste experimento, permitiu a 1 ivre competição por 

eX'o:diadosda$ral~esdo feijão na ri~osfera, especia1mente en,... 

tre"asespicies deft.lngos nativos do solo utilizado. 

Acompet ieão entre espécies' de fungos ,mi corri .. 

, zfcos'vesicul ar .. arbu·sculares, no· córtex: das. raizes das plan .. 

tas, depende do grau,de fertilidade do soloeda capacidadecom 

petitiva entre as diferentesespicies, Se o teor de fertilida .. 

,de do solo for suficientemente a1to, duas ou mais espécies 

, podem coexistir em diferentesregi~es da rai~ (JANOS, 1985) ou 

representar um investimento sem retorno para a planta (STRI-

BLEY et alii, 1980; BUWALDA e GOH, 1982; PÀUL et alii 1985 e 

. SIQUEIRA, 1987). 



Tabela 2 - Acumulo de nitrogênio, na parte aerea e vagem, em Pha4eotu~vut
gaJÚ6, durante o ciclo vegetativo, para as quatro epocas de a
mostragem (14, 36, 58 e 79 dias). Media de 4 repetições. 

DIAS APOS PLA~TIO 

TRATAMENTO PARTE AEREA VAGEM 

14 36 58 79 79 

- ... ~ ....... - - "" - mg/planta - - - - - - -
Não inoculado 6,8a1 19,Ob 38,1 bc 13,9c 40,87 

Acauto~p~na mannowae 3,9b 15,2b 34,3c 44,5a 51,36 

Glom~ macnoc~pum 3,2bc 12,2b 85,7a 26,1b 47,96 

G.{.ga4 pona m~gcvU:ta. 2,1c 34, fa 66,2ab 27,7b 51,88 

Scutelto~pona het~ogama 7,Oa 17,3b 53,6bc 19,2c 36,73 

DMS 1,15 10,23 31,1 8,67 

11,5 24,0 25,6 15,4 19,9 

1 - Medidas seguidas das mesmas letras não diferem entre pelo teste de Tu
key (p = .05). 
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Tabela 3 - Acumulo de fósforo, na parte aerea e vagem, em Ph~eol~ vulga

~, durante o ciclo vegetativo, para as quatro epocas de amos
tragem (14, 36, 58 e 79 dias). Media de 4 repetições. 

DIAS APOS PLANTIO 

TRATAMENTO PARTE AJ:REA VAGEM 

14 36 58 79 79 

- - - ... .. ~ ... ~ .. fIlg/planta - - - - - - - - -
Não inoculado 0,79 1,54 3,50 1,36 5,48 

Acaulo~pona mo~owae 0,80 1,41 4,47 1,41 5,46 

Glom~ ma~ocanpum 0,82 1,77 4,12 1,37 5,20 

G~g~pona mang~a 0,70 1,56 4,50 1,37 5,07 

Scu.t:e1.f.o~poM hetvr.ogama 0,70 1~53 4,35 1 ,41 5,21 

CV (%) 12,3 21,2 20,1 12,9 16,5 
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Tabela 4 - Acumulo de enxôfre, na parte aerea e vagem, em Ph~eolU6 vUl, 
g~, durante o ciclo vegetativo, para as quatro epocas de, 
amostragem (14, 36, 58 e 79. dias). Medias de4 repetições •. ' 

DIAS APOS'PLANTIO 

TRATAMENTO 'PARTE AEREA VAGEM 
I.' i' i e 

14 36 58 79 79 

.. .. .. - - rng/planta .. ...... - - - .. -

Não inoculado 0,98 2,61 5,51 3,46 4,92 

Acauto~pona mo~owae 0,99 2,03 6,07 2,95 4,92 

GlomU6 maMocaJz.pum 0,99 2,97 5,64 2,90 4,49 

G~g~po~a maJz.g~ 0,99 2,62 6,69 2,80 4,70 

, Scuteii.o.6pona het.vwgama 0,99 2,46 5,91 3,82 3,91 

CV(%) 12,8 20,5 26,5 49,2 29,6 
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Ma Tabela 2, pode-se observar que apesar das 

diferenças terem sido constatadas ji aos 14 dias no acijmulo de 

N, oc; maiores contrastes foram obtidos após este período, princi 

palmente entre 58 e 79 dias. Isto concorda com os resultados 

obtidos por BETHLENFALVAY et alii (1985) que encontraram uma 

maior concentração de N em plantas de soja inoculadas com Glo. 

mu4 m04~eaeJ logo apos 20 dias de crescimento vegetativo, 

sugerindo uma interação positiva entre a atividade do endófi-. 

to e a aquisição de N pela associação. 

Aos 58 dias, Gtomu4 mae~oea~pum superou os de 

mais tratamentos, acumulando (trais -que o dobro da quantidade de 

N na parte aerea (85,7 mg/planta) , em relação ao controle. Não houve porem, 

correspondência entre tratamentos aos 79 dias, quando Aeaulo4-

po~a mo~~owae foi o melhor entre os demais, superando inclusi

ve Glomu4 mae~oea~pum (Tabela 2). 

Quanto a utilização do S do fertilizante (Tab~ 

la 5), observa-se uma tendência de melhor aproveitamento de S 

nos tratamentos com Seu~ello4pDna he~e~Dgama em relação ao nao 

inoculado, aos 58 dias do ciclo vegetativo da planta, apesar 

da diferença não ter sido estatisticamente significativa. 

Em gera 1, o aprove i tamento do nutriente (SDF%) foi 

relativamente baixo, para todos os tratamentos com media de 

30% para a planta toda no final do ciclo. 
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As leguminosas exigem quantidades bastante ele 

vadas de enxofre, para o seu perfeito desenvolvimento (WERNE, 

1986). A absorção do enxofre é relativamente alta aos 25 dias, 

mas o período de maior absorção também ocorre no final do flo

rescimento e no início da formação de vagens (GALLO e MIYASA

KA, 1961). 

Um bom efeito na produção de feijão vem sendo 

encontrado com a aplicação de enxôfre juntamente com uma mistu 

ra de micronutrientes (VITTI et alii,. 1982). Segundo ROBSON 

(1978), embora o enxôfre seja um dos componentes da nitrogena-

se, o.requerimento deste elemento pela planta pode 

o crescimento e o acumulo de P e N na parte aerea. 

favorecer 

Embora, o efeito citado acima nao tenha sido 

observado para o tratamento com Scutello~po~a hete~ogama, onde 

ocorreu uma maior absorção do enxôfre do fertilizante, é sabi-

do que a micorriza promove um melhor aproveitamento de nutrien 

tes do solo, favorecendo maior desenvolvimento da cultura em 

relação a tratamentos sem a inoculação de MVA. 

GRAY e GERDEMANN (1973), estudando a absorção 

de enxôfre marcado (35 S) em trevo e milho, inoculados com Glo-

mu~ mo~~eae, observaram uma maior eficiência de utilizacão do 

enxôfre (EUF) nos tratamentos inoculados, com uma contagem de 1779 cpm /mg 

peso de matéria seca em relação ao tratamento sem inoculação 

·'com 251 cpm/mg peso de m~téria seca, significativo a 0,01%. 
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4.1.3. ACÚMULO DE N E INFECÇÃO MICORRfzICA 

As Figuras 1 e 2 mostram o acGmulo de N e a infec 

çao micorrizica em cada tratamento inoculado e nao lnoculado 

durante o crescimento do' feijoeiro •. 

Apesar dos acGmulos de N, nos tratamentos inocu

lados, serem crescentes para os fungos Aeaulo~po~a mo~~owae 

(Tabela 2), não observou-se variação correspondente, quanto a 

infacção micorrizica entre os tratamentos •. 
. . I ~I 

Observa~se uma baixa empressao de Seu~ello~po~a 

he~e~ogama, no final do ciclo, no acGmulo de N, podendo ser a

tribuido em parte i sua baixa efici~ncia (Figura 1). 

Nem sempre o fungo micorrizico, que se mostra 

mais efici~nte com rel~çio ao crescimento, produção, absorção 

de nutrientes; nodu1ação e fixaç~o de N2 apresenta maior por~ 

centagem de infecção nas raizes (PARADA, 1984)~ 

As diferenças dos nlveis de infecção san depende! 

tes principalmente do tipo de solo, e tamb~m influenciadas 

pela especie de fungo inoculada (MOSSE, 1972, SAlTO et a1ii, 

1982). 
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A eficiência da micorriza, na absorção de nu

trientes para as plantas, depende de fatores como a capacidade 

da planta em interagir com o fungo e da eficiência do fungo em 

absorver P para a planta (GIANINAZZI..PEARSON, 1985). 

A morfologia das raizes e susceptibilidade e 

infecção, taxa de crescimento da planta, mecanismos deabsorção. 

_e .r_e_sJ~r:~.as .nutricionais das sementes são fatores que podem de-o 

terminar maior ou menor grau de dependência da p'anta pela mi~ 

corriza. 

A infecção micorrizica em relação ao 

tratamento sem irioculação, ~arece ser uma condição favorivel 

para que a planta aproveite melhor o nitrogênio. A Figura 2 mo~ 

tra esta tendência com Giga4pona ma~ga~i~a e Glomu4 maQ~OQa~ -

pum, que aparentemente foram capazes de infectar mais eficiente 

mente as pl antas, durante um periodo inicial de cultivo: 

O nitrogênio i ·0 nutriente absorvido em maior 

quantidade pela planta, principalmente nos primeiros 50 dias de 

desenvolvimento vegetativo (ROSOLEM, 1987), constatando-se uma 

necessidade mixima de N após o florescimento (FRANCO et alii, 

1979), o que culmina com o perlodo de maior fixação do nitrogê

nio pelo sistema simbiótico Rhizobium x leguminosa, sendo o 

elemento, transportado preferencialmente para as vagens (HUNGRIA 

et alii, 1985). 

O potencial de crescimento da planta e a fixa-
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çao simbiõtica de N2 , nao podem ser realizada na ausência compl~ 

ta de fontes de N-mineral. O N do solo (nitrato), constitui um 

nutriente essencial, que possibilita o estabelecimento de uma 

planta vigorosa durante os primeiros estádios de 

(FONSECA, 1985). 

crescimento 

Desta forma, a micorriza possibilita o supri

mento necessário de nitrogênio que provavelmente, vem a ser um 

fator bastante crttico para o desenvolvimento da planta (BROWN 

et a11i, 1981), 

4.2. EXPERIMENTO 2: EFEITO DE NíVEIS DE N EM FEIJOEIRO INOC~ 

LADO COM FUNGOS MVA 

4.2.1. PRODUCÃO DE MATÉRIA SECA E DE VAGENS 

Os dados referentes ã produção de materia seca 

na parte aerea e vagens estão mostrados nas tabelas 6 e 7. Não 

houve efeito das diferentes doses de N estudadas e da inocula

ção, neste parâmetro. Constatou~se apenas uma tendência para 

maior produção de materia seca da parte aerea na dose de28 ppm, 

exceto para o tratamento com s. he~enogama, o mesmo ocorrendo 

para produção de vagem. Ainda para esta dose de 28 ppm de N, 

os tratamentos inoculados propiciaram uma maior produção de va

gens, em relação ao controle, apesar destas observações não se-
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rem comprovadas estatisticamente. 

A dose de 56 ppm de N foi prejudicial em rela

çao a dose de 28 ppm de N, para a produção de vagens. 

t sabido que, determinadas doses de nitrogênio 

diminuem a nodulação e prejudicam o estabelecimento da micorri 

za, afetando o desenvolvimento da planta, entretanto, este e

feito depende muito do hospedeiro (MOSSE, 1981; AMES et alii, 1984). 

BROWN et alii (1981), constataram uma menor efi 

ciência de absorção do adubo nitrogenado em plantas de sorgo i-

noculadas com fungos MVA, para tratamentos com baixo nivel de 

nitrogênio (140 ppm), observando ainda, que um 6timo nivel de 

crescimento das plantas foi obtido na dose de 560 ppm de N. 

VIEIRA (1978), estudando 38 variedades de fei

jão, observou que o nitrogênio, quando em doses elevadas (42 

ppm), prejudicou o desenvolvimento das plantas, isto confirma 

a tendência observada neste experimento, constatando~se uma me

nor produção de vagens e desenvolvimento das plantas na dose 

de 56- ppm de N. 

A necessidade mixima deN em feijão ocorre ap6s 

o florescimento, sendo interessante a ideia do parcelamento 

das aplicações do adubo, estimulando assim o estabelecimento dos 

sistemas simbi6ticos nas raizes das plantas (SAITO e RUSCHEL, 1980). 

Desta forma é desejável a utilização de doses 

baixas de N mineral ~ que alem de nutrir a planta, ativam os sis 

temas simbiõticos e sua longevidade (FONSECA, 1985). 
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Tabela 6 _ Produção de materia seca da parte aerea em Ph~eai~ vuig~, p~. 
ra as diferentes doses de N-mirieral estudadas (0, 7, 14, 28 e 56 
N/kg de solo). Media de 3 r~petições. 

DOSES DE N 
TRATA~lENTO 

(mg/kg SOLO) 

O 7 14 '28 '56 

-- - - - .. g/planta - - - -
Não inoculado 1,16 1,34 1,42 1,59 1,44 

Acauia~pa~ ma~awae 1,29 1,10 1,28 1,35 1 ,71 

Giom~ 'ma~oc~pum 1,27 1,19 1,18 1,66 1,67 

Gig~po~ m~ganita 1,29 1,45 1 ,31 1,67 1 ,21 

ScuteUa~ palLa hUeJwgama 1,27 1,57 1,36 1,17 1,58 

CV (%) 26,7 27,2 19,8 21,6 33,2 
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Tabela 7 _ Produção de matéria seca de vagem em Pha4eol~ vulg~, para as 
diferentes doses de N-mineral estudadas (0, 7, 14, 28 e 56 mg N/ 
/kg de solo). Média de 3 repetições. 

TRATAMENTO 
DOSES DE N-MINERAL (mg N/kg SOLO) 

'O 7 14 28 56 

g/planta 

Não inoculado 2,56 1,67 2,91 4,14 2,34 

Aeaulo~po~ mo~owae 1,93 1,67 2,51 7,31 2,44 

GlomUó maenoe~pum 2,09 .2,22 1,84 8~37 1,99 

Giga4po~ m~ganita 2,31 1,45 2,18 8,23 1,29 

Seutello~pona hetenogama 1,79 1,57 ·2,68 5,35 2,07 

CV (%) 30,0 48,3 27,5 37,1 40,3 



4.2.2. ACÚMULO DE N E P NA PLANTA 

Não foram observadas diferenças no acúmulo de 

N na parte aerea da planta, devido aos tratamento (Tabela 8), 

mas fica bem evidente um maior acúmulo de N nas plantas dos tra 

tamentos de inoculação em relação ao tratamento sem inoculação 

na dose O. 

Com relação ao, P, de acordo com os dados obti

dos, observ01.1 ... se. que tambem este parâmetro não foi influenciado 

pela inoculação dos fungos micorrizicos vesicular-arbusculares 

(Tabela 9); entretanto, pode-se observar uma tendência de me

lhor acumulo de P nas doses 0, 14 e 56, para os tratamentos ino 

culados, em relação ao tratamento sem inoculação, acentuando-se 

este efeito na dose de 28 ppm de N, a"pesar destas diferenças não 

terem sido estatisticamente significativas. 

De acordo com AMES et alii (1983), o transporte 

de N superior para as plantas micorrizadas, em re1ação is nao 

micorrizadas, depende do teor de N do solo. 

Provavelmente este fato explique a tendência de 

maior acumulo de nutrientes das plantas inoculadas, nas 

mais baixas de adubação nitrrigenada; em relação a uma 

maiselevada de 58 pprn de N. 

doses 

dose 

FONSECA (1985), estudando 4 variedades de fei-

jão sob diferentes doses de nitrogênio, constatou que doses aci 

ma de 24 ppm de N no solo não deveriam ser recomendadas para e! 

ta cultura, levando em consideração a fixação biológica do N2· 
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Tabela 8 - Acumulo de N na parte aerea em Phcu,e.o.iu...6 vu.iga.tc.i.6, para as dife
rentes doses de N-mineral estudadas (0, 7, 14, 28 e 56 mg N/kg 
de solo). Media de 3 repeti~ões. 

DOSES DE N-MINERAL (mg N/kg SOLO) 
TRATAMENTO 

° 7 14 28 N56 

- rng/planta - - - - - -
Não inoculado 10,58 21,71 21,97 24,14 24,02 

Aeau.io.6po~ mo~owae. 14,47 18,44 19,66 21,62 27,04 

GlomU.6 ma~oea4pu..m 13,84 18,86 21 ,11 26,68 23,93 

Gi9cu,po~ mang~a 13,51 21,83 18,69 25,67 21,06 

. Seute.Uo.6poM. he;teJLogama 13,25 22,09 21,96 19,82 23,03 

cv (%) 25,2 ,24,4 .. , 20,4 20,2 . 35,6 
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Tabela 9 - Acumulo de P na parte aerea em Pha6eotu~ vutg~, para as dife
rentes doses de N-mineral estudadas (0, 7, 14, 28 e 56 mg N/kg 
de solo). Media de 3 repetições. 

TRATAMENTO DOSES DE N-MINERAL (mg N/kg SOLO) 

O 7 14 ' 28 56 

... - .... .. mg/planta .. - - - -
Não inoculado 1,36 1,65 1,56 1 ,46 2,18 

Aeauto~pol1.a mOJULowae 1,76 1,43 1,80 1,88 2,77 

Gtam~ ma~oeanpum 1,39 1,57 1,83 2,92 2,71 

G~ga6pona manganita 1,56 1,60 1,78 2,44 2,19 

Seut~MpoJr.a he.teJwgama. 1,52 l' 80 .. , 2s 09 1,73. 2,21 
, ' n 

CV (%) 34,1 28,8 24,4 33,7 39,4 
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4.2.3, ACÚMULO DE N E P NAS VAGENS 

Tambem nao foram observadas diferenças no acumu 

lo de N e P nas vagens (Tabelas 10 e 11), entretanto, apenas u

ma tendência de maior concentração de N e P para a dose de 28 

ppm de N~ nos tratamentos inoculados. O tratamento com Glomu~ 
• 

rnae~oea~purn apresentou o menor acumulo de P na dose de ·56 ppm 

de N, embora não haja diferença significativa entre os tratamen 

tos. 

O sistema simbiõtico, leguminosa x fungo micor

rizico possibilita adequadamente o suprimento necessário de nu

trientes para a planta, sendo a disponibilidade de Nitrogênio, 

provavelmente o fator mais critico para o estabelecimento e o 

desenvolvimento do sistema (BROWN et alii, 1981). 

Plantas de sorgo inoculadas com MVA e adubadas 

com 3 doses de 15 N, cresceram ~elhor, quando a dose aplicada 

de adubo nitrogenado foi media~ correspondente a 30ppm (AMES et alii, 1984). 

4.2.4, FIXAC~O DE N2 E UTILIZAC~O DE N~FERTILIZANTE 

(NDN2; NDF E EUF) 

Pelo metodo da diluição isotõpica, pode~se de~ 

terminar a procentagem de N na planta derivada da fixação de N2 

atmosferico (NDN 2 ) e aquela derivada do fertilizante (NDF) - Ta 

bela 12. 
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Tabela 10 - Acumulo de N na vagem em Phab~ol~ vulg~, para as diferentes 
doses de N-mineral estudadas (O~ 7~ 14~ 28 e 56 mg N/kg de so-· 
lo). Media de 3 repetições. 

--
DOSES DE N-MINERAL(mg N/kg SOLO) 

TRATAMENTO 
O 7 14 28 56 

, • 4 • , Q • ( 

,... " .... "" .. ... .. .. ... .. mg/planta ... .. 
Não inoculado 51 ,1 36,6 76,6 44,2 24,0 

Aeaulo~pona mannowae 56,1 38,1 58,0 57,7 27,5 

Glom~ maenocanpum 42,6 . 53,5 40,4 61,0 23,9 

Gig~pona mangahita 44,3 38,1 43,8 66,8 21,0 

Seutello~pona hetenagama 25,8 39,7 54,1 43,6 23,0 

cv (%) 40,6 44,1 27,3 37,2 35,6 
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Tabela 11 - Acumulo de P na vagem em Pha.6e,olLL6 vulgcvú.6, para as diferente~ 
doses de N-mineral estudadas (O, 7, 14,28 e 56 mg N/kg de so-· 
10). Media de 3 repetições.- i 

DOSE DE N-MINERAL (mg N/kg SOLO) 
TRATAMENTO 

O 7 14 28 56 

- - -- .. - ... ..... mg/p1anta - - .. - - - - - -
Não inoculacb 6,18 6,08 4,76 4,14 7,08 

Acaulo.6pona mOMowae. 4,84 6,16 4,38 7,31 7,55 

GlomLL6 maClLOCa.lLpum 4,81 4,27 6,27 8,37 2,27 

G~ga.6pona mMg~ 5,63 5,44 4,90 8,23 4,24 

. Scute.UO.6 pOlLa. he.:te.lLogama 4,72 6,84 4,12 5,35 5,24 

cv (%) 30,4 . 29;7 52,8 34,8 35,8 
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Observou;se que na dose de 7 ppm de N, a porce~ 

tagem de N na planta deve-se a fixação do N2 , em sua maior par

te~ o que tambem pode ser notado nas doses de 14 e 28 ppm de N. 

Entretanto, na dose de 56 ppm de N houve uma igualdade entre o 

N derivado da fixação e aquele derivado do fertilizante. Com relação a este 

parâmetro nao houve efeito de inoculação de fungos MVA. 

Para o NDF a inoculação com fungos· MVA não pro

piciou nenhuma diferença, para o acumulo de N proveniente desta 

fonte em relação ao controle, nas doses de 7, 14 e 56 ppm de 

N. No entanto, na dose de 28 ppm de N, a presença de fungos MVA possibilitou 

maior acumulo de NDF, mas apenas o tratamento inoculado com G. ma~oe~pum, 

foi estatisticamente diferente em relação ao controle. 

Não se constatou diferenças entre os tratamen

tos para a porcentagem de recuperação na vagem do N proveniente do fertili

zante (EUF%), Tabela 13, para nenhuma das doses de N-mineral estudadas. 

PARADA (1984), pela determinação indireta do N 

absorvido por feijoeiro .inoculado com fungos micorrizicos, constatou que o 

N total absorvido foi significativamente maior na presença do fungo, com o 

seu valor mãximo de absorção na fase' de inicio do enchimento e maturação de 

graos. 

De acordo com WESTERMAN et alii (1981),.algumas 

associações simbiõticas podem suprir suficientemente o N, ou através da fi

xação biológica ou de uma melhor assimilação do solo, a fim de que a planta 

atinja seu potencial genetico de produção no campo. 
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Tabela 12 - Porcentagem de N na planta derivada da fixação de N2 (NDN2) e do 
fertilizante (NDF) em Phaheol~ vulg~, para as diferentes do
ses de N-mineral estudadas (7, 14, 28 e 56 mg N/kg solo). Media 
de 3 repetições. 

DOSES DE NITROGtNIO (mg N/kg solo) 

TRATAMENTO. 
7 14 28 56 

;:NDN2 NDF NDN2 NDF NDN2 NDF NDN2 NDF 

- - .......... ~ ,.. ~ '" "'" .... %P,!'t ...... .... - ~ - - - - ... 
Não inoculado 86,6 3,0. 79,1 6~ 1 . 77 ,3 1o.,3b1 42,2 39,4 

Aeaulo~pona mo~owae 87,3 2,9 . 73,5 7,7 68,9 19,2ab 41,0. 40.,5 

GlomU6 ma~oeanpum 86,2 3,0. 73,7 7,8 67,5 2o.,2a 22,5 51,9 

. G,i.~M pona mangaiz.ila. 85,1 3,3 73,0. 8,0 73,0. 16,6ab 32,5 46,7 

Seu,teUo~ponaheteAoga.trQ:83 ,6 3,6 69,5 9,1 67,5 16,6ab 36,3 43,7 

DMS (TUKEY 5%) ~ 9,47 " 

CV (%) 5,1 31,5 7,7 21,5 5,2 21,3 44,0. 23,1 

1 .. ·Medias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pe10 teste de 
Tukey ( p = ,05) 
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Tabela 13 - Porcentagem de Nitrogênio proveniente do fertilizante (EUF) ob
servado em vagens de Pha.6e.O.R..1L6 vuigaJl.,.ÍJ.), inoculadas ou não ·.com 
fungos micorrlzicos e adubado com doses crescentes de nitrogê
n;o (7, 14,28 e 56 mg N/kg solo). Media de 3 repetições. 

DOSES DE NITKOGtNIO (ng N/Kg SOLO) 
TRATAMENTO 

7 14 28 56 
.. 

". - ..... .. .. .. ........ 
"'" '!"". '"' % ... ... .. - - - - -

Não inoculado 18,4 28,1 28,2 33,1 

Aeauiohpo~a mo~owae. 15,1 27,9 33,4 36,1 

GtomUh ma~oe~pum 19,7 22,9 38,8 40,4 

G~ga.6pona m~g~ 19,5 25,1 33,8 31,6 

Seutettohpona he.t~ogama 20,8 32,0 27,5 33,2 

• CV (%) 49,2 31,2 30,2 34,6 
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4.2.5. FIXACÃO BIOLÓGICA DO N2 (PBN) 

Atraves da determinação da porcentagem de N de

rivado da fixação biológica, baseada no metodo por diluição iso 

tópica de 15 N, segundo FRIED e MIDDEL~OE (1977), calculou-se os 

valores de N na planta (kg N/ha) proveniente da FEN. Pode-se ob 

servar que a fixação de N2 pelo sistema simbiótica foi relativa 

mente menor na dose de 56 ppm de N, nao constatando-se efeito 

dos tratamentos de inoculação, para nenhuma das doses (Tabela 14). 

FONSECA (1985) observou que a variedade feijão 

Carioca foi a que apresentou um maior potencial de fixação de 

N2 (74%) entretanto~ foi a que apresentou menor aproveitame~ 

to de nitrogênio mineral do solo, sendo ainda inibida a fixação 

de N2 a partir da dose de 24 ppm de N. 

Estudos sobre o efeito da inocu1ação de fungos 

endomicorrizicos v.~s "em feijoeiro, demonstraram que MVA favore 

ce a fixação de N2 das leguminosas, tornando~as capazes de uti

lizar o N absorvido dependendD tambem do teor de outros nutrien 

tes disponiveis no solo, como o P, que poderá afetar a fixação 

biológica do nitrogênio (FERREIRA, 1987). 
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Tabela 14 - Estimativa da fixação bio15gica do nitrog~nio (kg N/ha) pelo 
metodo da diluição isot5pica com trigor, em PhCUle.of.U6 vuiga.ll.M, 

para as diferentes doses de N-mineral estudadas (7, 14,28 e 
56 mg N/kg solo). Medias de 3 repetições. 

DOSES DE N-MINERAL (mg N/kg SOLO) 
TRATAMENTO 

7 14 .·28 ,.56 

- - - - -kg Nlha ------ - - - -
Não inoculado 12,32 19,50 13,08 8,04 

Aeaulo~po~a mo~owae 12,29 14,31 13,46 7,55 

Gf.omU6 ma~oeanpum 15,66 11 ,18 14,54 4,24 

G~ga6po~a mang~a 12,88 11 ,02· 16,68 4,57 

. SeuteU..o~poM he;t~oga.ma. 12,89 13,14 10,61 5,34 
.. 

cv (%) 34,9 22,4 .. 34,4. 61,6 
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4.2.6. INFECCÃO MICORRfzICA EM PRESENCA DE N-MINERAL 

Constatou~se uma- boa co1onização micorrlzica do 

feijoeiro independentemente da dose de Naplicada e dos dife

rentes tratamentos de inoculação (Tabela 15), entretanto pode

~se notar que na dose de 28 ppm de N, todos os tratamentos ino

culados apresentaram uma porcentagem de infecção superior ao 

controle (42,5%), em contraposição ao que foi observado nas do

ses O e 56 ppm de N, onde todos os tratamentos de inoculação a

presentaram menor porcentagem de infecção das ralzes em rela~ 

çao ao controle (66,6 e 72,3% respectivamente), 

PARADA (1984) constatou máxima porcentagem de 

infecção aos 50 dias do ciclo vegetativo do feijoeiro, indepen

dentemente da dose de P estudada, aumentando a esporulação no 

final do ciclo, onde provavelmente há um começo do processo de

generativo do sistema radicular da- p1anta, acompanhado por uma 

baixa atividade fotossint~tica da mesma, prejudicando a longev! 

dade do sistema simbi6tico (VIEIRA, 1978; BA~YARAJ et ali1, 

1979; BETHLENFALVAY et alii, 1985; SIVAPRASAD e RAI, 1985). 

Por outro lado, nem sempre o fungo micorrlzico, 

que mostra-se mais eficiente com relação ao desenvolvimento do 

hospedeiro, apresenta maior porcentagem de infecção do sistema 

radicular. (AZCON e aCAMPO, 1981; MIRANDA, 1982). 
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Tabela 15 - Porcentagem de infecção micorrízica nas raízes de Ph~eolUó vul
g~, para as diferentes doses de N-mineral estudadas, (0, 7, 
14, ,28 e 56 mg N/kg solo). Medias de 3 repetições. 

DOSES DE N-MINERAL ( mg N/kg SOLO) 
Tratamento 

q 

:0 7 14 28 '56 

- -- % 

Não inoculado 66,6 59,6 58,5 42,5 72,3 

Ac.au1.o.6poll.a mOMowae 61,5 42,5 65,9 62,9 55,7 

GlomUó ma~oc.anpum 62,9 68,5 60,8 62,6 59,2 

Gia.6po~a manganita 61,5 53,6 49,5 65,3 50,0 

Sc.lde..U.o.6 pOf1.a hÚef1.og,ama 56,4 , ~ 62,~ ~ 
47,9 46,3 45,3 

li t , q i , • ( , J 

cy (%) 18,3, 21,5 27,9 19,4 20,5 
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5. CONCLUSÕES 

Mediant~ as condições espectficas em que foram 

conduzidos os 2 experimentos e com base nos resultados obtidos, 
~ 

concluiu-se que: 

a) Giga~po~a ma~ga4i~a propiciou uma 

produção de materia seca, aos 58 dias ciclo da cultura; 

máxima 

b) A presença dos fungos micorrízicos inocula

dos, favoreceu o acumulo de N, na parte aerea, mas não influen

ciaram no acumulo de P e S; 

c) A inoculação de Glomu..6 mac.40c.a4pu.m, . superou 

os demais tratamentos, proporcionando um acumulo duas vezes supe

rior de N na parte aerea da planta aos 58 dias; 

d) No geral, o aproveitamento de nutrientes foi 

baixo, para todos os tratamentos; 

e) A inoculação de fungos MVA nao influenciouna 

absorção do 35 S; 
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f) Não houve efeito das doses de N estudadas so 

bre a produção de matéria seca da parte aerea e vagens; 

g) Nas doses de 7, 14 e 28 ppm de N, a porcent! 

gem de N na planta deveu-se principalmente a fixação do N2 
atmosferico; 

h) A inoculação. com Glomu~ mac~oca~pum possibi

litou maior acGmulo de NDF, na dose de 28 ppm·de N; 

i) Independentemente da dose N aplicada, ocor

reu uma boa porcentagem de infecção micorrr~ica nas raizes do 

feijoeiro. 
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