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-NICORRIZAS VESICULARES-ARBUSCULARES
EM CANA-DE-AÇÜCAR
Autor: FAUSTINO ANDREOLA
Orientadora: PROFA. DRA. ELKE JURANDY BRAN
NOGUEIRA CARDOSO

RESUMO
Pesquisaram-se os fungos micorrízicos do tipo
vesicular-arbuscular de ocorrência natural, associados às ra!
zes de cana-de-açúcar, através de um levantamento qualitativo
e quan�itativo desses fungos, bem como de sua variação numér�
ca em função da variação da temperatura e da umidade, aplica
ção de adubação mineral e de vinhaça.
De todos os fatores estudados, os que mais in
fluenciaram sobre o desenvolvimento das micorrizas vesícula res-arbusculares, foram a variação da temperatura e da umida
de. Nenhuma interação foi observada em relação a P, K, Ca, Mg
e pH, incluindo a vinhaça,com número de esporos e percentagem
de infecção micorrízica em cana-de-açúcar.
Verificou-se um elevado número de esporos (433-1620 esporos/100 rol de solo) e um baixo Índice de infecção

vii.
das raíz_es ( 3-45%) . Embora a quantidade de esporos tenha sido
bastante elevada, houve pequena variação de espé�ies encontr�
das. Foram encontrados apenas os fungos Aeaulo�pona �cnobicu
lata, Giga-0pona gilmonei, Glomu-0 óa-0eieulat u-0 e Glomu-0 lepto
tichU-O, além de uma espécie de Giga-0pona, ainda não descrita.
Foram feitos ainda

dois ensaios em casa-de-ve

getação, usando-se solo de canavial. No primeiro ensaio, usou
-se apenas solo natural e solo autoclavado. No segundo, usou-se solo natural, solo esterilizado por 4 métodos diferentes,
solo esterilizado pelos mesmos 4 métodos, recebendo, entreta�
to, suspensão de solo filtrado e um tratamento com solo esté
ril, recebendo inóculo de Giga-0pona gilmonei. No primeiro en
saio, verificou-se uma diminuição de desenvolvimento das pla�
tas no solo natural provavelmente devido à grande incidência
de patógenos como: Pnatylenehu-0 zeae, Fu�anium spp. e Pythium
spp. cujas lesões excediam a 50� das raízes. No segundo expe
rimento tomaram-se dados de altura das plantas 60 dias após o
transplante. Apenas o tratamento coi:n solo natural diferiu , Ide
todos os outros, mostrando desenvolvimento menor.

viii.

VESICULAR-ARBUSCULAR
MYCORRHIZA IN SUGARCANE
Author: FAUSTINO ANDREOLA
Adviser: PROF. DR. ELKE JURANDY BRAN
NOGUEIRA CARDOSO

SUMMARY
This dissertation presents a qualitative

and

quantitative survey of naturally occurring vesicular-arbuscular
fungi in the rhizosphere of sugarcane. Spore number variations
were studied in relation to temperature and rainfall

of

the

growing season and the effect of vinasse application and min
eral fertilizers upon spore numbers and root infection

was

investigated.
only

Of all the factors under investigation
temperature and moisture influenced the development

of

VA -

-mycorrhiza. There was no interaction between P, K, Mg and pH
levels of the soil, including vinasse, and spore numbers

or

root-infection percentages in sugarcane.
High spore counts (433-1,620 spores/l00 ml soil)
were obtained, but root infection was generally low (3-45%) .

ix.
In spite of the great number of spores there was only a limit
ed amount of fungal species present, as follows:

Ac.aulo.6poha

.6 e.no bic.ulat a, Giga..6poha. gilmohei, G lomu.6 na..6c.ic.ula.t u.6 and GlE_
mu.6 le pt otic.hu.6, plus a new unidentified species of

Gi9a1.>po

ha..
Two experiments with sugarcane were conducted
in the green-house. In the first experiment sugarcane

wa,s

planted in natural and autoclaved soil, while the second

con

sisted of natural soil, soil sterilized by four different meth.cxE
and sterile soil reinoculated with a soil filtrate,

in

to one treatment inoculated with Giga.1.>poha. gilmohei.

addition
In

the

first experiment there was a much lower growth of plants

in

natural soil, probably due to a great incidence of root path
ogens like P ha.tylenc.hu.6 ze a.e , Fu.6ahium spp. and Pythium spp.,
which affected more than 50% of the root systems. In the second
experiment plant h1ghts were measured 60 days after
lation. The only significant growth effect

which

could

observed was again the smaller size of the plants in
soil, when compared to all others.

instal
be

natural

1. INTRODUÇÃO
As associações micorrízicas do tipo vesicular
-arbuscular

são o grupo mais comum das associações simbióti

cas que se estabelecem entre raízes de plantás e espécies

de

fungos da família Endogonaceae (MOSSE ( 1973a).
Desde que se observou o efeito benéfico das mi
corrizas vesiculares-arbusculares sobre o desenvolvimento das
plantas (MOSSE, 1957), pesquisadores de todo o mundo têm - se
proposto a pesquisar esse assunto e muitos trabalhos :rrostiram que
plantas micorrízicas tendem a desenvolver-se melhor que pla�
tas n�o micorrizicas. A maioria das culturas de interesse eco
nômico forma micorrizas do tipo vesicular-arbuscular e conse
qüentemente necessita ser pesquisada.
A variação populacional

dos fungos micorrízi

cos vesiculares-arbusculares no solo rizosférico e a eficiên
cia na absorção de nutrientes são funções de.muitos fatores�

2•

colÓgicos (MAYMAN, 1975; KRUCKELMANN, 1975), podendo ser pro
fundamente influenciados pelo cultivo.
Como a cana-de-açúcar e urna cultura

de grande

interesse econômico e se encontra em fase de franca expansao,
inúmeros trabalhos estão sendo feitos para se conseguir o má
ximo rendimento.
Em virtude da importância econômica que a cul
tura representa para o País, o presente trabalho teve por ob
jetivo pesquisar as micorrizas vesiculares-arbusculares de o
corrência natural nesta cultura, através de um levantamento
quantitativo e qualitativo desses fungos, bem como de

varia

ção do número de esporos e percentagem de infecção em função
da variação do clima e da fertilidade do solo.
Adicionalmente, procurar-se-á verificar o efei
to dos fungos micorrizicos sobre o desenvolvimento da

cana-

-de-açúcar, em condições controladas de casa-de-vegetação.

3.

2, REVISÃO DA LITERATURA
Neste capítulo serao apresentados alguns tópi
cos que caracterizam, de maneira geral, as micorrizas vesicu
lares-arbusculares.

2,1, As

ASSOCIAÇÕES MICORRÍZICAS
O termo micorriza (do grego, mykes == fungos: rhi-:

za = raJz) é empregado para se referir às associações simbió
ticas não antagônicas

que se estabelecem a nível de rai?

tre espécies de fungos e plantas. Para o estabelecimento

en
da

associação, o fungo penetra no sistema radicular, invadindo o
córtex inter e/ou intracelularmente, estabelecendo

relações

tróficas com a planta (LOPES, 1981).
As micorrizas, segundo BJÕRKMAN (1970), são di
vididas em cinco grupos: ectomicorrizas e endomicorrízas,

des

critas por Frank (1885); pseudomicorrizas e ecto-endomicorri
zas, descritas por Mellin (1917 e 1923 {

respectivamente): e mi

corrizas peritróficas, descritas por Jahn (1934).
As ectomicorrizas são formadas por urna série de

4.
fungos, principalmente basidiomicetos, que se associam com um
grande número de árvores, destacadamente com as coníferas
LEY, 1969). Elas formam uma espessa manta miceliana

(fIAB

ao redor

das raizes, de onde partem hifas que se difundem no solo em to
das as direções e hifas que penetram no córtex, intercelular
mente (BJÕRKMAN, 1970). A formação de ectomicorrizas é facil
mente observada pela presença da manta e alterações morfológ�
cas na raiz, as quais se expressam por curtas ramificações d�
cotômicas das raizes laterais, completamente recobertas

pela

manta fúngica (TINKER, 1980).
As endomicorrizas diferem das ectomicorrizas por
não formarem manta ao redor e não provocarem alterações morf�
lógicas nas raízes. Caracterizam-se por formar uma tênue rede
m;i.celiana permanente ao redor das raízes, com hifas finas que
se difundem no solo e que penetram no córtex, inter e intrace
lularmente. Neste grupo encontram-se as micorrizas do tipo ve
sicular-arbuscular, que, sem dúvida alguma, sao as mais impo�
tantes (BJO RKMAN, 1970; TINKER, 1980).
De acordo com BJORKMAN (1970), as ecto-endomi
corrizas sao consideradas como uma forma intermediária

entre

as ectornicorrizas e as endomicorrizas. Elas formam uma peque
na manta ao redor das raízes, que não apresentam ramificações
dicotômicas, e as hifas penetram inter e intracelularmente no
córtex. A penetração intracelular é uma característica

usada

para diferenciá-las das ectornicorrizas, que apresentam pene tração intercelular apenas. Segundo o mesmo autor,

algi.ms pe�

5•

quisadores

julgam que estes organismos sejam ectomicorrizas,

que nao se desenvolveram bem por causa de condições ambientais
adversas.
Já as pseudomicorrizas caracterizam-se por nao
formarem manta ou rede, nem provocarem alter ação morfológica
raiz. As hifas penetram no córtex da raiz

na

intercelularmente

(BJORKMAN, 1970).
As micorrizas peritróficas sao uma fraca asso
ciação entre as raízes e certos fungos. Estes vivem na super
fície das raízes, sem penetrá-las, ou em sua rizosfera

(BJÕRK

MAN, 1970).

2,2,

BIOLOGIA; DISTRIBUIÇAO E CLASSIFICAÇAO DAS
MICORRIZAS VESICULARES-ARBUSCULARES
As micorrizas vesiculares-arbusculares desen -

volvem-se a partir da infecção inicial da raiz por uma

hifa

ou tubo germinativo de esporos, formando extenso micélio

in

�er e intracelular, dentro do córtex, dando origem a duas es
truturas características, as vesículas e os arbúsculos. As ve
sículas são corpos arredondados de cerca de 50µ de diânetro

que

se formam entre as células e apresentam função de armazenameg
to de metabólitos. Os arbúsculos originam-se de um tronco

de

hifa que se ramifica a partir da hifa intercelular. Essa hifa
penetra na célula e em seu interior se ramifica dicotômica

e

repetidamente para formar uma densa massa de hifas finas, que

6.

se degeneram em pouco tempo. Acredita-se que essas estruturas
sejam os sítios responsáveis pelas trocas de nutrientes entre
o fungo e a planta (TINKER, 1980). Ao redor das raízes, o fun
go forma uma rede miceliana composta de dois tipos de hifa: �
ma hifa grossa, considerada permanente, que sustenta os

esp�

ros, e desta partem hifas de menor diâmetro, de vida efêmera,
que se difundem no. solo, consideradas hifas absorventes

(NI-

COLSON, 1967).
As micorrizas vesiculares-arbusculares sao encontradas em todas as zonas climáticas do globo·, e, pelo

que

se sabe, em todos os solos que contenham vegetação. Foram ob
servadas na maioria dos tipos de vegetação do mundo.

Plantas

de famílias economicamente importantes como gramíneas e legu
minosas e

muitas outras famílias, especialmente espécies cul

tivadas em regiões de clima tropical, têm sido

demonstradas

como sendo hospedeiras potenciais (GERDEMANN, 1968;

MOSSE,

1973a; MOSSE, 1975; TINKER, 1980).
No Brasil, observou-se a presença de fungos mi
corrízicos vesiculares-arbusculares em um grande número

de

plantas que vivem em solos do cerrado (THOMAZINI, 1974),

em

café (CARDOSO, 1978), em gramíneas e leguminosas forrageiras �
picais (MILLER et alii, 1979) e em cana-de-açúcar(DAINESE

e

CARDOSO, 1981) .
Algumas espécies podem formar tanto ectomicor
rizas quanto micorrizas vesiculares-arbusculares, ao rresrro tem
po (TINKER, 1980). Entretanto, certas famílias são

raramente

7.

infectadas com fungos vesiculares-arbusculares, especialmente
as famílias Crµciferae e Chenopodiaceae, que contêm muitas pl�
tas cultivadas de importância econômica (MOSSE, 1975; TINKER,
19 80) •
A taxonomia dos fungos de micorrizas vesiculafungos

res-arbusculares é ainda incerta, pois nenhum desses
foi cultivado em cultura pura (MOSSE, 1973a; ALLEN

et.

afii,

1979) e a classificação taxonômica depende totalmente da mor
fologia dos esporos formados ao redor das raízes pela maioria
desses fungos (TINKER, 1980).
MOS SE e BOWEN ( 1968a) idealizaram uma chave des
critiva, com base, nas características dos órgãos reprodutivos,
produz idos por esses fungos micorrízicos e que foi amplamente
empregada por mui tos autores, devido a sua grande utilidade no
reconhecimento do endófito com que se está trabalhando.
Os trabalhos que antecederam à revisão de fun
gos da família Endogonaceae, feita por GERDEMANN e TRAPPE (1974) ,
classificavam todas as espécies que formavam micorrizas vesi
culares-arbusculares como pertencentes ao gênero Endo g one. (GE�
DEMANN, 1968; NICOLSON e GERDEMANN, 1968; DAFT
1972). Pertencente à ordem Mucorales, a família

e

NICOLSON,

Endogonaceae

contém sete gêneros e, dentre estes, apenas quatro são forma
dores de rnicorrizas vesiculares-arbusculares. são os gêneros:
Gfomu.-6 Tul. e Tul., Gig a.õpo'1.a Gerd. e Trap.,.Sc.le.'1.oc.y.õt.i.õ Berk
e Broome e Ac.au.lo.õpo'1.a Gerd. e Trap., com pelo menos 26 espé
cies classificadas entre eles (NICOLSON e SCHENCK, 1979).

A

8•

clqssificação das espécies é feita, principalmente, com

base

nas características morfológicas dos esporos e das hifas

de

sustentação (GERDEMANN e TRAPPE, 1974).

2,3. FISIOLOGIA DAS MICORRIZAS VESICULARES-ARBUSCULARES
Em virtude da impossibilidade de se

cultivar

esses fungos em culturas axênicas, o estudo de sua fisiologia
tem sido muito prejudicado. Basicamente, esse estudo gira

em

torno dos processos de absorção, translocação e transferência
de nutrientes, especialmente o fósforo, pois as micorrizas ve
siculares-arbusculares são consideradas especializadas no su
primento desse elemento para as plantas (,MOSSE, 1973a}
processo de transferência de nutrientes orgânicos

da

e

no

planta

hospedeira para o fungo '.(LEWIS, 1975; BEVEGE e..t a.lii, 1975).
A absorção do fósforo pelas hifas é um proces
so que requer energia, pois a concentração do elemento no ci
toplasma chega a ser até 3xl0 3 vezes maior que sua concentração na solução do solo (RHODES e GERDEMANN, 1980).

Através

de correntes citoplasmáticas, o fósforo, na forma de grânulos
de polifosfato, é rapidamente translocado para o interior das
raízes (RHODES e GERDEMANN, 1980).
O processo de transferência ocorre através dos
arbúsculos (MOSSE, 1973a), existindo duas hipóteses sobre
mecanismo de troca. A primeira

o

é a grande área de contato en

tre o fungo e o hospedeiro proporcionada pelas inúmeras rarni-

9.

ficações arbusculares, facilitando as trocas
GIANINAZZI-PEARSON e GIANINAZZI (1978)

de

nutrientes.

CO!}Sideram que

seja

o principal processo de transferência de fósforo, pois detec
taram a presença de uma fosfatase alcalina (fosfomonoestera
se), especifica da infecção micorrízica. A segunda hipótese e
que os arbúsculos sofrem autólise, liberando para o interior
das células do hospedeiro seu conteúdo celular (RHODES e GER
DEMANN, 198 O )

•

Como os fungos micorrizicos vesiculares-arbus
culares são simbiontes obrigados, assume-se que os nutrientes
orgânicos por eles requeridos são provenientes do hospedeiro.
Evidência disso é o acúmulo de carbono marcado ( 14 C) nas

hi

fas do fungo, quando a planta foi submetida à atmosfera

con

tendo

14

C0 2 (COX e� alii, 1975). Poucos detalhes, porém,

sao

conhecidos do processo de transferência de nutrientes da plag
ta hospedeira para o fungo.
Por analogia com ectomicorrizas poder-se-ia a�
sumir que a maior fonte de carbono endógeno é a sacarose. Ev!
dência indireta da utilização desse composto seria
dos níveis de hexases livres e invertase

o aumento

nas raízes de

plag

tas micorrizadas (LEWIS, 1975).
Como material de reserva, o resultado da anál!
se histoquímica mostra que uma grande proporção do volume fúg
gico é ocupado por lipídios: triglicerídios, diglicerídios, �
cidos graxos livres e fosfatidil
PER e LOSEL, 1978).

etanolamina (fosfolipÍdio) (COO

10.

2,4, EFEITO DAS MICORRIZAS VESICULARES-ARBUSCULARES SOBRE
O DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS

o sistema micorrizico vesicular-arbuscular en
volve três componentes: a planta, o fungo e o solo. A intera
ção entre os trê s determina o efeito sobre o

desenvolvimento

da planta.

/

Desde que se observou que plantas micorrizU�s
desenvolvem-se melhor que plantas não micorrizic as

(MOSSE ,

1957 ), muitas investigações acerca desse assunto foram
tas e, hoje, pelo menos dois pontos são distintos:

fei-

( a ) efei -

tos inerentes à absorção de nutrientes para as plantas e (b) e
feitos não nutricionais ( MOSSE e HAYMAN, 1979).
Tanto as plantas micorriz}tas como as não

mi

corrízicas

utilizam as mesmas fontes de nutrientes no solo.
.
., .
Porém, o volume de solo explorado pelas plantas m1corr1z1cas
se torna maior e determina um aumento da absorção desses

nu

trientes. Conseqüentemente, essas plantas resultam em um maior
desenvolvimento que as não micorrizicas, especialmente em so
los com baixos teores de fósforo (GERDEMANN, 1968). Evidências
disso são os relatos de SANDERS e TINKER (1971 e 1973)com fós
foro e de GILMORE (1971 ) com zinco, dois elementos sabidamen
te de baixa difusão no solo.
Com relação a efeitos não nutricionais, as mi
corrizas vesiculares-arbusculares podem reduzir o índice

de

mortandade das mudas por ocasião do transplante, auxiliar

na

agregação do solo e aumentar a resistência das plantas às doenças.

11.
Algumas vezes, ocorre morte da muda por
sião do transplante devido à deficiência de água.

A

oca redução

no indice de mudas mortas é obtido quando estas são micorrízt
cas (MENGE et ali1, 1978a) e se tornam mais vigorosas (DEAL et
ali1, 1972), provavelmente devido à diminuição da resistência
interna da planta ao fluxo da água ( SAFIR et al11, 1972).
Os fungos micorrizicos do tipo vesicular-arbu�
cular têm maior capacidade que a maioria dos outros fungos

a

unir o solo em agregados semi-estáveis. Isso é atribuido
substâncias gomosas, possivelmente polissacarideos,

em

formadas

pelos fungos ou bactérias associadas, que tornam as plantasm!
corrízicas particularmente úteis na reabilitação de locais e
rodidos (MOSSE e HAYMAN, 1979).
Efeito favorável na agregaçao de resíduos

de

carvão, lixo urbano e dunas de areia são conseguidos com plag
tas micorrlzicas com espécies de fungos que apresentam

maior

quantidade de hifas externas (KHAN, 1978 e 1981).
A infecção micorrízica pode diminuir
patogênico de algumas doenças de raízes causadas por

o efeito
fungos

(MATARÉ e HATTINGH, 1978; DAVIS e MENGE, 1981) e nernatóides (OON
CADORI e HUSSEY, 1977; HUSSEY e RONCADORI, 1978). Provavelmeg
te, esse efeito seja devido ao aumento de vigor das plantas m!
corrizicas, tornando-as menos sensíveis a deficiências resul
tantes da morte de algumas raízes ou parte delas (MOSSE e

HAI

MAN, 1979). Os prejuízos produzidos por nemat óides em cana-de-

-

-

-açucar sao conhecidos na maioria dos países produtores,

in-
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cluindo o Brasil, principalmente por espécies do genero P�at�
tenehu�, atuando isolado ou em associação com outros

agentes

patogênicos, como fungos que causam podridão das raízes, do g�
nero Pythium (RAND S, 1961; KOIKE e ROMAN , 1970; HARRIS, 1974;
VALLE-LAMBOY e AYALA, 1980; CARDOSO e VALDEBENITO, 1982; VALDEBENITO, 1982). No entanto, não se conhece ainda

o

efeito

das micorrizas vesiculares-arbusculares sobre a interação des
ses agentes patogênicos com cana-de-açúcar.
As micorrizas vesicula.res-arbusculares exercem
efeito favorável na nodulação e fixação de nitrogênio por Rh:i
zobium em leguminosas (DAFT e EL-GIAHMI, 1975). Esse efeitofoi
atribuído a um aumento na absorção de fósforo, tornando ad�
do o balanço entre nitrogênio e fósforo nas plantas micorrízi
cas (MOSSE et alii, 1976) e o resultado da triplice
entre leguminosa-rizóbio-fungo micorrízico

simbiose

resulta num aumen

to de crescimento da planta (SMITH e DAFT, 1977).
Além dos efeitos benéficos que as micorrizasve
siculares-arbusculares exercem sobre as plantas, existem evi
dências de que, em determinadas condições, elas atuam causan
do efeito depressivo na produção, indicando que a relação hos
pedeiro-endófito transformou-se de mutualismo para parasitis
mo, especialmente pelo aumento de fertilizante fosfatacb (CRUSH, ·
1976). Esse efeito pode ser devido à toxidez causada pelo excesso de fÓsfOI;'O absorvido pela planta micorrízica

(MOSSE,

1973b) ou pel� falta de um adequado balanço entre as quantid�
des de fósforo e nitrogênio nos tecidos da planta, possivel -
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mente devido ·a um decréscimo na absorção de nitrogênio (AZCÕN
et aiii, 1978) ou ainda

produ

pela demanda do fungo por

tos fotossintetizados, uma vez que todo o carbono

requerido

por ele é proveniente da planta (TINKER, 1980).

2,5,

TÉCNICAS USADAS EM LEVANTAMENTOS ECOLÓGICOS DE
MICORRIZAS VESICULARES-ARBUSCULARES
A influência dos diversos fatores que atuam so

bre o desenvolvimento das micorrizas vesiculares-arbusculares
tem sido medida através do levantamento populacional de espo
ros e da intensidade de infecção das raízes da planta hospe deira (MOSSE e BOWEN, 1968b; HAYMAN, 1970; MEJSTRIK,

1972

SUTTON e BARRON, 1972; HAYMAN et aiii, 1975; KIANMEHR, 1981).
Os esporos dos fungos micorrízicos vesiculares
-arbusculares sao normalmente extraídos do solo pelo procedi
mento do peneiramento úmido e decantação (GERDEMANN e

NICOL

SON, 1963) e contados ou analisados sob microscópio estereos
cópico, após transferência do material retido na peneira para
placa de Petri (MOSSE e BOWEN, 1968b). Algumas tentativas fo
ram feitas para separar os esporos e detritos retidos nas pe
neiras como: centrifugação em um gradiente de sacarose (OHMS,
1956) e a técnica de flutuação-adesão (SUTTON e BARIDN, 1972).
A percentagem de infecção micorrízica é deter
minada apos um processo de clarificação e coloração das
zes (BEVEGE, 1968; PHILLIPS e HAYMAN, 1970) e os rrétodos

mais
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comurnente empregados para quantificar as micorrizas

vesícula

res-arbusculares baseiam-se na determinação da proporção

em

que os segmentos do córtex das raízes são tornadas por estrutu
ras fúngicas (micélio, arbúsculos ou vesículas), determinação
esta que é feita ao microscópio, em segmentos de raízes monta
das em lâminas ou em placas (AMBLER e YOUNG, 1977; BIERMANN e
LINDERMAN, 1981). Também tem sido usada a colorimetria

para

medir a conversão da quitina fúngica para glucosarnina

(HEP

PER, 1977) ou para medir a pigmentação amarela das raízes mi�

.

corrizicas (BECKER e GERDEMANN, 1977).

2,6, FATORES QUE INFLUEM NO DESENVOLVIMENTO DAS
MICORRIZAS VESICULARES-ARBUSCULARES

2.6,l, EFEITO DA FERTILIDADE DO SOLO
Existem muitos relatos sobre a ocorrência

de

rnicorrizas vesiculares-arbusculares em diversas culturas e di
ferentes tipos de solos através do mundo. Entretanto, estudos
quantitativos sobre o efeito.:de diferentes trat amentos

com

fertilizantes sobre os propágulos rnicorrízicos e a infecção ra
dicular, em condições de campo, são poucos. O efeito de fert!
lizante tem sido estudado mais em casa-de-vegetação,porém, em
condições de vasos, onde as respostas de crescimento das plan
tas são, antes de tudo, diferentes das condições de canµ>. Por
exemplo, o volume de solo explorado pelas raízes é pequeno nos
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vasos e o solo com que se está trabalhando é, normalmente, e�
terilizado. As observações de campo são importantes para

urna

medida realística da significância das micorrizas na agricul
tura (HAYMAN, 1975).
Dentre os fertilizantes que mais afetam

o de

senvolvimento das micorrizas vesiculares-arbusculares, os fer
atenção

tilizantes fosfatados são os que têm recebido maior
da maioria dos pesquisadores (SANDERS e TINKER, 1971 e

1973;

MOSSE, 1973a e 1973b; COOPER, 1975 ; HAYMAN et alii, 1975; RHOdemons-

DES e GERDEMANN, 1980 ; TINKER, 1980). Esses autores

tram que, à medida que se aumenta a disponibilidade de fósfo
ro no solo, decresce a percentagem de infecção rnicorrízica das
raízes. Entretanto, esse decréscimo na infecção deve-se prin
cipalmente à concentração de fósforo nos tecidos da planta
não propriamente à:sua concentração no solo (MOSSE

e

e

HAYMAN,

Í979; RHODES e GERDEMANN, 1980 ; TINKER, 1980).
Com relação ao número de esporos no solo, HAY
MAN (1975), num levantamento de campo em um solo que
12 anos recebeu 5 níveis diferentes de fósforo, não

durante
encontrou

diferença, resultado esse que concorda com os obtidos por BLACK
e TINKER (1979) mas que é contrário aos obtidos por

KRUCKEL

MANN (1975), que mostra que o número de esporos diminui com o
aumento dos níveis de fósforo.
Outro nutriente estudado é o nitrogênio.
forme HAYMAN (1970 e 1975) e HAYMAN et alLl (1975), tanto

Con
a

infecção micorrízica quanto o número de esporos no solo dimi-
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nuem com o aumento das doses de nitrogênio aplicadas.

Também

um aumento na percentagem d e infecção foi observado quando são
aplicados níveis decrescentes de nitrogênio em solo com supr�
mento adequado de fósforo (HAYMAN, 1970) . Este efeito foi

a

tribuído ao inadequado balanço entre nitrogênio e fósforo nos
tecidos do hospedeiro (Bevege, 1971, citado por HAYMAN, 1975).
Os resultados obtidos pelos autores supra citados são contes
tados por SPAR LING e TINKER (1975) , que n ão observaram nenhu
ma influência do nitrogênio na infecção micorrízica.
Com relação aos outros nutrientes: potássio, cál
cio, magnésio, enxofre e micronutrientes, sabe .;.. se que as

mi

corrizas vesiculares-arbusculares auxiliam no suprimento para
as plantas,porém

o efeito destes sobre o desenvolvimento

do

endófito é discutível (RHODES e GERDEMANN, 1980).

2,6,2,

TIPO E MANEJO DE SOLOS E CULTURAS
Ensaios de campo têm demonstrado que

diferen

tes tipos de solos, cultivo, rotação de cultura e outras prát�
cas de uso corrente na agricultura, afetam o desenvolvimento
das micorrizas vesiculares-arbusculares.
KRUCKELMANN (1975) afirmou que solos argilosos
contêm significativamente mais esporos que solos arenosos,

o

que contradiz SUTTON e BARRON (1972) e STRZEMSKA (1975) ao a
firmarem, respectivamente, que o tipo de solo n ão influi no nú
mero de esporos e na percentagem de infecção.
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Solos cultivados apresentam maior número de es
poros e de espécies que solos com vegetação natural

(MOSSE e

BOWEN, 1968b). KRUCKELMANN (1975) observou que o número de e�
poros era maior em solos onde o preparo era feito com urna ara
çao rasa, do que em solos sob cultivo mínimo e neste, rnaiorque
no solo cujo preparo era com enxada rotativa. Observou,

ain

da, que a adição de patha picada aumenta proporcionalmente

a

freqüência de esporos no solo, com as mesmas técnicas de cul
tivo.
A matéria orgânica aplicada em solos argilosos
tende a aumentar o número de esporos, mais do que quando apl.!_
cado em solos arenosos. Pronunciado aumento é observado quan
do se usa matéria orgânica aliada à adubação mineral e pequeno aumento deve-se à adubação mineral sozinha

(KRUCKELMANNN,

1975). HAYMAN .(1975) observou maior infecção arbuscular em so
lo que recebeu matéria orgânica.
Em condições de campo, a rotação de cultura não
provoca mudanças na freqüência de esporos (KRUCKELMANN, 1975).
HAYMAN e� alll (1975) observaram que não havia modificação no
numero de esporos mesmo quando se fazia consorciação com plag
tas não hospedeiras, corno o nabo, porém a percentagem de

in

fecção diminuía na planta hospedeira (cebola) quando esta era
consorciada com urna planta não hospedeira.
O fato do número de esporos não se alterar quan
do se cultiva urna planta não hospedeira indica que esses esp�
ros têm a·capacidade de permanecerem viáveis no solo por

um
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longo período de tempo. A diminuição da infecção

na

planta

hospedeira cultivada em consorciação com urna planta não hosp�
deira sugere que esta possivelmente pode liberar substâncias tó
xicas para os fungos rnicorrízicos (HAYMAN, 1975).
Em concordância com os dados acima, BLACK e TIN
KER (1979) observaram que as raízes de cevada tornavam-se me
nos infectadas quando em rotação com couve (planta não hospe
deira). Entretanto, OCAMPO e HAYMAN (1980) verificaram que

o

cultivo de plantas hospedeiras, em casa-de-vegetação, com so
lo esterilizado, previamente cultivado com uma planta nao hos
pedeira, não afeta e inclusive aumenta a percentagem de infec
ção, mesmo nos tratamentos onde as raízes das plantas não hos
pedeiras permaneceram intactas. Os autores advertem para a hipóte
se de que as plantas não hospedeiras podem aumentar o vigor d:>
fungo, pois a percentagem de infecção da planta

hospedeira

cultivada nesse solo torna-se maior que quando se usa inóculo
armazenado à 20c.
Esta aparente divergência de conclusões a que
chegam os autores deverá ser melhor investigada para elucidar
o verdadeiro efeito da planta não hospedeira sobre os

fungos

rnicorrízicos.
A monocultura tende a agir seletivamente sobre
determinada espécie de fungo micorrízico (KRUCKELMANN, 1975 )
indicando certa especificidade entre este e a planta hospedei
ra (MOSSE e HAYMAN, 1979). O número dos esporos e percentagem
de infecção são, antes de tudo, influenciados pela idade

da
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planta (STRZEMSKA, 1975), observados em maior intensidade

no

final do ciclo da cultura (HAYMAN, 1970; BLACK e TINKER, 1979;
SMITH, 1980).

Altos níveis de infecção micorrízica com baixo
numero de esporos têm sido relatados em vários habitats (MOS
SE e BOWEN, 1968b). Em hospedeiros perenes, onde as raízes vt
existe

vas e infectadas estão presentes durante todo o ano,

uma menor pressão seletiva para a produção de esporos que quag_
do as raízes morrem ao final da estação de crescimento ou�
do o hospedeiro anual morre. � provável que as micorrizas ve
siculares-arbusculares em gramíneas permanentes não sejam in_duzidas a formar esporos ou formam muito pouco, pois as novas
raízes que surgem tornam-se infectadas pelo micélio de outras
raízes, antes que pela germinação de esporos (MOSSE. e

BOWEN,

1968b; SPAR LING e TINKER , 1975).
O uso de fungicidas é uma prática agrícola necessária para o controle de doenças causadas por fungos

em

muitas culturas. Eles são usados no tratamento de sementes
tratamento do solo ou aplicações na parte aérea. Todos os fun
gicidas testados até hoje no tratamento de sementes e do solo
mostram efeito depressivo, inibindo parcial ou totalmente

o

desenvolvimento das micorrizas vesiculares-arbusculares

(NES

HEIM e LINN, 1969; NEMEC, 1980; R HODES e LARSEN, 1981),

além

de diminuir a absorção de fósforo pelos fungos micorrízicos
(BOATMAN e� alii, 1978). Aplicações na parte aérea de plantas
de trigo, com fungicidas sistêmicos como o Benomyl,

reduzem
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marcadament.e a infecção das raizes (JALALI e DOMSCH, 1975!).
tretanto, Shepard (1972), citado por ROLIM (1976),

En

considera

que a translocação dos fungicidas sistêmicos ocorre ascenden
temente pelo apoplasto. Desta maneira, os fungicidas sistêmirai-

cos aplicados na parte aérea das plantas não atingem as
zes. Porém, Jalali (dados não publicados), citado por

JALALI

e DOMSCH (1975), encontrou mudanças no metabolismo de aminoáci
dos da planta pulverizada com fungicidas sistêrnicos e consid�
ra que essa alteração no metabolismo é um dos principias

pe

los quais esses fungicidas atuam contra a invasão dos fungos.
Como tais alte-rações metabólicas se refletem em toda a
ta, essas deverão influir na infecção das raízes por

plan
fungos

rnicorrizicos

2,6,3, FATORES AMBIENTAIS
Os fungos micorrizicos vesiculares - arbuscula
res, bem como outros organismos, são suscetíveis às condições
.ambientais, tais corno temperatura, umidade, pH e lurninosida de, havendo um ponto ótimo para o seu desenvolvimento, bem co
mo colonização da planta.
Levantamentos de campo efetuados em várias re
giões climáticas indicam que o número de esporos dos fungos mi
· corrizicos permanece dentro de uma faixa mais ou menos

cons

tante durante o inverno, quando a temperatura é baixa,

tendo

um leve aumento na primavera, atingindo um máximo

no

verao,
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quando se associam altas temperaturas e umidade, para
a cair no outono (HAYMAN, 1970; KIANMEHR, 1981),

tornar

enquanto que a

percentagem de infecção é baixa no inverno, moderada na prim�

vera, alta no verao e permanecendo a mesma ou ligeiramente maior
(MEJSTRIK, 1972) ou ainda com um pico máximo (HAYMAN ,
SPARLING

KIANMEHR; 1981) no outono. Entretanto,

e

1970 ;
TINKER

(197 5) observaram maior percentagem de infecção no verao.
O grande aumento da percentagem de infecção
principalmente nos meses de verão, está associado a altas tem
peraturas e umidade que ocorrem nesse período (RABATIM, 1979;
°

KIANMEHR, 1981). MOSSE e BOWEN (1968b) verificaram que as pl�
tas apresentam um grau bastante elevado de infecção, porém

o

número de esporos diminui nas regiões onde cai muita chuva

e

locais muito Úmidos da Austrália e Nova Zelândia.
A alta intensidade luminosa, associada a altas
temperaturas, tende a aumentar a infecção vesicular - arbuscu
lar (HAYMAN, 1974) e, em casa-de-vegetação, uma diminuição na in
fecção durante o outono e inverno foi associada à baixa inten
sidade luminosa (Winter e Meloh, 195 8; Meloh, 1963 citados por
HAYMAN (1974)
na

SCHENCK e SCHROEDER (1974) relataram que
Flórida o máximo desenvolvimento de uma espécie de fungo
corrizico vesicular-arbuscular na raiz da soja ocorreu
30 e

entre

3 °
5 c, decrescendo com os aumentos de temperaturà até

tingir valores nulos à 41° c. Este resultado apresenta

mi
a

.uma temp�

ratura Ótima paralela à de germinação de esporos de Giga�pona
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eonalloidea e Giga-0pona hetenogama, isoladas na Flórida,

que

é de 340c (SCHENCK et alii, 1975), consideravelmente maior que
para Glomu-0 mo-0-0eae, cuja temperatura Ótima é de 25° c para ger
minação de esporos (GREEN et alii, 1976).
Outro fator de significativa importância no e�
tabelecimento do fungo micorrizico em associação às raízes das
plantas é o pH do solo. Em condições de campo, nenhum

efeito

foi observado sobre a infecção micorrizica, pela elevação

de

pH causada por aplicação de calcáreo (SPARLING e TINKER, 1975;
STRZEMSKA, 1975). Porém, BLACK e TINKER ( 1979) enrontraram corr�
lação positiva entre percentagem de infecção ·e valores de pH,
e KRUCKELMANN (1975) observou que o número de esporos no solo
aumenta com o aumento de pH. Entretanto, GREEN et alii (1976),
.
� .
estudando a germinação de esporos de alguns fungos m1corr1z1
cos vesiculares-arb usculares, em laboratório, verificaram que a
maior percentagem de germinação para o fungo Glomu-0 mo-0-0eae o
correu a pH 7 e para Giga-0pona eonalloidea e Giga-0pona heteno
gama a pH 5,0 e 6,0, respectivamente.
Portanto, os resultados demonstram que a germ!
naçao de G. mo-0-0eae é favorecida por condições neutras e alca
linas e temperatura relativamente baixa, enquanto que a germ!
naçao dos esporos de G. Qonalloidea e G. hetenogama é favore
cida por condições ácidas e altas temperaturas.
Os resultados são consistentes com os .ambientes
dos quais as três espécies são originárias, o que concorda com

a

suposição de que a temperatura e o pH do solo devam estar en-
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tre os fatores que mais limitam a distribuição de espécies de
fungos micorrizicos vesiculares-arbusculares.

2,7, ESTERILIZAÇÃO DO SOLO
Quando se quer estudar a eficiência na

absor

çao de nutrientes de determinados fungos micorrizicos, geral
mente se trabalha com solo esterilizado para garantir a elim�
naçao de todos os outros fungos micorrizicos de ocorrência na
tural naquele solo, sendo quase impossível encontrar-se um so
lo que não contenha estes microrganismos (NICOLSON, 1967; GER
DEMANN, 196 8; MOSSE, 1973a; TINKER, 1980).
Com freqüência, estes solos esterilizados

sao

suplementados com um filtrado que contenha os microrganismos de
ocorrência natural neste solo, porém, livre de fungos micorr!,
zicos, com a finalidade de aproximar-se às condições microbia
nas do solo natural (LOPES, 1981).
Como este trabalho envolve experimentos em ca
sa-de-vegetação com solo estéril, julgou-se necessãrio �ntro
duzir aqui, algumas considerações sobre a esterilização

do

solo, encontradas na literatura (LAWERENCE, 1956; TUI'IE, 1969;
JOHNSON e CURL, 1972).
A esterilização do solo é uma prãtica agrícola
usada para eliminar pragas, doenças e invasoras de canteiros de
produção de mudas e quando se usa o solo como substrato

para

o desenvolvimento de projetos de pesquisa. Cada método (calor,
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fumigação ou ·irradiação) oferece certas desvantagens, princi
palmente no que se refere a alteração do solo de seu

estado

natural.
A

esterilização do solo pelo calor, no intuito

de eliminar os organismos maléficos às plantas, elimina

tam

bém, os organismos benéficos e provoca alterações químicas
físicas nesse solo. O aparecimento de altas concentrações
amônia após a esterilização é atribuído, em primeiro

e
de

lugar,

à liberação de amônia trocável e, em segundo, à explosão

da

calor

população de bactérias amonificadoras, resistentes ao
pela formação de endosporos.

A quantidade de compostos orgânicos e inorgân�
cos, ·solúveis em agua, aumenta com a esterilização pelo calor
e ocorre um aumento na absorção desses compostos peJas

plan-

tas que crescem nesse solo. Alguns compostos se tornam

mais

solúveis e em maiores quantidades, o que provoca um desequilí
brio nos tecidos da planta, aparecendo sintomas de toxidez,co
mo é o caso do manganês, principalmente quando o solo é áci do. Esse desequilíbrio é maior ou menor, dependendo da natur�
za do solo e da quantidade de calor aplicada. Solos ácidos, com
alto teor de matéria orgânica e alta umidade, com um temp::>mais
prolongado de esterilização, liberam mais compostos que

so -

los mais alcalinos, com baixo teor de matéria orgânica e bai
xa umidade. O calor também diminui a capacidade

de

água pela decomposição do húmus, responsável pela

retenção de
cimentação

das partículas de areia, silte e argila em agregados

e alte-
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ra as características dos poros do solo esterilizado, aumen tando a aeraçao.
O método de esterilização do solo por irradia
çao e um procedimento útil de esterilização diferencial
eliminar fungos, bactérias e vírus, sem alterar

para

drasticamen

te a estrutura do solo. Solo esterilizado por irradiação, mani
festa certa atividade enzimática (fosfatase e urease) na

pre

sença do substrato adequado. Não provoca toxidez às plantas ,
pois não libera nutrientes extra.
A esterilização química de solos, método larg�
mente empregado na agricultura devido ao custo mais baixo que
os demais métodos, nao provoca aumento de sais solúveis.

En

tretanto, tem sido observado um aumento de matéria orgânica s�
lúvel em água, pela adsorção dos gases químicos, sobre colói
des orgânicos e inorgânicos.
Em vista das considerações acima expostas,pro
curou -se observar o efeito sobre o desenvolvimento da cana-de
-açúcar , da eliminação dos agentes patogênicos e
çoes físicas e químicas do solo
çao.

de

altera

provocadas pela esteriliza -
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3, MATERIAL E MÉTODOS
A parte básica deste trabalho constou de um le
vantamento quantitativo e qualitativo de fungos

micorrizicos,

vela contagem de esporos desses fungos e análise da
gero de infecção de raízes, de ocorrência natural
�ao com cana-de-açúcar. Como complementação,

percent�

em

associa

instalaram - se

dois ensaios em casa-de-vegetação, sendo o primeiro com

solo

autoclavado e solo natural e o segundo com solo natural e es
terilizado por 4 métodos diferentes, além da inoculação

com

suspensão de solo ou fungo micorrizico.

3,1, LEVANTAMENTO DE CAMPO
Nesta parte do trabalho, procurou-se

investi-

gar o numero de esporos e a percentagem de infecção de
zes, além dos tipos de enfófitos presentes, e analisar a

va-
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riação em número de esporos e percentagem de infecção, devido,
à variação de temperatura e precipitação, à aplicação de

vi

nhaça e de adubo mineral (N e P).
Para t anto, o trabalho foi conduzido em um en
saio de adubação mineral (N e P) e aproveitamento de

vinhaça

em cana-de-açúcar, instalado em Latosol vermelho escuro-orto
( LE) (CDMISSÃO DE SOLOS, 1960), no município de Araras (SP), pelos pes quisadores

da

seção de Solos e Adubação do Instituto do Açúcar e Ál

cool/Programa N acional

de

Melhoramento da Cana - de - Açú -

car (IAA/PLANA LSUCAR).
O

experimento foi instalado com cana - de - açú

car, variedade NA56-79 , segunda soca, em 18/08/80 e colhido
em 04/08/81, tendo os seguintes tratamentos:

3

Vinhaça (m /ha)

o

100

Complerrentação
N (Uréia)

o
60
30

o
60
30

(kg/ha)

P2Os (Sur:ertriplo)

o
o

30

o
o
30

O delineamento experimental foi o de
subdivididas com 4 repetições. Cada parcela possuía

p arcelas
66,5

m2
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de área útil.Coletaram-se 15 colmos por parcela, na

epoca

da colheita, para a determinação do pol% de caldo e pol%

de

cana (IAA/PLANALSUCAR, 1977).
Durante o transcorrer do ensaio, foram coleta
dos os dados de tempe�atura e precipitação pelo Posto Meteoro
lógico do IAA/PLANALSUCAR.
Para análise de micorrizas (número de esporos e
percentagem de infecção), foram feitas 6 amostragens do solo,
incluindo raízes, com intervalo de 2 meses, a partir de setem
bro de 1980. Cada amostra,de aproximadamente 1 kg de

solo,

oonstituiu-se de quatro subamostras por parcela, nas linhas,

a
de

profundidade de 0-20 cm, retirada com um trado de balde
9,5 cm de diâmetro.

As amostras foram trazidas para o laboratório,
separaram-se as raízes, as quais foram conservadas em AFA

(90

ml de álcool etílico à 70%, 5 ml de formol e 5m\de ácido acé
tico glacial) segundo BEVEGE (1968). O solo, acondicionado em
sacos de polietileno, foi mantido em câmara fria, à temperat�
ra de 120c.
De cada amostra retirou-se uma porçao de apro
ximadamente 100 g de solo, que foram enviadas para o laborató
rio de análise química do solo do IAA/PLANALSUCAR, para

ana

lise·.
Os esporos foram extraídos das amostras
lo, tendo-se como base a técnica do peneiramento úmido e

de so
de-
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cantação, descrita por GERDEMANN é NICOLSON (1963). As penei
ras usadas tinham os seguintes diâmetros de orifício: 0,71 mm
(n9 25, ABNT), para retenção dos detritos maiores,

0,250 mm

(n9 60, ABNT), onde permaneceram os esporos maiores,

e a

de

0,053 mm (n9 270, ABNT), para retenção dos esporos menores .
Em virtude do solo ser muito argiloso,

conter

alta percentagem de rna:itr.éria orgânica e ao grande número de es
poros desse solo, tornou-se necessário modificar o método.Tal
modificação constituiu na suspensão dos esporos,juntamente com
grande parte da matéria orgânica, em uma solução de

sacarose

comercial (açúcar µnião) à 50%, separando-se assim os esporos
dos detritos de solo mais pesados, após decantação, permitin
do que se fizesse urna análise mais rápida e com maior facili
dade dos esporos contidos na amostra de solo . Convém ressal tar

que tal procedimento provoca algumas perdas de esporos .

Estas, porém, são relativamente pequenas, pois a contagem

dos

esporos que ficaram nos resíduos de 5 amostras processadas f�
ram de 1 a 4%. O método de separação dos esporos, usado

para

todas as amostras processadas, foi seguido como descrito abai
XO.

Os esporos, detritos e partículas de solo reti
dos na peneira de 0,053 mm foram recolhidos, com o auxílio de
uma piceta para um becker de 100 ml, com urna quantidade de 10
a 20 ml de agua, o suficiente para recolher todo o

material

retido. Em seguida, adicionaram-se 20 ml da solução de sacaro
se comercial à 50%, agitou-se com um bastão de vidro por

al-
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guns segundos e deixou-se em repouso, por cerca de 10 minutos.
Após este período, fez-se uma leve agitação na suspensão, sem
afetar o decantado, para impedir que os esporos suspensos, f1:_
cassem aderidos às paredes do becker. Verteu-se, então, a su�
pensao sobre a peneira de 0,053 mm, lavou-se e recolheu-se n�
varnente o material retido para um becker de 100 ml. O conteú
do desse becker foi diluído e, em 4 ou 5 vezes,foivertido so
bre urna placa nematológica dividida em 6 partes iguais. Os e�
poros foram analisados e contados sob microscópio estereoscópico com os·aumentos de 75 e 150 vezes. O número de

esporos

foi obtido contando-se os esporos contidos em duas

divisões

da placa nematológica e multiplicando-se por 3, obtendo - se,
desta maneira, o total de esporos na placa. A soma dos totais
de cad� placa examinada deu o número de esporos retidos na p�
neira de 0,053 mm. Esse total, mais o obtido na

de

peneira

0,250 mm, cujo peneirado foi recolhido em placa de Petri e e
xaminado nos aumentos de 18 a 36 vezes, deu o t otal de

espo

ros na amostra.
Os esporos com características semelhantes

fo

rarn separados com o auxílio de uma micropipeta de Pasteur.CeE
ca de 300 esporos de cada tipo

foram colocados em vasos con

tendo solo arenoso previamente esterilizado e em cada vaso se
meararn-se 5 sementes de milho para que os fungos se desenvol
vessem em suas. raízes. Os vasos foram mantidos em casa-de-ve
getação com irrigações diárias, até que o milho completasse o
seu ciclo. Após o milho ter completado o seu ciclo,

coleta-
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rarn�se amostras do solo de cada vaso e os esporos foram extrai
dos, conforme o método descrito acima. Analisaram-se a pureza
e os tipos de fungos que se desenvolveram no sistema

radicu

lar do milho.
Esporos extraídos desse solo, mais esporos ex
traídos das amostras do levantamento de campo, foram

separa

dos por suas características morfológicas semelhantes, coloca
dos em lâminas com lactofenol, cobertos com urna lamínula e ve
dadas com esmalte. Essas preparações, após os esporos terem si
do fotografados, foram enviadas para o Dr. Schenck

(Flórida)

e o Dr. Rhodes (Ohio), para identificação.
A percentagem de infecção de raízes
liada, tendo-se corno base a técnica de PHILLIPS

foi

e

avaHAYMAN

(1970), porém com algumas variações. O clareamento das raízes
foi feito em KOH ·ã 10%, à temperatura ambiente, por

48 horas

(Kruckelmann, 1973, citado por AMBLER e YOUNG, 1977). Em

lu

gar de se usar água oxigenada a 10 volumes por 10-40 minutos e
ácido clorídrico diluído, utilizou-se urna solução de hipoclorito de sódio à 3%, acidificado com algumas gotas de ácido elo
rídrico à SN (BEVEGE, 1968) até que as raízes atingissem

a

coloração amarelo-palha, o que não demora mais que 2 minutos.
As raízes assim clarificadas foram coradas com "tryparn blue".
Para a avaliação da infecção foram tomadas, ao acaso,

amos -

tras das raízes já coradas, cortadas em segmentos de aproxim�
damente 1 cm, montadas em lâminas com lactofenol incolor e ob
servadas ao microscópio em aumentos de 125 e 500 vezes. Os da

1"
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-

dos foram expressos em percentagem da porçao

do

comprimento

das raízes que estavam infectadas pelos fungos rnicorrízicos ,
tornando-se para cada amostra a média de duas repetições. Cada
repetição constou de uma média de avaliações efetuadas em

10

segmentos de raízes.

3,2, ExPERIMENTOS EM CASA-DE-VEGETACAO
J
obser

Os objetivos desses exprimentos foram:

var o desenvplvirnento da cana-de-açúcar em solo c�m a presen
ça e ausência de fungos micorrízicos, em vista do grande núm�
ro de esporos encontrados no solo cultivado com cana-de-açú car,e o efeito sobre·o desenvolvimento da cana-de-açúcar,

da

eliminação dos agentes patogênicos e de alterações físicas

e

químicas do solo, provocados pela esterilização.
No primeiro experimento, foi utilizado o exces
so de solo da terceira amostragem (19/01/81) e os tratamentos
foram: solo natural e solo autoclavado.
De cada amostra de solo coletado no experimen
to com cana-de-açúcar, referido no item 3.1., prepararam-se 2
vasos de volume igual a 2 litros cada. Um vaso de cada amos tra foi submetido à autoclavagem para esterilização

e

outro

não. Cada tratamento (solo natural e solo estéril) se consti-

tuiu de 24 repetições.
Pregerminararn-se, em caixas de areia

estéril,

toletes de cana-de-açúcar, variedade NA56-79, por 20 dias. Ca
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da vaso

recebeu um desses toletes enraizado e com uma

gema,

cujo tamanho variava de 5 a 10 cm. Os vasos,irrigados diaria
mente, permaneceram em casa-de-vegetação durante 135dias, qu�
do se processou a colheita.
As partes aéreas das plantas e as raízes, apos
remoçao dos vasos e lavagem, foram secas em estufa à 60OC

e

seu peso determinado.
De cada tratamento, tomaram-se aleatoriarrente 10
sistemas radiculares e de cada um deles retiraram-se

2

peda

ços de raízes de aproximadamente 4 cm de comprimento para ava
liação da podridão de raízes, segundo método descrito por VAL
DEBENITO (1982).
O Índice.de sintomas nas raízes foi ·

avaliado

de acordo com a seguinte escala de notas (VALDEBENITO, 1982):
O - raízes brancas, sem lesões marrom-escuras ou avermelha
das.
1 - até 1/4 das raízes com lesões marrom-escuras ou averme
lhadas.
2 - de 1/4 a 2/4 das raízes com lesões marrom-escuras ou a
vermelhadas.
3 - mais de 2/4 das raízes com lesões marrom-escuras ou a
vermelhadas.
Para a avaliação da percentagem de infecção mi
corrízica, coletaram-se algumas amostras de raízes, de

ambos
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�-

os tratamentos. O método de avaliação da percentagem de infe�
ção foi o mesmo utilizado para o trabalho de levantamento

de

campo, descrito no item 3.1.
Obtiveram-se também, no ato da colheita, amos
tras compostas, tanto do so�o natural como do solo estéril,p�
ra exame dos esporos de fungos micorrizicos. A técnica

usada

foi a mesma descrita no item 3.1.
Para exame nernatológico, enviou�se ao Departa
mento de Zoologia {ESALQ) urna amostra do solo natural antes e
outra após o crescimento da cana-de-açúcar em casa-de-vegetaçao.
Corno a diferença de desenvolvimento das

plan

tas entre os 2 tratamentos foi muito grande, maior no solo es
téril que no solo natural_, resolveu-se instalar o segundo ex
perimento em casa-de-vegetação, usando-se, desta vez, solo na
tural, solo esterilizado por 4 métodos diferentes de esterili
zação, os quais foram: autoclavagem {2 h à 120ºC), vapor fluen
te, radiação gama {1,5 Megarad) e fumigação {Brometo de rneti
la), solo esterilizado pelos 4 métodos mais suspensão de solo
(detalhes mais adiante) e um tratamento de solo esterilizado
por brometo de metila infestado com esporos de fungos micorri
zicos.
O delineamento experimental foi o de blocos ca
sualizados com 5 repetições.

o

solo

{LE)

usado

neste

ensaio,

foi coletado dentro do canavial, próximo ao experimento de a-
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dubação e aproveitamento de vinhaça, referido no item 3.1., à
profundidade de 0-3 0 cm, após limpeza da 'superfície. Foram enviadas ao laboratório de análise química do

solo

do

IAA/

/PLANALSUCAR, amostras do solo natural e amostras coletadas a
pós o solo ter sido esterilizado.
Foram utilizados vasos de alumínio com

dimen

soes internas aproximadas de 1 5,0 e 9,0 cm de diâmetros,
boca e na base respectivamente e 16,0 cm de altura. Os

na

vasos

foram previamente lavados e esterilizados em autoclave.
O solo foi peneirado (peneira de malhas 0,5 cm)
e aquele destinado à esterilização por radiação gama foi acog
2 li-

dicionado em sacos de polietileno com aproximadamente

tros de solo cada e enviado c ao Centro de Energia Nuclear

na

Agricultura (CENA) para esterilização. Os solos esterilizados
por autoclavagem e vapor fluente foram tratados nos própriosv�
sos. Já

o solo para esterilização com brometo de metila

colocado dentro de um saco de polietileno e.dentro dele
adicionado

o fumigante,sobre placa de Petri, na dose

foi
foi
de

20 ml para 33 kg de solo, com o auxílio de dosificador adequ�
do para esse fim. O saco permaneceu hermeticamente fechado d�
rante 48 horas. Após esse período, abriu-se o saco, agitou-se
o solo e deixou-se aberto por mais 48 horas para que o exces
so de brometo de metila fosse eliminado. o solo, após esse p�
cedimento, foi colocado nos vasos e levado à casa-de-vegeta çao.
Colmos de cana-de-açúcar da variedade

NA 56-79,
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colhidos próximos ao experimento referido no item 3.1., foram
divididos em toletes com aproximadamente 1 cm acima e

abaixo

do nó. Selecionaram-se os toletes sadios e colocaram-se em

cai

xas de areia autoclavada, para pré-germinação por 30 dias,

e

então foram transplantados para os vasos.
Para propiciar uma condição básica de microrg�
nismos contaminantes, porém livre de micorrizas, tomou-se uma
amostra de solo natural, suspendeu-se em água e peneirou-se em
peneira de 0,053 mm. Essa suspensão foi filtrada ·em papel
filtro (Whatman n9 1) e 50 ml por vaso dessa suspensão

foram
apos

colocados em 5 vasos de cada método de esterilização,

de
o

transplante das mudas.
Antes do transplante, 5 vasos com solo esteri
lizado por brometo de metila receberam 100 ml de solo com es
poros de Giga-0pa�a gilma�ei. Estes, no entanto, não

recebe -

ram suspensão de solo. O número de esporos por 100 ml de solo
foi aproximadamente de 350. Fez-se apenas um tratamento desse
tipo, devido à pouca quantidade de inóculo que havia

disponf

vel.
As gemas foram transplantadas com

uma

altura

variando de 3 a 10 cm. Os vasos foram mantidos em casa-de-ve
getação,fazendo-se irrigações diárias conforme necessário.
O experimento foi conduzidq por um período

de

60 dias, quando se tomou a altura das plantas.
O referido experimento será mantido por aproxima�
mente mais 120 dias, quando então será colhido e serao
dos os resultados finais.

obti
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
-4,1, LEVANTAMENTO DE CAMPO
A variaçao da quantidade de esporos de

fungos

micorrízicos durante as 6 amostragens realizadas no experimen
to e a percentagem de infecção das raízes da cana-de-açúcarre
ferente às 3 últimas amostragens encontram-se na Figura 1,

O!!_

de são associadas às variações mensais de temperatura média e
pluviométrica e na Tabela 1

os mesmos dados são apresentados

juntamente com a variação dos valores de pH, P, K, Ca
acompanhados durante o transcorrer do experimento.

e

Mg,
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temperatura do ar (ºC) média mensal
Figura 1 - Núrrero de eS:[X>:tOS de fungos_rnicorrízicos e percentagem de in
fecção de raízes de cana-de-açúcar e a variação de temperatura
e precipitação de julho a dezembro de 1980 e janeiro a julhode
1981.

6,46 a

1,86

0,10

julho - 81

C. V. {%)

D.M.S. {0,05)

da

6,43 ab

maio - 81

médias seguidas

20,28

6,50 a

março - 81

As

88,58 ab

6,35 bc

cálcio
{ppm)

bc

1.158,08 d

200,25

bc

16,83

25,26

ab

bc

probabilidade.

92,23

22,32
54,66

ae

11,11

8,42

914 d

1.175 a

1.089

1.057

986 cd

681 e

Núrrero ae
esporos/
/100 ml

5,42

330,70 ab

1.191,29 bcd 351,00 a

58,29 e 1.097 ,08 e

62,79

62,50 bc 1.232,79 ab 327,29 bc

67,41

ae

282,04 e

Magnésio
{ppm)

137,66 a 1.221,12 abc 307,00 cd

79,33 b 1.266 ;50 a

Potássio
{ppm)

mesma letra não diferem entre si à 5%

15,16

95,00 ab

96,25 a

80,75 b

ab

janeiro - 81

86,66

6,30 e

novembro - 80

84,87 ab

Fósforo
{ppm)

6,28 e

pH

setembro - 80

Arrostragens

ae

3,92

33,85

12,76 b

17,51 a

19,10 a

segmentos)

(%

Infecção

Tabela 1 - Médias de valores de pH, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, núrrero ae esporos/100 ml de
solo e J?=rcentagern ele infecção, referentes às 6 épocas de amostragens (médias ae 24 reJ?=
tições).

'°

w
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Não sao apresentados os resultados de infecção
de raízes referentes às 3 primeiras amostragens, porque não se
conseguiu obtê-las, devido ao não desenvolvimento

das raízes

nas duas primeiras amostragens e à perda involuntária das roes
mas na terceira amostragem, devido à demora na separaçao, que
resultou no apodrecimento destas raízes, em virtude do exces
so de umidade do solo amostrado.
Verifica-se, na Figura 1, que, à medida que a�
mentam a temperatura e a umidade, aumenta o número de esporos
no solo. Entretanto, em fevereiro iniciaram a decrescer tanto
a umidade quanto a temperatura e o ·número de esporos oontinuou
crescendo para atingir valores máximos em maio e tornar a cair
em julho.
_Levantamentos de campo em solos de clima temp�
rado (HAYMAN, 19 70) e de clima tropical (KIANMEHR, 1981}

mos-

tram que o máximo de esporos obtidos foi nos meses ·de

verao

quando se associam altas temperaturas e umidade, tendendo

a

decrescer no outono, para atingir valores mínimos no inverno.
Entretanto, o que se observa pelos dados obti
dos, é que no verão, quando se associam altas temperatura e �
midade, não se conseguiu o maior número de esporos e sim o P!
co máximo ocorreu no outono, para no inverno tornar a decres
cer, quando caem tanto a umidade quanto a temperatura.
A precipitação que ocorreu entre os meses
fevereiro a junho

possivelmente seja suficiente para

de

manter

um bom teor de umidade sem afetar a aeração do solo, propor -
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cionando um melhor desenvolvimento dos fungos micorrízicos, u
ma vez que estes são aeróbicos.
A percentagem de infecção das raízes da
-de-açúcar tende a decrescer

cana

à medida que decrescem a umida

de e a temperatura. Tal tendência também foi observada

por

SPARLING e TINKER ( 1975 ), em um levantamento de campo com gr�
míneas, e um aumento na percentagem de infecção, observado prin
cipalmente nos meses de verão, foi associado a altas tempera
turas e umidade que ocorrem nesse período (RABATIN, 1979; KIAN
MEHR, 198 1}. Entretanto, não se pode comparar diretamente

os

dados obtidos neste trabalho com os encontrados na literatu ra, em virtude da falta dos mesmos nas 3 primeiras amostragens.
Outro fator que provavelmente tenha contribuí
do para que a percentagem de infecção das raízes tendesse

a

decrescer é o ciclo da cultura. Sabe-se que, à medida que

a

cana-de-açúcar avança para o final da estação de crescimento,
o sistema radicular vai morrendo e raízes novas se desenvol vem mais lentamente e em menor intensidade (DILLEWIJN , 1952).
N o entanto, MOSSE e BOWEN (1968b) e SPARLING e TINKER (1975)a
cham· que, em hospedeiros perenes, onde as raízes vivas e in fectadas estão presentes durante todo o ano, existe uma menor
pressao para a formação de esporos do que

quando as raízes moE_

rem ao final da estação de crescimento ou quando o hospedeiro
anual morre. l?o stulam que é provável que os fungos micorrízi
cos vesiculares-arbusculares em gramíneas permanentes nao se
jam induzidos a formar esporos ou formam muito pouco, pois as
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novas raízes �ue surgem tornam-se infectadas pelo micélio pro
veniente de outras raízes, antes que pela germinação de espo
ros. Todavia, isso não é o que se verifica aqui, onde urna per
centagern de infecção de raízes relativamente baixa, variando
de 3 a 45%, com urna concentração de esporos bastante elevada,
as

variando de 433 a 1.620 por 100 rnl de solo (só comparada
obtidas por SUTTON e BARRON,, 1972 ,
_ em solos cultivados

, , com

trigo ou tomate e BLACK e TINKER, 1979, com cevada) parece ser
uma característica da associação entre rnicorrizas vesiculares
-arbusculares e a cana-de-açúcar, pelo menos em solos férteis,
pois resultados semelhantes foram obtidos por DAINESE e CARDO
SO (1981) em levantamentos da população rnicorrízica em 8

va

riedades estudadas.
A ·análise periódica dos valores de pH,

fósfo

ro, potássio, cálcio e magnésio do solo (Tabela 1) não

apre

sentam nenhuma correlação com o número de esporos e percentagern de infecção das raízes. Diferenças significativas

foram

observadas apenas com relação à época de amostragem e à quan
tidade de potássio, que foi significativamente maior no trata
mente com vinhaça que no sem vinhaça (Tabela 2).
Embora se observe urna tendência do numero

de

esporos e percentagem de infecção serem maiores no tratamento
com vinhaça, estatisticamente as médias não são diferentes en
tre si.
KRUCKELMANN (1975) observou um aumento no núme
ro de esporos em solos argilosos, quando se adiciona

matéria

4,04
0,75

15,73 a
6,96
1,23

82,33 a
26,87
9,93

114,20 a

25,26

17,60

oorn vinhaça

C.V.(%)

D.M.S. (0,05)

18,54 a

18,27 .a

. 15,.3 9 a

49,91 b

41,45 b

sem vinhaça

de

Pol%
caldo

Pol%
de cana

. Rendinento
(t/ha)

Potássio
(ppn)

Tratamentos

de

esporos e percentagem

33,85
8,20

276,17

19,00 a

1.034 a
11,11

13,92 a

_ 934 a

N9 de
de
esporos por Infecção
raízes
(%)
100 rnl de solo

Tabela 2 - Médias de potássio, rendimento, pol% cana, pol% caldo, número
de infecção de raízes dos tratamentos com e sem vinhaça.

�
w
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orgânica, e HAYMAN ( 1975) conseguiu maior infecção micorrízi
ca em solos que receberam matéria orgânica. Isso, entretanto,
é dependente do tipo de solo com que se está trabalhando (KRU
CKELMANN, 1975) .
Na Tabela 3, onde se apresenta o efeito da ad�
bação mineral sobre o número de esporos e a percentagem de in
fecção, observa-se que, à medida que aumenta a

concentração

de fósforo no solo, tende a cair o número de esporos e nenhu
ma relação se verifica com a percentagem de infecção . Os

da

dos, entretanto, não diferem significativamente.
Tabela 3 - Efeito da adubação mineral sobre o , ,núrrero de esporos e percen
tagem de infecção.

Fósforo
(ppn)

N9 de .esporos
100 rnl de solo

Infecção de
raízes(%)

o

79,39 a

1 .019 a

16,01 a

60 kg N/ha

80,14 a

980 a

18,32 a

107,54 a

952 a

15,04 a

Subtratarnentos

30 kg N +
30 kg P20s/ha
C.V.(%)

20,28

11,11

33,81

D.M.S. (0,05)

59,51

181,58

3,77
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Observa-se na literatura (SANDER e TINKER, 1971
1973; MOSSE, 1973ae·l973b; COOPER, 1975; HAYMAN e;t

RHOD ES e GERDEMANN, 1980; TINKER, 1980)

e

1975;

oJ!.ÁÁ, 1

que, a medida que se

aumenta a disponibilidade de fósforo no solo, decresce a per
centagem de infecção micorrízica das raízes. O número de espQ
ros também tende a decrescer (KRUCKELMANN, 1975) , embora

da

dos não consistentes tenham sido relatados por HAYMAN (1975)

e

BLACK e TINKER (1979).
Sendo a percentagem de infecção de raízes o p�
râmetro mais comumente usado pelos autores para avaliar a ef�
ciência da simbiose entre o fungo endomicorrízico e a

planta

hospedeira, a falta de relação que existe entre os teores

de

fósforo no solo e a percentagem de infecção de raízes da

ca

na-de-açúcar, uma vez que as micorrizas· vesiculares-arbuscul�
res são consideradas especializadas na absorção desse elemento, é provavelmente devido ao teor muito alto desse nutriente
no solo estudado.
Sabe-se

que grandes respostas no desenvolvi -

mente das plantas, provocadas pelas micorrizas vesiculares-ar
busculares, ocorrem em solos deficientes em fósforo

(MOSSE,

1973b; TINKER, 1980). Entretanto, os níveis de fósforo no so
lo em que há uma resposta à infecção micorrízica ou ao desen
volvimento da planta micorrizada são dependentes do tipo de so
lo, espécies de endófito e de planta envolvidos (TINKER, 1980).
Por exemplo, MENGE et alii (197 8b) verificaram que em um so
lo arenoso, cuja disponibilidade de fósforo era de

4, 6 ppm ,

46.
que recebeu vários níveis diferentes de fósforo, duas

espé

cies de C,l;tJw-6 inoculadas com Glomu.-6 6a-6 c..lc.u.la.:tu.-6, e que não rec�
beram nenhum fósforo ádicional, corresponderam àquelas n ão i
noculadas que receberam 56 ppm para uma espécie (CITRAN GE)
27 8 ppm para a outra espécie (SOUR O RANGE), em resposta
crescimento. Yost e Fox (1979), citados por TINKER
observaram em trevo cultivado em um solo tropical

e
ao

(1980)
que o efe�

to da infecção micorrízica cessa quando os níveis de

fósforo

na solução do solo variam de 0,1 a 1,6 ppm, dependendo da es
pécie de fungo endomicorrízico envolvido. HAYMAN (1975 ) obseE
vou uma queda de 60% de infecção micorrízica em cevada quando
o nível de fósforo no solo passou de 8 para 13 ppm.
No entanto, nenhuma relação desse tipo

pôde

ser feita aqui, pois o nível de fósforo desse solo é muito e
levado para que a cana-de-açúcar responda à infecção micorrí
zica, uma vez que essa cultura responde a fósforo até os ní veis de 16 a 35 ppm, dependendo do tipo de solo e

variedade

envolvidos (SILVA, L.C.F., Secção de Solos e Adubação - IAA/
/PLANALSUCAR - informação pessoal).
Um fator que deve ser analisado com cuidado

quan

do se procura estabelecer níveis de fósforo em que há respos
ta à infecção ou ao efeito da infecção

e o método de extra -

ção desse fósforo. De acordo com TINKER (1980) o método
mais se aproxima da capacidade de aproveitamento de

que

fósforo

por plantas micorrizadas é o de Olsen, que usa bicarbonato de
sódio como extrator. No nosso caso, o

extrator

usado

foi
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H 2 SO 4 0,SN, que mais se aproxima da capacidade de extração da
cana-de-açúcar, de acordo com BITTERCOURT et alii

(1977). Daí,

então, o alto teor de fósforo desse solo. t possível que,

em

solos de baixa fertilidade, as micorrizas vesiculares-arbuscu
lares possam ter papel de relevada importância na absorção de
nutrientes em cana-de-açúcar e, portanto, precisam ser inves
tigadas.
Com relação aos demais nutrientes

estudados ,

nenhuma interação significativa foi observada, incluindo o pH
e número de esporos no solo e/ou percentagem de infecção, em
bora BLACK e TINKER ( 1 9 79) tenham observado uma correlação p�
sitiva entre valores de pH e percentagem da infecção, e KRU CKELMANN (1975) tenha encontrado aumento no número de esporos
à medida que aumentam os valores de pH. Isso, também, segundo

-

os autores, e dependente do tipo de solo envolvido.
Observou-se um significativo aumento na produ
ção da cana-de-açúcar nos tratamentos com vinhaça (Tabela 4).
Todos os outros fatores estudados não afetaram a produção. E�
se efeito da vinhaça pode ter sido devido a maior quantidade
de potássio (Tabela 2), como também devido ao favorecimento de
outros fatores, como por exemplo, o aumento da atividade

mi

crobiana ou uma melhor estruturação d o solo.
Os esporos dos fungos que causam micorrizas ve
siculares-arbusculares em cana-de-açúcar, encontrados neste!�
vantamento, foram identificados pelo Dr. N.C. Schenck, Univer
sidade da Flórida (USA), como pertencentes às espécies Glomu�

4 8.
óa.-6c.lc.ula:tu-6; Glomu-6 le.p:to:tlc.hu-6, Ac.a.ulo-6 potia -6cJLobic.ula.:ta e Gl
ga.-6potia gllmotie.l. Entretanto, Dr. L.H. Rhodes da Universidade
de Oh io (USA)

ach a que, a lém dessas quatro espécies, existem

também Ac.aulo-6potia. lae.uvl-6 e Glomu-6 mlc.tioc.atipu-6. Ambos os pes
quisadores

consideram que entre essas espécies, apareceu uma

nova espécie, pertencente ao gênero Glga-6potia. Esta

espéc ie

ainda não foi descrita, por não ter sido possível obtê- l a

em

Tabela 4 - Efeito da vinhaça e adubação mineral sobre o rendimento médio
da cana-de-açúcar, pol% de caldo e pol% de cana.

Tratarrentos

Subtratamentos

o

sem vinhaça

60 kg N/ha
30 kg N
+ 30 kg P/ha

o

com vinhaça
100 m 3 /ha
c.v. (%)
D.M.S. (0,05 )

60 kg N/ha
30 kg N
+ 30 kg P/ha

Rendimento
(t/ha)

Pol%
de cana

Pol%
de caldo

50,00 b
49,25 b

15,57 a
15,39 a

18,48 a
18,35 a

50,50 b

15,20 a

18,00 a

77,25 a
87,00 a

16,03 a
15,88 a

18,64 a
18,55 a

82,75 a

15,29 a

18,43 a

26,87

6,96

4,04

9,93

1,23

0,75

cultivo ú nico nas raízes do milho. Seus esporos apresentam

o

bulbo de inser ção em forma de saia, com as paredes mais gros
sas, características bem diferentes das outras espécies de Gl
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ga-0po�a até então conhecidas.
A proporção de esporos claros e grandes perte�
centes aos gêneros ÁQaulo-0po�a e Giga-0po�a variou entre 4
30%,· enquanto que para o gênero Glomu-0 foi de' 70 à 96%.

a
Isso

parece indicar uma associação preferencial entre espécies

do

genero Glomu-0 e a rizosfera da cana-de-açúcar. Isso, entretan
to, não pode ser considerado conclusivo,porque ainda nao se co
nhece o benefício que as rnicorrizas vesiculares-arbusculares
representam para a cana-de-açúca�.
Os índices de infecção observados para a

ca

na-de-açúcar (3-45%, tendo corno índice médio o valor de

16%)

é semelhante ao observado por DAINESE e CARDOSO (1981)

para

a variedade NA56-79 (16,6%). Convém lembrar, entretanto,
ern�ora a infecção seja urna avaliação essencial em

que

trabalhos

com rnicorrizas, o Índice de infecção das raízes é um dado sub
jetivo e as comparações de dados apresentados por
autores devem ser efetuados com ressalvas,

diferentes

particularmente

quanto ao seu valor absoluto (LOPES, 1981). No geral, as ava
liações dos métodos atualmente disponíveis dão urna idéia

su

perestimada do volume de raízes efetivamente colonizadas pelo
fungo (GIOVANNETTI e MOSSE, 1980).
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4,2,

ExPERIMENTOS EM CASA-DE-VEGETAÇÃO
Os resultados o btidos no primeiro

em casa-de-ve getação (Tabela 5)

experimento

mostram uma grande diferença

de peso seco tanto das raízes como da parte aér ea das plantas
de cana-de-a çúcar cultivadas em so lo natural e solo aut oclava
do.
Tabela 5 - Valores médios de J?eSO seco (g) de raízes e parte aérea de plan
tas de cana-de-açúcar com 19 semanas de crescimento após trans
plante, em casa-de-vegetação. Média de 24 reJ?etições.

Tratamentos

Peso seco (g)
Raizes

Parte aerea

Solo natural

2,53

2,93

Solo autoclavado

8,07

9,96

31,53

37,84

0,97

1,42

C.V.(%)
D.M.S. (0,05)

O menor desenvolvimento radicular acompanhado
de e levado Índice de podridão das raízes, observado no trata
mento com solo natural, cujas les ões excediam a 2/4 das raí zes , e que re cebeu a no ta 3 (numa esca la de notas q ue varia -
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vam de O (zero ) = sem po drid ã o a 3 = mais que 50% de lesões mar
rom-escuras ou avermelhadas) é provavelmente conseqüência
interação entre nematóides, principalmente P natylen c.hu�
e os fung o s Pyth ium spp. e Fu.óan ium spp., pois nas
em que o experimento foi inst alado e conduz ido

da
zeae

con dições

é dif ícil an a

lisar os diversos fat ores isoladamente.
Pelo lev antamento de fung os presentes n o siste
ma radicular (Tabela 6), o gênero Fu�a�ium foi o mais encon trado, pois,de 80 les ões, o b t iveram-se 2 8 isolados e, destes,
10 eram Fu.óa�ium spp. e apen as 2 pertenciam ao genero Pythium.
Tabela 6 - Núrrero de isolados obtidos no levantamento de flmgos das raízes da cana-de-açúcar ápÓs cultivo em casa-de-vegetação.

Fungos identificados
FM�um

Penic,,éil.,w.m
Epic.oc.c.um
Pythium
Rhizodonia
TMi c.hodeJl.ma
Geowic.hum
Lac.ellino p.6�
Cunvul'.Mia
Não identificados
'IOTAL

Solo natural
(n9 de isolados)
10
3
3

Solo autoclavado
(n9 de isolados)
3

1

2

1
1
1
1

2

6

2

28

1
9
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Convém ressaltar

que o levantamento nao foi seletivo para um

tipo de fungo especial mas sim do complexo de fungos que

se

associam às raízes da cana-de-açúcar.
O maior aparecimento de Fu-0ah..ium

talvez se de

va em parte a sua presença no solo, e em parte à infestação na
tural da cana-de-açúcar, pois os toletes não sofreram trata mento térmico
é levantada

nem desinfecção com fungicidas. Essa hipótese
em razao do seu aparecimento entre os

isolados

obtidos no tratamento com solo autoclavado. Neste tratamento,
apenas 9 isolados foram conseguidos de 40 lesões selecionadas.
O resultado do complexo de nematóides do
(Tabela 7)

solo

mostra que pelo menos 4 tipos diferentes de nema 

tóides encontrados

são patogênicos à cana-de-açúcar, com des

taque para a espécie Ph..a.tyle.nc.h.u-0 ze.ae. que, além de aparecer em
maiores quantidades, é um dos mais sérios causadores de danos
à cultura.
Embora BARRIS

(1974) não tenha encontrado

ne 

nhuma diferença de peso seco de plantas de cana-de-açúcar cau
sada por Ph..a.tyle.nc.h.u-0 ze.ae., VALLE-LAMBOY e AYALA (19 80) obser
varam que a cana foi altamente prejudicada quando o nematóide
cresceu em suas raízes. Também CARDOSO e VALDEBENITO (1982) ve
rificaram uma grande redução do peso seco da parte aérea

de

plantas de cana-de-açúcar quando o inóculo do fungo endomico�
rizico Gfom� 6a-0c.ic.ufa.tu-0 estava contaminado com P. ze.ae..
As diferenças entre os_ diversos autores prova
velmente estejam relacionadas às quantidades e formas àe inó-
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c ul o, e as var i e dades de cana-de-açúcar estuda das (CARDOSO

e

VALDEBENITO, 1982).
Tabela 7 - Nernatóides identificados no levanta:rrento fe ito no solo natural
antes e após o cultivo da cana-de-açúcar em casa-de-vegetação.

Nernatóides identificados
Pfl.a:tylencYI.U,6 zeae*

ANTES

++++ (a)

Pa.JuLtJi.foha da '1llJ., *

++++

Aphelenchu-6

++ (c)

TJÚcha ne.maidM *

APÔS

++++
+++ (b)
++

+ (d)

X,,[phinema *

- (e)

+

Va11,ylaÁJnaidea

+

+

Rabd,i;U,dea

+

Nernatóides parasitados por fungos

+

Rotífe:ros

+
+

* - Nernatóides causadores de

a bcde -

(++++)

(+++)
(++)
(+)
(-)

parasitisrro em cana-de-açúcar.
- nernatóides presentes em grande quantidade.
- presen tes em média quantidade.
- presentes em pouca quantidade.
- presentes.
- a usentes.
A p o dr i dã o das raízes da cana-de-açúcar,

uma

das ma is imp ortantes do enças encontradas, atr ibuída a Pytrúwn,
espe ci almente P. 911,aminical a, pr inc i pa l agente , é amplamente
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discutida por RANOS (1961) e os danos se agravam quando se a�
sociam nematÕides (KOIKE e ROMAN, 1970; VALLE-LAMBOY e AYALA,
1980).
Lui �t afii (1971), citados por VALLE-LAMBOY e
AYALA (1980), comentam que a podridão das raízes da cana-de-a
çúcar é provavelmente causada por um complexo de patógenos i�
teragindo, incluindo espécies de nematóides, Pythium e Fu-0a Jtium.
Uma interação de tal natureza é que nos leva a
crer

que seja a causa mais provável do menor desenvolvimento

da cana-de-açúcar no solo natural.
Embora se saiba pela literatura (LAWERENCE, 1956;
TUITE, 196 9; JOHNSON e CURL, 1972) que a esterilização

pelo

calor pode provocar um aumento na concentração de sais

solú

veis, alcançando níveis capazes de causar toxidez às plantas,
especialmente em solos de pH baixo e/ou de elevado teor de ma
téria orgânica, não é o que se verificou com relação ao

tipo

de solo (LE) deste experimento.
Para confirmar que o grande desenvolvimento da
cana-de-açúcar no solo estéril não foi devido à liberação

de

nutrientes, resolveu-se instalar um novo experimento, cujos r�
sultados da análise química do solo antes e após cada

método

de esterilização encontram-se na Tabela 8.
Neste experimento, quando se usou, além do ca
lor, a esterilização por radiação gama e por brometo de meti
la, verificou-se que a altura média das plantas (Tabela 9) não

5 5.

Tabela 8 - Resultados
lização.

Solo
Natural
Autoclavado
Vapor fluente
Irradiado
Furnigado

da

análise quimica do solo natural e após a esteri

pH

p (ppm)

6,90

300
320

7,10

7,20

280

7,20

320

7,20

300

K (pprn)
42

ca (ppm)
1646

(ppm)
396

1590

468
412

1669

446

50

1680

45
40

1641

66

Mg

420

diferiu significativamente entre os tratamentos com solo este
rilizado, mas diferiu da testemunha (solo natural ). Isso

le

va a supor que os diferentes métodos de esterilização elimin�
rarn os agentes patogênicos do solo, especialmente os nematóides, uma vez que se observou urna leve tendência em

diminuir

o desenvolvimento das plantas em todos os tratamentos de este
rilização que receberam suspensão de solo filtrado.
Desta maneira

nos leva a concluir que a prin

cipal razão para o melhor desenvolvimento da cana - de - açúcar
no solo estéril é devido à eliminação de patógenos, urna
que aindã

vez

nao se pode observar o efeito dos fungos micorrízi

cos sobre a cana-de-açúcar.
A an á lise da percentagem de infecção micorrizi
ca, efetuada no primeiro experimento, indicou
com solo natural

no

tratamento

apenas 7% de infecção,e nenhuma foi observa

da no solo autoclavado. Esse resultado

foi bastante inferior
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à média obs ervada (16%) no l evantamento de campo deste traba
lho, bem como para o obt i do por DAINESE e CARDOSO (1 98 1 ), com
a mesma vari edade.

O

numero d e esporos encontrado (840

ros/l00ml de solo) no tratamento com solo natura l

espo

manteve-se den

tro da taxa obtida no l evantamento de campo.
Tabela 9 - Altura (cm) rrédia das plantas oom 60 dias de crescimento apos
transplante - rrédia de 5 repetições.

Tratamentos

Altura (cm)

Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo
Solo

91,20 b
144, 25 a (*)
120,80 a
142,20 a
139,00 a
143,60 a
140,00 a
141,00 a
125,00 a
127,00 a

natural
autoclavaao
autoclavado+ suspen sao de solo
vapor fluente
vapor fluente+ suspensão de solo
irradiaao
irradiaao + suspensão de solo
furnigaao
furnigado + suspensão de solo
furnigado + micorriza

8,30

C.V.(%)
D.M.S. (0,05)
(*)

Média

de

24,52

4 repetições.
O fato da cana - de-açúcar ser gramínea e

estas

terem menor taxa de infecção radi cu lar por poss u írem sistema ra�
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cular fasciculado torna esta família menos depente

da

rni-

infecção

corrízica que outras famílias como, por exemplo, as leguminosas,
que apresentam sistema radicular menor

e

maior diâmetro

das

raizes.
Outra provável condição para a baixa
radicular da cana-de-a çiicar

in fec ção

é o alto nivel de f5s foro no solo,

uma vez que a e xigência da cultura para esse elemento é baixa .
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5. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nos trabalhos aqui rela
tados permitem as seguintes conclusões:
a) Alto número de esporos (433-1.620 esporos/100 ml de

solo)

com um relativamente baixo nível de infecção (3-45%) pare
ce ser uma característica da associação micorrízica com

a

cana-de-açúcar, pelo menos neste solo (LE), que recebeu pe
sada adubação fosfatada.
b) Embora o numero de esporos seja muito elevado no solo,
espécies de fungos micorrízicos foram poucas, tendo

as
sido

encontradas as seguintes espécies: Glomu-0 leptotiQhu-0, _Gl�
mu-0 6a-0QÍQufatu-0, Giga-0pona gilmonei e AQaulo-0pona -0Qnobi
Qufata.
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c) A variação da umidade e da temperatura associadas à esta ção de crescimento da cana-de-açúcar foram os fatores

que

mais se correlacionaram com a variação populacional de es
poros e percentagem de infecção.
d) Não foi possível demonstrar efeito benéfico sobre o

peso

seco da cana-de-açúcar, proporcionado por fungos micorriz�
cos, neste tipo de solo. Portanto, em solos ricos em fósfo
ro, a presença de fungos micorrizicos nao parece

exercer

grande influência no desenvolvimento da cana-de-açúcar, va
riedade NA56-79.
e) O menor desenvolvimento das plantas de cana-de-açúcar veri
ficado no solo não esterilizado foi atribuído a presença
de nematóides (P�atylen�hu-0 zeae) e/ou fungos
spp. e Pythium spp.).

. (Fu-0a�ium
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Apêndice 2 - Resultados da análise da infecção de raízes (%), referentes
às a:rrostragens IV, V e VI. Médias de duas repetições.
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