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RESUMO

O papel das micorrizas arbusculares (MAs) no metabolismo de nitrogênio nos vegetais é
pouco conhecido. Pouco se sabe também sobre os mecanismos que regulam a absorção,
assimilação de nitrogênio em MAs. Recentemente, um gene altamente induzido em
raízes de tabaco micorrizadas foi clonado e caracterizado. Esse gene codifica uma
proteína acessória da urease (UreG). Sua regulação diferencial em MAs sugere que
fungos micorrízicos arbusculares podem induzir alterações no metabolismo de
nitrogênio nos vegetais, e/ou que ureases podem ser importantes no controle do
desenvolvimento da simbiose. O objetivo deste trabalho foi verificar se ocorrem ou não
alterações nas atividades de ureases em raízes de tabaco micorrizadas, e se essas
alterações estão relacionadas com alterações do perfil de aminoácidos solúveis e com o
crescimento fingico intrarradicular. Para isso, plântulas de tabaco foram inoculadas com
Glomus c/arum ou Glomus intraradices, e cultivadas em substrato esterilizado contendo

50, 100 ou 150 mg kg-1 de Nitrogênio, na forma de uréia ou sulfato de amônio. Oito
semanas após a inoculação, foram avaliados: matéria seca da parte aérea e sistema
radicular, colonização micoITÍzica intraradicular, atividades de ureases nas raízes, e
concentração e perfil de aminoácidos solúveis na parte aérea. A colonização
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intraradicular por G. clarum teve aumento induzido pelo aumento das doses de
nitrogênio. As atividades de ureases de plantas não-inoculadas aumentaram com o
aumento da dose de N-uréia aplicada ao substrato. Quando cultivadas com 50 mg kg- 1 de
N-sulfato de amônio, as raízes de plantas inoculadas com G. clarum apresentaram
atividades de ureases mais elevadas do que nos controles não-inoculados. Já, as raízes de
plantas inoculadas com G. intraradices apresentaram maiores atividades de ureases, em
relação aos controles não-inoculados, quando cultivadas com 100 mg kg- 1 de N-sulfato
de amônio. Com 150 mg kg- 1 N-uréia, as atividades de ureases foram 3 vezes menores
nas raízes micorrizadas do que nas não-micorrizadas. As atividades de ureases
apresentaram correlação positiva e significativa com a colonização intrarradicular nos
tratamentos com N-sulfato de amônio. A inoculção de plântulas com G. intraradices ou
G. clarum resultou em diminuição da concentração de aminoácidos livres, em substrato

com 50 mg kg- l N-sulfato de amônio, em relação aos controles não inoculados. Em
substrato 150 mg ki l N-uréia a concentração de aminoácidos solúveis aumentou
aproximadamente 10 vezes, em relação aos controles não-inoculados. O aminoácido
encontrado em maior quantidade na parte aérea de tabaco foi a glutamina. Alterações
nos perfis de aminoácidos na parte aér\ de plantas micorrizadas, em relação aos
controles não micorrizados, foram observadas. Correlação significativa entre atividades
de ureases nas raízes e concentração de aminoácidos solúeis na parte aérea não foi
obsrervada. Os dados obtidos neste trabalho sugerem que as atividades de ureases nas
raízes, em condições de baixo N, podem estar relacionadas com a capacidadde de
colonização intrarradicular dos fungos, e que fungos micorrízicos arbusculares podem
alterar o metabolismo de N nas plantas.
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ABSTRACT

The role of arbuscular mycorrhizae (AM) in the nitrogen (N) metabolism of host plants
is not understood, and the mechanisms regulating N uptake and assimilation in AM are
not known. Recently, a gene highly induced in mycorrhizal tobacco roots was cloned
and characterized. Its deduced amino acid sequence showed a high degree of homology
to urease accessory proteins (UreG). The differential regulation of ureG in AM suggests
that arbuscular mycorrhizal fungi may alter N metabolism in the host plants, and/or that
ureases may be important in controlling symbiosis development. The aim of this work
was to determine whether urease activities are altered in mycorrhizal roots, and whether
these alterations are related to changes in the rei ative abundance of free amino acids in
shoots, and/or intraradical fungaI growth. Tobacco seedlings were inoculated with
Glomus c/arum or Glomus intraradices, and grown in sterilized substrate containing 50,

1000r 150 mg N kg- l , as urea or ammonium sulphate. Eight weeks after inoculation, the
following parameters were evaIuated: shoot and root dry weight, intraradical fungaI
growth, urease activities in roots, and free amino acid concentration in shoots.
IntraradicaI colonization by G. c/arum was higher than by G. intraradices, at the
different experimental conditions. Root coIonization by G. c/arum and G. intraradices
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was induced in substrate with 50 and 100 mg N-urea kg- 1. Urease activities in nonmycorrhizaI roots were higher at the highest N-urea concentration. When grown in 50
mg N-urea kg- 1, urease activities in roots coIonized by G. clarum were higher than in
non-mycorrhizaI controIs. In contrast, roots coIonized by G. intraradices showed higher
urease activities than non-mycorrhizaI controIs when grown in 100 mg N-ammonium
sulphate kg- 1. Urease activities in mycorrhizaI roots grown in substrate containing 150
mg N-urea kg- 1 were 3-fold Iower than in non-mycorrhizal controIs. A significant
positive correlation between urease activities and intraradical fungaI growth was
observed in roots grown with N-ammonium suIphate. InocuIation of tobacco seedlings
with G. intraradices or G. clarum resuIted in decreased free amino acid concentration in
the shoots, when grown with 50 mg N-ammonium suIphate kg- 1, as compared to the notinoculated controls. In mycorrhizaI roots grown in substrate with 150 mg N-urea kg-\
free amino acid concentration was approximateIy 10-fold higher than in nonmycorrhizaI controIs. Glutamine was the most abundant amino acid in tobacco shoots.
Changes in the reI ative abundance of free amino acids in the shoots of mycorrhizal
plants, as compared to non-mycorrhizaI controIs, were observed. The data suggest that
urease activities in roots, at Iow N concentration, might be involved in the controI of
intraradicaI fungaI growth, and that arbuscular mycorrhizaI fungi may induce changes in
the amino acid metaboIism in tobacco.

1 INTRODUÇÃO

Micorrizas arbusculares (MAs) são associações mutualísticas entre as raízes
de plantas vasculares e fungos específicos, com perfeita integração fisiológica e
funcional entre os simbiontes. Trata-se de uma simbiose praticamente universal, não só
pelo grande número de plantas suscetíveis à micorrização, como também por sua
ocorrência generalizada na maioria dos habitats naturais.
A ocorrência de MAs tem sido observada em mais de 80% das plantas
terrestres, nos mais variados ambientes. A ubiquidade das MAs é, provavelmente,
resultado da ausência de especificidade entre os simbiontes e de sua co-evolução.
O resultado desta associação reflete-se, geralmente, no aumento da aquisição
de nutrientes por ambos os simbiontes. A planta é favorecida, principalmente, pelo
aumento na absorção de fósforo, enquanto o fungo beneficia-se dos carboidratos
sintetizados pela planta.
As MAs têm importância fundamental no equilíbrio e na ciclagem de
nutrientes do solo. Em sistemas agrícolas tropicais podem ser uma alternativa viável
para o desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis e de baixo custo. Esta
importância deve-se ao fato do fósforo ser um dos elementos mais limitantes para a
produção vegetal em solos tropicais, além de ter baixa mobilidade na solução do solo. A
adubação fosfatada é uma prática agrícola onerosa e as reservas naturais de fosfato
utilizadas na fabricação de fertilizantes constituem-se em um recurso não-renovável.
Normalmente, as raízes colonizadas pelos fungos micoITÍzicos arbusculares
(FMAs) não podem ser distinguidas das não-colonizadas pela simples observação
macroscópica, pois não ocorrem alterações morfológicas visíveis. No entanto, profundas
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alterações fisiológicas e bioquímicas são detectadas tanto no fungo quanto no
hospedeiro.
Os estudos de fisiologia, bioquímica e biologia molecular de MAs têm
avançado significativamente nos últimos anos, em função do desenvolvimento de novas
técnicas de detecção e manipulação de macromoléculas. No entanto, esses avanços são
ainda muito pequenos quando comparados àqueles obtidos no estudo das interações
planta-patógenos e leguminosas-(Brady)Rhizobium. As dificuldades encontradas no
estudo da biologia molecular de MAs se devem principalmente à impossibilidade de
cultivar os FMAs ou a micorriza in vitro.
Recentemente, diversos genes com expressão diferencial em MAs têm sido
clonados e identificados. Dentre esses genes, um gene codificando uma proteína
acessória da enzima urease (ureG), induzido em raízes de tabaco colonizadas por
Glomus intraradices, pode ter papel importante no controle do desenvolvimento e ou

eficiência das MAs. Normalmente, aumentos da expressão de proteínas acessórias da
urease podem estar relacionados com aumentos das atividades de urease. Se atividades
de ureases apresentam expressão diferencial em MAs não se sabe.
O objetivo deste trabalho foi verificar se ocorrem ou não alterações na
atividade de urease em raízes de tabaco micorrizadas na presença de sulfato de amônio
ou uréia, e se essa alteração está relacionada com o perfil de aminoácidos solúveis.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Micorrizas arbusculares: aspectos gerais

A capacidade das raízes de plantas estabelecerem relações compatíveis com
certos fungos do solo é um fenômeno generalizado na natureza. Essas realações são
conhecidas como micorrizas (Silveira, 1992). Mais de 6.000 espécies de fungos do solo
são capazes de formar micorrizas com 240.000 espécies de plantas (Bonfante & Perotto,
1995).
Com base nas características morfológicas e anatômicas, os diferentes tipos
de micorrizas podem ser agrupados em três grandes grupos: ectomicorrizas,
endomicorrizas e ectendomicorrizas. As endomicorrizas compreendem as ericóides, as
orquidóides e as arbusculares (Silveira, 1992). Este trabalho têm como enfoque principal
o estudo das interações endomicorrízicas arbusculares.
As micorrizas arbusculares (MAs) formadas entre as raízes da maioria das
plantas vasculares e fungos da ordem Glomales (Zigomicetos) são as associações
simbióticas mais abundantes na natureza (Blilou et al., 2000; Harrisson, 1999). Os
fungos

micorrÍzicos arbusculares (FMAs)

são reconhecidos

como

simbiontes

obrigatórios de mais de 80% das plantas terrestres, na maioria dos ecossistemas
(Ginzberg et al., 1998). A presença generalizada das MAs nos mais diferentes ambientes
é, provavelmente, resultado da ausência de especificidade e de co-evolução dos
simbiontes (Cardoso & Lambais, 1992). Nas MAs, as raízes das plantas superiores são
invadidas pelas hifas dos FMAs, os quais colonizam intercelularmente o tecido cortical e
diferenciam-se intracelularmente em estrutura típicas chamadas arbúsculos (BonfanteFasolo, 1984).
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As raízes colonizadas por FMAs (micorrizadas) não podem ser distinguidas
das não-micorrizadas pela simples observação macroscópica, já que alterações
morfológicas visíveis nas raízes não podem ser detectadas (Silveira, 1992). Apesar de
não ocorrerem alterações morfológicas, a formação das MAs é acompanhada por
consideráveis mudanças no metabolismo em ambos os simbiontes (Ginzber et al., 1998).
A penetração do fungo e seu estabelecimento nas raízes do hospedeiro envolve uma
seqüência complexa de eventos, os quais resultam na diferenciação dos arbúsculos
(Bonfante-Fasolo & Perotto, 1992). Os arbúsculos são envoltos por uma membrana
plasmática vegetal diferenciada, e têm papel fundamental na transferência bi-direcional
de nutrientes entre os simbiontes (Bonfante & Perotto, 1995).
As MAs têm papel ecológico relevante, pois, a principal vantagem das
plantas micorrizadas em relação às plantas não-micorrizadas é o aumento da absorção de
diversos nutrientes, principalmente de nutrientes com baixa mobilidade na solução do
solo, como P, Zn e Cu (Ezeta & Santos, 1980; Silveira, 1992). Outras vantagens são:
diminuição da toxidez por metais pesados (Nogueira, 1996; Siqueira et aI., 1999) e
maior resistência adoenças (Bodker et al., 1998). Normalmente, a formação de MAs
também resulta em aumentos da biomassa vegetal (Khaliq & Sanders, 1997; Khaliq et
aI., 1997).

2.2 Desenvolvimento de MAs

O processo de pré-infecção têm início com a germinação dos esporos no
solo. A germinação de esporos de fungos micorrízicos e o crescimento inicial do tubo
germinativo podem ocorrer na ausência das raízes, contudo, exsudatos radiculares e
compostos voláteis com o C02 podem estimular estes processos (Bécard et al., 1992).
Altas concentrações de C02 na rizosfera podem induzir a germinação dos esporos e
crescimento do tubo germinativo (Sanders et al., 1998). Têm sido observado também
que elevadas concentrações de CO2 podem induzir o crescimento dos FMAs nativos em
gramíneas (Monz et al., 1994; Sanders et al., 1996). O aumento da concentração de C02

5

induziu em 5 vezes no comprimento da hifa externa dos FMAs, em comparação com a
concentração ambiente de CO2 (Sanders et al., 1998).
Compostos fenólicos específicos presentes nos exsudados radiculares podem
estimular ou inibir o crescimento de algumas espécies de fungos micorrízicos (Douds et
al., 1996). Partindo-se do princípio que os flavonóides são ativos em concentrações
muito baixas, assume-se que eles não possuem efeito nutricional, e, assim, poderiam
atuar como sinais moleculares para controlar o crescimento de fungos micorrízicos
arbusculares na rizosfera (Harrison, 1999). Embora os compostos derivados de
flavonóides possam influenciar os estágios iniciais do ciclo de vida do fungo,
experimentos com mutantes de milho deficientes na produção de flavonóides indicou
que eles não são essenciais para o desenvolvimento da simbiose (Bécard et al., 1995).
O desenvolvimento da simbiose é iniciado quando a hifa rungica, originária
de um propágulo, entra em contato com a raiz da planta hospedeira e diferencia-se em
apressório. Embora os exsudados radiculares sejam capazes de estimular o crescimento
da hifa e sua ramificação, eles não são capazes de estimular a formação do apressório
(Giovannetti et al., 1993). Recentemente foi demonstrado que Gigaspora margarita
pode formar apressório in vitro sobre a parede de células da epiderme isoladas de raízes
de cenoura (planta hospedeira), mas não sobre paredes isoladas de células da epiderme
de raízes de beterraba açucareira (planta não-hospedeira) (Nagahashi & Douds, 1997). O
fungo também reconheceu o tipo de células formando apressório sobre a parede de
células corticais ou vasculares. Estes experimentos sugerem que o sinal para a formação
do apressório encontra-se na parede de células da epiderme, hipótese anteriormente
apresentada por Tester et alo (1987).
A formação do apressório é seguida pelo desenvolvimento da hifa de
penetração e pela penetração propriamente dita. Apressórios desenvolvidos sobre
fragmentos de parede celular de células da epiderme não foram capazes de formar hifa
de penetração e não penetram a parede celular (Nagahashi & Douds, 1997). Uma grande
quantidade de mutantes vegetais nos quais os FMAs formam apressórios mas não
formam hifa de penetração indicam que essa etapa da associação é controlada pela
planta. Mutantes bloqueando este estágio de diferenciação dos fungos têm sido descritos
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em Pisum sativum e Vicia faba (Duc et al., 1989), Medicago sativa (Bradbury et al.,
1991) e Phaseolus vulgaris (Shirtliffe & Vessey, 1996). A penetração pode ocorrer por
diferentes vias; em algumas espécies a hifa entra forçando a sua passagem entre duas
células epidérmicas; em outros casos, a hifa penetra pela parede da célula do pêlo
radicular ou da epiderme e cresce através da célula (Bonfante-Fasolo, 1984). Os
mecanismos exatos envolvidos na penetração são desconhecidos; contudo, por analogia
com vários patógenos biotróficos, têm sido sugerido que a produção localizada e
específica de enzimas que degradam a parede celular pode facilitar a entrada da hifa sem
induzir respostas de defesa (Bonfante-Fasolo & Perotto, 1995). Os FMAs produzem, em
quantidades relativamente reduzidas, exo- e endoglucanases, celulases, xiloglucanases e
enzimas pectolíticas, incluindo poligalacturonase (Garcia-Garrido et al., 1992a; GarciaGarrido et aI., 1992b).
A colonização intraradicular inicia-se pelo crescimento intercelular da hifa.
Quando atinge o córtex, as ramificações formadas pela hifa intercelular penetram as
paredes das células corticais e diferenciam-se em estruturas ramificadas conhecidas
como arbúsculos. Embora um arbúsculo desenvolva-se dentro da célula, ele mantém-se
no apoplasto, já que a membrana plasmática vegetal envolve-o completamente. A parede
celular das hifas dos arbúsculos é menos espessa e menos organizada do que em hifas
intercelulares, o que favorece um contato estreito entre os simbiontes. Nesse estágio, os
simbiontes são separados apenas por suas membranas e uma matriz apoplástica derivada
da planta (Bonfante-Fasolo & Perotto, 1990; Bonfante-Fasolo & Perotto, 1992; Smith &
Gianinazzi-Pearson, 1988). O período de vida de um arbúsculo é de 5 a 10 dias, sendo
que após este período ele colapsa e se decompõe, deixando a célula funcional e capaz de
ser infectada novamente (Alexander et al., 1988; Alexander et al., 1989). Algumas
espécies de FMAs também formam estruturas chamadas vesículas, as quais teriam como
função o armazenamento de lipídios (Smith & Gianinazzi-Pearson, 1988).
Durante a colonização do córtex radicular, as hifas fiíngicas desenvolvem-se
extensivamente no solo. Este micélio externo tem papel importante nas MAs já que entre
suas funções incluem-se a aquisição de nutrientes minerais do solo e a subsequente
translocação para as plantas, colonização de outras raízes e, em muitos casos, produção
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de esporos. Além destas funções para a simbiose, o micélio externo contribui para a
agregação das partículas do solo e aumento da estabilidade dos agregados,
provavelmente através de glicoproteínas produzidas pela hifa (Wright et al., 1996;
Wrigth & Upadhyaya, 1996).
A infectividade dos FMAs e a eficiência do estabelecimento da simbiose são
afetados por diversos fatores. Dentre os fatores químicos do solo, o nível de fósforo é o
que mais influe nas MAs, afetando, principalmente, o estabelecimento da simbiose. Em
última análise, altos níveis de P na planta inibem o estabelecimento das MAs (Silveira,
1992).

o

N, principalmente na forma em que é aplicado pode afetar o

desenvolvimento de MAs. Pereira et alo (1996) observaram que mudas de diversas
espécies arbóreas (fedegoso, cássia-verrugosa, cinamomo e jacarandá-mimoso)
apresentaram menores taxas de colonização micorrizica quando adubadas com N-~+,
em relação a adubação com N-N03-. Esses dados sugerem que diferentes formas de N
podem ter papel importante no controle da colonização intraradicular.

2.3 Regulação gênica em MAs

Dentre os aproximadamente 100.000 genes presentes nos organIsmos
superiores, cerca de 15% são realmente expressos em uma única célula. Todos os
processos biológicos que ocorrerão nesta célula serão, em última análise, conseqüência
da expressão desses genes.
Os estudos sobre expressão gênica em MAs iniciaram-se há poucos anos e
pouco se sabe sobre os mecanismos moleculares que controlam a formação e/ou a
eficiência das MAs (Harrison, 1999). Para o estudo de biologia molecular das MAs têm
sido utilizadas diversas estratégias, sendo mais aplicadas atualmente as de citoquímica e
de imunocitoquímica, visando, respectivamente, à localização de carboidratos e
proteínas (Lambais, 1996). Com o avanço das técnicas de manipulação e análise de
DNNRNA, a identificação e caracterização de genes com expressão diferencial durante
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a simbiose podem ser feitas com relativa facilidade, e contribuir para o entendimento
dos mecanismos que regulam as MAs.
Em muitas interações entre plantas e fungos patogênicos, a invasão dos
tecidos vegetais pelo fungo resulta na rápida ativação de mecanismos de defesa vegetal,
os quais podem inibir o desenvolvimento da associação patogênica. Em MAs, a indução
do sistema de defesa vegetal é transiente (Harrison, 1999). Em Allium porrum, as
enzimas quitinase e peroxidase mostraram um aumento transitório na expressão durante
os estágios iniciais de desenvolvimento da MA. Contudo, essas atividades na associação
micorrizica bem estabelecida foram notadamente mais baixas que nos controles nãocolonizados (Spanu et al., 1989; Spanu & Bonfante-Fasolo, 1988).
Observações similares foram feitas, posteriormente, em raízes de feijão e de
tabaco, onde a colonização foi acompanhada por aumento transitório e posterior
supressão dos níveis de transcritos e das atividades de quitinase, f3-1,3 endoglucanase e
cha1cone isomerase (enzima da biossíntese de isoflavonóides) (David et al., 1998;
Lambais & Mehdy, 1993). Estes dados sugerem que a regulação destas enzimas ocorre
na transcrição dos genes, uma hipótese que também é suportada por estudos da
expressão de genes codificando enzimas da via de biossíntese de isoflavonóides em
espécies de Medicago.

Medicago sativa e Medicago truncatula respondem ao ataque por fungos
patogênicos com a rápida indução de genes e enzimas da via biossintética de
isoflavonóides, resultando na produção da fitoalexina medicarpina. Ao contrário,
durante a colonização de raízes de Medicago por FMAs foi observada supressão do gene
codificando isoflavona redutase (IFR), a penúltima enzima da biossíntese da
medicarpina, com consequente bloqueio no acúmulo da fitoalexina (Harrison & Dixon,
1993; Volpin et al., 1995). Através de hibridização in situ, foi observado que a supressão
do acúmulo de rnRNAs codificando IFR ocorre exclusivamente em células contendo
arbúsculos, indicando que este é um efeito específico e localizado (Harrison & Dixon,
1993). Investigações em raízes de soja colonizadas com isolados diferentes de G.

intraradices sugerem que a capacidade de supressão da expressão de endoquitinases esta
relacionada com a infectividade dos diferentes isolados. Isolados mais infectivos têm
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maior capacidade de induzir maior supressão de genes de defesa vegetais (Lambais &
Mehdy,1996).

o acúmulo de fitoalexinas ocorre de maneira transitória nos estágios iniciais
do desenvolvimento das MAs ou é induzido tardiamante (Harrison & Dixon, 1993;
Wyss et al., 1991). Em raízes de alfafa colonizadas por G. intraradices, a indução
transitória seguida pela supressão da atividade das enzimas fenilalanina amônia liase e
chalcona isomerase, e a acumulação de seus respectivos rnRNAs têm sido observada
(Volpin et aI., 1994; Volpin et aI., 1995). A indução do acúmulo de rnRNA codificando
chalcone sintase em raízes de Medicago truncatula colonizadas por Glomus versiforme
limita-se a células contendo arbúsculos (Harrison & Dixon, 1994). Indução do sistema
de defesa vegetal é também observado em raízes de plantas não-hospedeiras de FMAs
ou em mutantes incapazes de desenvolver a associação simbiótica (Allen et aI., 1989;
Douds et al., 1998).
Estes resultados sugerem que antes de serem reconhecidos como simbiontes,
os FMAs induzem respostas de defesa, embora atenuadas se comparadas com as
respostas de

defesa induzidas por patógenos.

Assim,

o

reconhecimento

da

compatibilidade entre os simbiontes previne a indução de respostas de defesa.
Evidências adicionais suportam a hipótese de que reconhecimento e a não-indução das
respostas de defesa são necessários para o sucesso da colonização micorrízica,
principalmente, em mutantes de ervilha lócus a myc(-l), nos quais o sistema de defesa é
induzido, prevenindo a penetração do fungo (Gollotte et al., 1993).
Embora a supressão das respostas de defesa da planta pareça ter ocorrência
generalizada nas MAs, esta supressão, aparentemente, não é necessária para o
estabelecimento da simbiose. Nicotiana tabacum e Nicotiana sylvestris expressando
excesso de quitinases e glucanases formam MAs da mesma forma que os controles
(Vierheilig et aI., 1995; Vierheilig et alo 1993). Em contraste, a super-expressão destas
proteínas de defesa inibe o crescimento de Rhizoctonia solani nas raízes. É possível que
outras proteínas de defesa,envolvidas no controle do desenvolvimento das MAs, sejam
co-reguladas como quitinases e fl-l,3-glucanases ou que isoformas específicas devam ter
sua expressão regulada somente em células infectadas.
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Além da regulação de genes de defesa em MAs, observa-se também a
regulação de outros genes, muitos deles envolvidos com a nutrição mineral das plantas.
Em M truncatula, foi observado que quatro genes induzidos por deficiência de fósforo,
incluindo dois genes transportadores de fosfato, um gene de função desconhecida (Mt4)
e um homólogo a uma fosfatase ácida foram suprimidos após a colonização das raízes
pelo FMA (Burleigh & Rarrison, 1997).
Em plantas de milho micorrizadas, um gene codificando uma nitrato
redutase (NR) foi clonado e seqüenciado. A análise da expressão desse gene indicou que
o nível de seus rnRNAs era menor em raízes e brotos de plantas micorrizadas do que no
controle não-inoculado. Através de hibridização in si/u, rnRNAs homólogos ao gene de
NR clonado foram localizados em células contendo arbúsculos, mas não em células
contendo vesículas (Kaldorf et al., 1998).
Ditt (1997) estudando a ocorrência de genes com expressão diferencial na
associação entre G. intraradices e raízes de tabaco, identificou e clonou um gene
homólogo a genes codificando proteínas acessórias da urease (ureG) em diferentes
bactérias. Esse gene ureG putativo é induzido em raízes micorrizadas e pode estar
envolvido no controle do desenvolvimento da simbiose ou do metabolismo de N nas
plantas.

2.4 Urease

A urease de feijão foi a primeira enzima a ser cristalizada, e cerca de 50 anos
mais tarde, ela foi apresentada como a primeira metaloenzima dependente de Ni (Sirko
& Brodzik, 2000). Atividades de ureases já foram identificadas em plantas (Dixon et al.,
1975; Rine & Sprent, 1988; Torisky et al., 1994) e fungos (Crippa et aI., 1987;
Petruccioli & Federici, 1992; Ismail & Abdel-Sater, 1994; Mackay & Pateman, 1982),
incluindo fungos ectomicorrízicos, constituindo-se em um parâmetro para a
identificação destes (Hutchison, 1990). Em todos estes organismos, a urease possue
estruturas e mecanismos de catálise similares (Sirko & Brodzik, 2000).
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As ureases são responsáveis pela degradação da uréia a amônio, passo
intermediário no metabolismo da arginina (Figura 1). Além disso, estão presentes
também em plantas leguminosas noduladas, as quais transportam nitrogênio na forma de
ureídeos. O catabolismo de ureídeos produz uréia como intermediário (Tomas &
Schrader, 1981). Na leguminosa arbórea Cassia fasciculata foram detectados elevados
teores de ureídeos e altas atividades de urease nos nódulos. É interessante notar que este
teor de ureídeos foi maior em nódulos de plantas que também foram colonizadas por
FMAs, quando comparado com nódulos de plantas não-micorrizadas (Lynd & Ansman,
1994).
Além do papel no metabolismo do N em diversos organismos procariotos e
eucariotos, existem relatos na literatura que sugerem o envolvimento da urease como
fator de patogenicidade em diversos microrganismos (Mobley & Hausinger, 1989; Cole
et aI., 1996; Cox et al., 2000). A urease produzida em grande quantidade pela bactéria
He/icobacter pylori (agente causal da gastrite crônica) é essencial para a patogenicidade,

infecção e desenvolvimento da doença, como é evidenciado pela incapacidade de
mutantes urease-negativos em produzir doenças em ratos (McGee et aI., 1999).
A ativação da urease é um processo complexo. Em bactérias, várias
proteínas acessórias da urease são essenciais para a incorporação de níquel no centro
ativo da proteína. A incorporação do Ni na urease é feita pelas proteínas acessórias da
urease. Em Klebsiella aerogenes, os genes codificando urease foram bem caracterizados
e estão organizados em um operon contendo quatro genes acessórios (ureD, ureE, ureF e
ureG) (Kim, Yang & Lee, 1999). A deleção destes genes acessórios resulta na síntese de
urease inativa, deficiente em Ní (Mulrooney & Hausinger, 1990; Lee et al., 1992).
Comparativamente, em plantas conhece-se pouco sobre o processo de ativação e as
enzimas envolvidas. Em tomate foram clonados 5 cDNAs diferentes codificando
isoformas da proteína acessória da urease G (ureG). A análise de expressão do rnRNA e
dos níveis de proteínas indicaram a presença da ureG em quase todos os tecidos
examinados, suportando a hipótese de ubiqüidade da expressão de urease (Witte et aI.,
2001).
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Em MAs, o papel das ureases, bem como a relação dessa atividade
enzimática com o desenvolvimento e ou eficiência da simbiose não são conhecidos. A
indução de um gene codificando uma proteína acessória (ureG) em MAs (Ditt, 1997)
sugere que atividades de ureases podem ser fatores determinantes no controle desses
processos. Aumentos das atividades de ureases poderiam contribuir para o aumento
localizado da concentração de C02, facilitando o crescimento intrarradicular.
Alternativamente, aumentos da atividade de urease podem estar associados a alterações
do metabolismo de N, um aspecto pouco estudado em MAs.

2.5 Metabolismo de nitrogênio em plantas micorrizadas

A importância dos FMAs na nutrição fosfatada de seus hospedeiros é um
fenômeno bem documentado, mas o significado da ocorrência da associação micorrízica
para a assimilação de nitrogênio é, ainda, pouco claro (Smith et al., 1985; Azcón et aI.,

1992). Várias evidências da contribuição das MAs para a absorção (Ames et aI., 1984;
Bago et aI., 1996; Johansen et aI., 1996) e assimilação (Smith et al., 1985; Azcón et aI.,

1992; Cliquet & Stewart, 1993) de N mineral, no entanto, têm sido apresentadas.
Micorrizas arbusculares são particularmente importantes para a aquisição de
nutrientes que apresentam baixa mobilidade na solução do solo com o P, Cu e Zn.
Porém, podem ser importantes também para a absorção de NH/, o qual normalmente
encontra-se adsorvido aos colóides do solo (Johansen et al., 1993). Absorção e
assimilação do N-inorgânico pelo fungo são pré-requisitos para a translocação e a
transferência para as plantas. Como o

~

T

está freqüentemente presente em

concentrações muito baixas no solo imagina-se que a assimilação dependa da atividade
da glutamina sintetase (GS) e glutamato sintetase (GOGAT), tanto quanto glutamato
desidrogenase (GDH), devido a alta afinidade da GS por ~+ (Miflin & Lea, 1976). A
atividade de GS é maior em raízes micorrizadas devido à contribuição das enzimas do
fungo. O aumento da concentração de fósforo nas plantas resulta em pequeno aumento
na atividade de GS, confirmando a importante contribuição do fungo. Em contraste, a
atividade GDH não apresenta relação direta com a colonização (Smith et al., 1985).
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Muitos estudos têm demonstrado o transporte de N (orgânico e inorgânico)
pelas hifas de FMAs. Frey & Schuepp (1993) realizaram um experimento no qual
plantas de milho foram cultivadas em vasos divididos por uma malha de nailon fina, nos
quais apenas as hifas dos fungos micorrízicos tinham acesso ao compartimento onde
aplicava-se fontes orgânicas e inorgânicas de nitrogênio marcadas com 1~. As plantas
micorrizadas apresentaram maior absorção do N do que as plantas não-micorrizadas,
sendo que este aumento ocorreu devido à translocação do N pela hifa do fungo.
Um aumento na absorção de N nas raízes micorrizadas (sendo diretamente
mediada pelos fungos ou não) pode ser importante, para compensar a perda relativa da
área de absorção radicular em plantas micorrizadas com reduzida relação raiz:parte aérea
(Smith & Read, 1997).
A atividade de NR têm sido detectada, embora em níveis muito baixos, em
esporos de Glomus mosseae e Glomus macrocarpum (Ho & Trappe, 1975). Muitos
fungos que reduzem NO) - possuem uma enzima dependente de NADP, Oliver et aI.
(1983), avaliando a atividade de NR dependente de NAD e NADP em raízes
micorrizadas de Trifollium subterraneum com 80% de colonização, observaram que
embora não exista atividade dependente de NADP, a atividade de NR dependente de
NAD estava presente. Esta enzima, mais comum em plantas superiores do que em
fungos, aumenta nas plantas colonizadas e naquelas que receberam P adicional.
No caso da NR, os efeitos da infecção micorrizica aparentam ser
inteiramente devidos ao aumento da concentração de P na planta, de acordo com o
requerimento desta enzima por P (Beever & Bums, 1980). Não há evidência de que a
atividade da NR fúngica (detectada em esporos) seja importante para a simbiose (Smith
& Gianinazzi-Pearson, 1988). Mas, recentemente, foi mostrada a indução de rnRNAs de
uma NR fúngica em arbúsculos de G. intraradices em raízes de milho (Kaldorf et al.,
1998).
As atividades de GS e NR são maIores na parte aérea de plantas
micorrizadas, comparando com controles não micorrizados,

mas não nas raízes de

plantas de centeio. A incorporação de 1~ é maior em, glutamato, alanina e ácido yaminobutírico, não havendo diferença entre plantas controle e plantas micorrizadas. A
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incorporação de l~ na serina foi 4 vezes maior em raízes micorrizadas do que nos
controles não-micorrizados. Na parte aérea, o acúmulo de aminoácidos foi maior em
plantas micorrizadas que no controle. Adicionalmente, a incorporação de l~ foi dez
vezes maior entre 2 a 4 horas após o início do experimento para serina e glutamato na
parte aérea de plantas micorrizadas do que nas plantas controle (Faure et aI., 1998).
A colonização micorrízica pode resultar em aumento do crescimento e do
conteúdo total de N das plantas, independente das fontes (nitrato, aspartato e serina).
Digferenças significativas nos perfis de acumulação dos aminoácidos entre as plantas e
controle não-micorrizados não foram observadas (Cliquet et al., 1997). Em contraste,
plantas de soja adubadas com N-mineral tiveram diminuição do conteúdo total de
aminoácidos livres nas folhas quando colonizadas por Glomus fasciculatum, mas
apresentaram aumento do teor de glutamina (pacovsky, 1989).
Em plantas de milho inoculadas com G. mosseae (submetidas ou não a
estresse hídrico) observou-se menores teores de aminoácidos livres nas folhas do que em
plantas não-inoculadas (Schellenbaum et al., 1998). Já plantas de milho inoculadas com
o fungo G. intraradices apresentaram maiores teores de aminoácidos livres na parte
aérea do que plantas não-inoculadas (Subramanian & Charest, 1998). Estes resultados
sugerem que tanto a inoculação como a espécie de FMA inoculado podem alterar o
metabolismo de N nas plantas.
Em morangueiros cultivados in vitro, a inoculção do fungo micorrízico G.
intraradices não causou diferenças significativas no teor total de aminoácidos livres nas

folhas, mas causou aumentos significativos na concentração de asparagina em plantas
sob condição de estresse hídrico (Hernández-Sebastiá et al., 2000). Já em Pittosporum
toriba colonizadas por G. mosseae apresentaram maiores concentrações de aminoácidos

livres na seiva do xilema do que plantas não-colonizadas (Coxwell & Johnson, 1985).
Os dados da literatura sugerem que a inoculação de FMAs pode alterar tanto
a absorção quanto a assimilação de N pelas plantas.

16

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Instalação do experimento

Sementes de fumo (Nicotiana tabacum cv. Petit Havana) foram plantadas em
caixas plásticas com células cônicas contendo substrado composto por areia lavada +
vermiculita (2: 1). A adubação foi feita com solução de Hoagland & Amon completa
(Sarruge, 1975).
Seis semanas após o plantio foi feito o transplante para vasos com
capacidade para 3 kg e com o mesmo substrato. Todos os vasos receberam adubação
básica composta por 60 mg de P na forma de KH2P04, 180 mg de K na forma de KCI,
120 mg de Ca na forma de CaCh e 60 mg de Mg na forma de MgS0 4 .7H2 0, 1 mL de
solução de Fe-EDTA de Hoagland & Amon e 1 rnL de solução de micronutrientes (B,
Cu, Mn e Zn) de Hoagland & Amon.
A adubação nitrogenada foi feita com a aplicação de 50 mg kg- 1 na ocasião
do transplantio. Três semanas após o transplantio realizou-se nova adubação com 50 mg
ki 1 para os tratamentos 100 e 150 mg kg- 1 . Para completar a dose de 150 mg kg- 1 fez-se
mais uma adubação com 50 mg kg- 1, seis semanas após o plantio. As fontes de
nitrogênio utilizadas foram uréia ou sulfato de amônio, o pH das soluções utilizadas não
diferiram entre si apresentando valor de 5,6.
A inoculação com os fungos micorrízicos G. intraradices e Glomus clarum
foi realizada no momento do transplantio. O inóculo (aproximadamente 10 rnL) constou
de uma mistura de solo, esporos fúngicos e fragmentos de hifas e raízes de Brachiaria
colonizadas.
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o

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em

esquema fatorial 3 x 2 x3 com 4 repetições, sendo 3 os níveis do fator 'TIOSES DE N"
(50, 100 e 150 mg.kg- 1), 2 os níveis do fator "FONTES DE N' (uréia e sulfato de
amônio) e 3 os níveis do fator ''FUNGOS MICORRÍZICOS" (sem fungo, G. clarum e

G. intraradices), perfazendo um total de 72 unidades experimentais.
O experimento foi mantido na casa-de-vegetação do Departamento de Solos
e Nutrição de Plantas da ESALQIUSP por oito semanas.

3.2 Análises laboratoriais

3.2.1 Determinação da massa da matéria seca da parte aérea e do sistema radicular

Para determinação da massa da matéria seca, a parte aérea e as raízes foram
separadas, lavadas com água destilada e colocadas para secar em estufa a 70°C até
massa constante.

3.2.2 Avaliação da colonização micorrízica

A determinação da porcentagem de colonização de raízes foi feita pelo
método descrito por Philips & Hayman (1970). As raízes foram descoloridas com
solução de KOH 10% em banho-maria a 90°C por 45 min, lavadas com água corrente, e
acidificadas com solução de HCI 10% por 3 mino Em seguida, as raízes foram coloridas
com solução de azul-de-tripano 0,05% em lactoglicerol por 5 min a 90°C. A avaliação
da colonização intraradicular foi feita por microscopia, determinando-se a presença de
estruturas fúngicas (hifas, arbúsculos e vesículas) no tecido cortical, em placas
reticuladas, segundo o método descrito por Giovanetti & Mosse (1980).

3.2.3 Extração e quantificação de proteínas
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A extração de proteínas foi feita de acordo com o método descrito por
Lambais & Mehdy (1993) e adaptado por Ríos-Ruiz (1998) no qual aproximadamente 3
g de raízes foram maceradas em nitrogênio líquido e homogeneizadas em 9 rnL de
solução de extração contendo tampão fosfato 100mM (pH 7,5), EDTA (etilenodiamino
tetracético) 1mM e PMSF (parametilsulfonilfluoreto) 1mM. O extrato bruto foi obtido
através de centrifugação a 20000g por 20 min a 4°C). Este extrato foi dividido em
alíquotas de 500 J.!L e armazenado a -80°C
A quantificação do conteúdo de proteínas foi feita pelo método de Bradford
(1976), utilizando-se o procedimento em microplacas do kit comercial BioRad e
albumina de soro bovino (ASB) como padrão. Para tanto, o reagente do kit para
determinação de proteínas da Bio-Rad foi diluído em 4 partes de água e 200
solução foram distribuidos em microplaca. Misturou-se 10

J.!L desta

JJ.L de cada amostra com a

reação de ensaio e fez-se a determinação da absorbância a 595 nm em
espectrofotômetro.

3.2.4 Determinação das atividades de ureases

A determinação da atividade de urease foi feita utilizando-se 500
extrato de proteínas obtido no item 3.2.2., em 500

J.!L do

J.!L de tampão Tris-maleato 100 mM,

EDTA 1 mM (pH 7,0), uréia 50mM (Miksch et al.,1994). As amostras foram incubadas
por 6 min a 37°C, e a quantidade de amônia formada foi determinada por
espectrofotometria, utilizando-se o kit Sigma-Amônia (Sigma). Onde 100

JJ.L da solução

de ensaio (2-oxoglutarato 3mM, NADPH O,23mM) foi misturada com 10 J-lL de amostra
em uma microcubeta de quartzo para espectrofotômetro. A absorbância inicial foi então
determinada. O decréscimo na absorbância a 340 nrn, devido à oxidação do NADPH na
presença de L-glutamato desidrogenase (1200 U/rnL) foi, então, determinada.

3.2.5 Determinação de aminoácidos
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Para a determinação dos aminoácidos, os tecidos da parte aérea foram
liofilizados, macerados em nitrogênio líquido e extraídos em 4 mL do tampão de
extração (metanol/clorofórmio/água - 12mL/5mL/3mL), de acordo com o procedimento
descrito por Bielesky & Tumer (1966). O material obtido foi extraído por 2 horas a 4°C
e centrifugado a 2500 rpm por 20 min a 4°C. Ao sobrenadante coletado foi adicionado 2
mL de clorofórmio (lOOOIo) e procedeu-se nova centrifugação (2500 rprn/ 20 mini 4°C).
O sobrenadante obtido foi levado ao liofilizador "ovemight" e o pélete obtido foi
ressuspendido em 0,5 mL de H20.
Um volume de 1O ~ da fração aquosa foi misturado a 1O ~ do reagente
OPA (o-phthaldialdehyde). Após três minutos, 10

~

da mistura de derivatização foi

injetada no HPLC. A separação dos aminoácidos ocorreu em coluna Water Spherisosb
(Supelco) ODS-2 acoplada a um sistema HPLC Àkta purifier (Amershan harmacia
Biotech).
A coluna foi eluída a uma taxa de 0,8 mI/min, usando um gradiente formado
por misturas crescentes de 65% metanol com tampão fosfato pH 7,25 (50 mM NaOAc,
50 mM Na2HP04, 1,5 mL Hac, 20 mL tetrahydrafuran, 20 ml MeOH em 1 L de água). O
efluente da coluna foi monitorado pelo detector de fluorescência Shimadzu (modelo
F350) operando a 250 nm (comprimento de excitação) e a 480 nm (comprimento de
emissão). Os dados foram guardados e processados pelo software Pharmacia Unicom.

3.2.6 Determinação de nutrientes na parte aérea

Para a determinação dos nutrientes da parte aérea, as plantas foram enviadas
para o Laboratório de Análise de Solos e Plantas da ESALQ - USP e as determinações
foram feitas segundo metodologia de Malavolta et alo (1989).
Para a determinação de nitrogênio, as amostras foram submetidas a digestão
sulfúrica (ácido sulfúrico concentrado e sais catalizadores) a quente. A concentração de
N no extrato obtido foi feita por semi-micro Kjeldahl.
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Para a determinação dos demais nutrientes as amostras foram submetidas a
digestão nítrica-perclórica. A concentração de P e S no extrato foi determinada por
colorimetria e turbidimetria, respectivamente. A concentração de Ca, Mg, Cu, Fe, Mn e
Zn foi determinada por absorção atômica. A concentração de K foi determinada por
fotometria de emissão de chama.
Para a determinação do Boro as amostras foram digeri das por

Via

seca

(incineração). As cinzas obtidas forma dissolvidas em HCI 0,1 N e a determinação da
concentração de B nesta solução foi feita por colorimetria da azometina H.

3.2.7 Análises estatísticas
A análise estatística dos dados foi feita com a análise de variância e posterior
aplicação do teste F para todos os fatores estudados e suas interações. Quando o teste F
foi significativo, aplicou-se o teste de comparação múltiplas (teste de Tukey) com
probabilidade p 0,05. O tratamento estatístico dos dados foi efetuado utilizando o
programa Systat 8,0.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Colonização micorrízica

Os resultados de porcentagem de colonização micorrízica são apresentados na
Tabela 1. No geral, G. intraradices foi menos infectivo que G. c/arum. Houve efeito
significativo da interação dos fatores 'DOSES DE N" e ''FUNGOS MICORRÍZICOS"
(p<0,05). A porcentagem de colonização micorrizica por G. c/arum aumentou com o
aumento da dose de N. Já, a colonização por G. intraradices não foi significativamente
afetada pela concentração de N no substrato de cultivo.
A colonização micorrizica por G. c/arum e G. intraradices foi, no geral, maior
nos tratamentos com 50 e 100 mg N-uréia kg-1, do que nos tratamentos com as mesmas
concentrações de N-sulfato de amônio. Esses dados sugerem que a uréia pode estimular
o crescimento fúngico intrarradicular em tabaco.
A hidrólise da uréia produz CO2, o qual pode estimular o crescimento de FMAs
e a colonização das raízes de algumas espécies vegetais (Staddon & Filter, 1998). Em
trevo, aumentos na concentração de CO2 não alteraram significativamente a colonização
de raízes por Glomus mosseae, mas induziram o aumento do comprimento de raízes
colonizadas (Jongen et al., 1996). Estímulo do crescimento micelial de diversas espécies
de FMAs pelo aumento da concentração de C02 também têm sido observado (Sanders et
aI., 1998). Em concentrações elevadas de CO2, a produção de biomassa fúngica
extrarradicular pode ser maior do que a intrarradicular, explicando porque em
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Tabela 1. Porcentagem de colonização de raízes de Nicotiana tabacum por G.

c/arum ou G. intraradices, na presença de diferentes concentrações

de N, na forma de uréia ou sulfato de amônio.

Fonte

de

Nitrogênio
Sulfato
amônio

Uréia

de

Dose

N

Tratamento de inoculação

(mg kg-l)

Não-inoculado

G. c/arum

G. intraradices

50

O,O%Ab

29,0% Ba

6,1% Aa

100

O,O%Ab

42,3% AB ab

4,8% Aa

150

O,O%Ab

66,8%A a

10,0% A b

50

O,O%Ac

38,7% Ba

21,8% A b

100

0,0% Ac

150

0,0% A b

56,6%AB a
79,5% A a

23,5% A b
6,3%Ab

Os dados são médias de 4 repetições. Médias seguidas da mesma letra não
diferem estatisticamente (teste Tukey, p<0,05). Letras maiúsculas são usadas
para comparar as médias nas colunas, para cada fonte de nitrogênio. Letras
minúsculas são usadas para comparar as médias nas linhas.
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elevadas concentrações de C02 a indução da colonização intraradicular pode não ser
observada (Sanders et ai, 1998).
A hidrólise da uréia produz também NH3, o qual pode alterar o pH da rizosfera,
favorecendo o processo de colonização das raízes por certas espécies de FMAs.

4.2 Biomassa vegetal

Independentemente da fonte de N ou de sua concentração, diferenças
significativas entre a massa da matéria seca da parte aérea (MSPA) dos tratamentos nãoinoculados e inoculados com G. clarum ou G. intraradices, não foram observadas,
indicando que a presença dos fungos não afetou a produção de biomassa aérea pelas
plantas (Figura 2). No entanto, plantas não-inoculadas cultivadas na maior dose de
sulfato de amônio produziram 26% menos MSPA, quando comparadas com as plantas
cultivadas na mesma dose de uréia (p<O,05)(Figura 2).
A matéria seca do sistema radicular (MSSR) não foi afetada significativamente
pela inoculação com os fungos G. clarum ou G. intraradices, em relação aos controles
não-inoculados (p<O,05) (Figura 3). Aumentos significativos da MSSR foram
observados com o aumento da concentração de N adicionado, tanto na forma de sulfato
de amônio, quanto uréia (p<O,05). Houve também diferença significativa entre as fontes
utilizadas, sendo que as plantas cultivadas com sulfato de amônio apresentaram MSSR
menor do que aquelas cultivadas com uréia. Como no caso da MSP A, efeito tóxico ou
inibitório do sulfato de amônio na MSSR de tabaco pôde ser observado.
Allen & Smith (1986) observaram que plantas de mamona (Ricinus communis)
também apresentaram diminuição do crescimento quando cultivadas em alta
concentração de NH/ (8 moI m-3 , aproximadamente 112 mg N kg- l ), sugerindo que altas
concentrações de sulfato de amônio pode ter efeito inibitório ou tóxico ao
desenvolvimento das plantas.
Várias hipóteses têm sido propostas para explicar o menor crescimento de plantas
cultivadas na presença de altas concentrações de ~+, em relação a outras formas de N.
Altas concentrações de ~+ podem induzir a deficiência de íons metálicos. O ~+
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pode também inibir o crescimento vegetal pela acidificação do melO, bem como
alteração do pH intracelular e do balanço osmótico. O acúmulo de NH/nas folhas pode
causar um desbalanceamento da fosforilação e do transporte de elétrons. Altas
concentrações de NH/ nas folhas podem, também, alterar o metabolismo de poliaminas
e fitormônios, interferindo no crescimento vegetal (Gerendas et al., 1998).
Acredita-se que tanto as plantas cultivadas em solo com N-uréia com as
cultivadas em solo com N-sulfato de amônio absorvam nitrogênio na forma de NR.+. No
entanto, foi observado recentemente que tomateiros cultivados em hidroponia com Nuréia absorvem e translocam N preferencialmente na forma de uréia e não como ~+
(Tan et aI., 2000). A maior parte do 15N-uréia foi encontrado na parte aérea, ainda na
forma de uréia, não sendo detectado l~_~+ na parte aérea mesmo após 24 horas da
adição da uréia ao meio (Tan et aI., 2000).
Neste experimento, se o N-uréia foi absorvido e translocado na forma de uréia ou

NR.+ não foi determinado. A absorção e translocação na forma de N-uréia, poderia
explicar o maior crescimento das plantas cultivadas com uréia, quanto comparado com
sulfato de amônio.

4.3 Atividades específicas de ureases nas raízes

As atividades específicas de ureases nas raízes foram afetadas tanto pela
inoculação com FMAs, quanto pela fonte e concentração de N adicionados (Figura 4).
Quando utilizou-se uréia como fonte de N, observou-se um aumento da atividade
específica da urease nas raízes das plantas não-inoculadas em função do aumento das
concentrações de N no substrato de cultivo. Resultados similares foram observados por
Skokut & Filner (1980), os quais mostraram que as atividades de urease em células de
tabaco XD são mais elevadas em meios contendo maiores concentrações de uréia.
A inoculação com G. c/arum proporcionou aumentos significativos das
atividades específicas de ureases em meio com 50 mg N-uréia kg-1substrato, quando
comparado com o controle não-inoculado. Já, a inoculação com G. intraradices não
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causou aumentos significativos das atividades específicas de ureases nas doses 50 e 100
mg kg- 1 N-uréia substrato, quando comparado com os controles não-inoculados. Em
raízes micorrizadas, em substrato com 150 mg kg- 1 N-uréia, as atividades específicas de
ureases foram aproximadamente 3 vezes menores que as observadas no controle não
inoculado. Em contraste, quando utilizou-se 100 mg de N-sulfato de amônio kg- 1, as
atividades específicas de ureases em raízes colonizadas com G. intraradices foram 1,5
vezes maiores do que no controle não-inoculado (p<ü,05) (Figura 3).
Nos tratamentos com sulfato de amônio, a atividade de urease mostrou
correlação positiva com a porcentagem de colonização micorrízica (r

=

0,38; p=0,02),

sugerindo que a atividade de urease pode afetar a infectividade de FMAs. Nos
tratamentos com uréia, essa correlação não foi observada, possivelmente devido ao
maior efeito da uréia sobre a atividade específica das ureases. Ureases podem ser
importantes determinantes da infectividade de FMAs, pois catalizam a hidrólise da uréia
formando CO2 , o qual pode estimular o crescimento micelial e o comprimento de raízes
colonizadas (Jongen et al., 1996).
Ditt (1997) observou que em raízes de tabaco colonizadas por G.
intraradices, a expressão de um gene codificando uma proteína acessória urease (UreG)

é altamente induzida. A indução de ureG não foi associada a alterações nas atividades de
ureases, mas é possível que UreG seja essencial para a síntese de ureases funcionais
(Mulrooney & Hausinger, 1990; Lee et al., 1992). Em outros sistemas biológicos,
atividades de ureases estão associados com a virulência de patógenos bacterianos e
fúngicos. Em Helicobacter pilori e Cryptococcus neoformans, ureases são essenciais
para a infecção de tecidos humanos (Cox et aI., 2000; McGee et al., 1999).
Em fungos micorrízicos arbusculares, essa associação não é clara. É possível
que ureases, do fungo e/ou da planta, possam alterar as características químicas da
rizosfera, facilitando o crescimento fúngico. Porém, novos experimentos devem ser
realizados para definir o papel de ureases em MAs.
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4.4 Concentração de proteínas em extratos de raízes
A concentração de proteínas em extratos

de raízes foi

afetada

significativamente pela interação entre os fatores ''FUNGOS MICORRÍZICOS" e
"FONTES DE N" e pela interação entre os fatores "FUNGOS MICORRÍZICOS" e
''DOSES DE N' (Figura 5). As raízes das plantas inoculadas com G. intraradices
apresentaram os maiores teores de proteínas no extrato, tanto com 150 mg kg- I N-uréia
quanto com 150 mg kg- 1 N-sulfato de amônio, comparados com os controles nãoinoculados. Já, com 50 mg kg- I N-sulfato de amônio, as plantas inoculadas com G.
intraradices apresentam concentrações de proteínas nos extrato de raízes 235%

inferiores ao controle não-inoculado. Estes resultados são similares aos observados por
Pacovsky (1989), onde plantas de soja inoculadas com Glomus fasciculatum, e
cultivadas com 42 mg N-NH4N03 ki l , apresentaram menores concentrações de
proteínas solúveis no sitema radicular.
Aumentos significativos nas concentrações de proteínas em raízes
micorrizadas também foram observadas por Subramanian & Charest (1998), em
experimento com plantas de milho adubadas com solução de Hoagland, contendo 210
mg N L-I, na forma de KN03 e Ca(N03)2. Da mesma forma, Arines et al. (1993)
detectaram aumentos de 2 a 6 vezes na concentração de proteínas solúveis em raízes de
trevo colonizadas por fungos micorrízicos arbusculares.

4.5 Aminoácidos solúveis na parte aérea

A concentração de aminoácidos solúveis na parte aérea das plantas pode ser
vista na Figura 6. A interação entre ''FONTES DE N' e ''DOSES DE N' foi a principal
causa de variação para a concentração de aminoácidos solúveis na parte aérea das
plantas. Concentrações mais elevadas de aminoácidos solúveis foram observadas na
parte aérea de plantas não-inoculadas cultivadas com 50 mg kg- I N-sulfato de amônio.
Na presença de 50 mg kg- I de N-sulfato de amônio, a inoculação com G. clarum ou G.
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intraradices causou diminuição do teor de aminoácidos solúveis na parte aérea. Nas
demais concentrações de N-sulfato de amônio, diferenças significativas entre os
tratamentos inoculados e não inoculado não foram observadas (Tukey, p<O,05).
Em plantas cultivadas com 150 mg kg- 1 de N-uréia, a inoculação com G.

clarum e G. intraradices induziu aumentos de aproximadamente 10 vezes na
concentração de aminoácidos solúveis, em relação aos controles não-inoculados (Figura
6). Os resultados obtidos sugerem que em baixas concentrações de N, na forma de
sulfato de amônio, a translocação de aminoácidos para as raízes é maior em plantas
micorrizadas.
Plantas de soJa inoculadas com G. fasciculatum também apresentaram
menores teores de aminoácidos solúveis nas folhas, em relação a plantas não-inoculadas,
quando adubadas com

~03.

Mas, quando utilizou-se fixação biológica de N por

Bradyrhizobium, como fonte de N para as plantas, a inoculação com G. fasciculatum
resultou em aumentos significativos do teor de aminoácidos solúveis na parte aérea
(Pacovsky, 1989).
Em centeio, foi observado que a inoculação com G. fasciculatum resulta em
aumentos da concentração de aminoácidos, em relação ao controle não-inoculado (Faure
et aI., 1998). Em plantas de milho colonizadas por Glomus intraradices os teores de
aminoácidos foram de 2 a 3 vezes maiores em plantas micorrizadas do que em plantas
não-micorrizadas (Subramanian & Charest, 1998). Já, em plantas de milho, sob estresse
hídrico, o teor total de aminoácidos solúveis não foi alterado pela inoculação com G.

mosseae (Schellenbaum et aI., 1998). Da mesma forma, morangueiros micorrizados
cultivados in vitro, e que sofreram estresse hídrico induzido por poli etileno glicol, não
apresentaram diferenças significativas no acúmulo de aminoácidos solúveis na parte
aérea e no sistema radicular, em relação ao controle não-inoculado (Hernández-Sebastiá
et aI., 2000).
Tem sido observado também que plantas de arroz adubadas com uréia
apresentam maiores teores de aminoácidos solúveis, quando comparado com plantas
adubadas com N&N03 (Gerendas et al., 1998). Em Ricinus communis, o teor de
aminoácidos na seiva do xii ema é maior em plantas cultivadas na presença de NH/ do
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que em plantas cultivadas com NOJ-. Da mesma forma, o teor de aminoácidos na seiva
das folhas é 12 vezes maior nas plantas cultivadas com NH/, quando comparados com
as plantas cultivadas com NOJ- (Allen & Smith, 1986).
No presente experimento, embora o N esteja, provavelmente, sendo
absorvido predominantemente na forma de NHt+, a presença do fungo micoITÍzico pode
estar interferindo no processo de translocação de aminoácidos para as raízes, já que as
concentrações de N na parte aérea de plantas micorrizadas e não-micorrizadas não
diferem estatisticamente, independentemente da fonte ou dose de N (Figura 7). Maior
translocação de aminoácidos para as raízes pode também estar ocorrendo em plantas
cultivadas com uréia, principalmente na menor concentração.
Os perfis de aminoácidos dos diferentes tratamentos podem ser vistos nas
Figuras 8 e 9. A abundância relativa média dos aminoácidos solúveis apresentou-se da
seguinte maneira: glutamina (32,65%), ácido y-amino butírico (11,89%), asparagina
(11,22%), glutamato (9,05%), li sina (8,45%), alanina (5,46%), serina (5,20%), treonina
(4,45%), valina (3,47%), metionina (1,87%), aspartato (1,53%), fenilalanina (1,49%),
leucina (1,46%), tirosina (0,91%), isoleucina (0,70%), histidina (0,15%), arginina
(0,04%) e glicina «0,01%).
A glutamina (GLN) foi o aminoácido mais abundante nas plantas de tabaco,
e sua concentração não foi influenciada pelos tratamentos (Tabela 2). A GLN também
foi o aminoácido mais abundante em Pittosporum toriba, e sua concentração não foi
afetada pela inoculação com G. mosseae, quando as plantas foram adubadas com NH4+
(Coxwell & Johnson, 1985). Em contraste, em milho a concentração de GLN nas folhas
aumentou significativamente em plantas inoculadas com G. intraradices e adubadas com
solução de Hoagland completa (Subramanian & Charest, 1998).
A concentração de ácido y-aminobutírico (GABA) foi significativamente
afetada pelas interações dos fatores "FONTES DE N"

* ''DOSES DE N"

e "FONTES

DE N" e ''FUNGO M1CORRÍZICO". Na presença de 150 mg kg- l N-uréia, as
concentrações de GABA na parte aérea de plantas micorrizadas foi significativamente
superior aos controles não-inoculados (Figura 8).
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Figura 7 - Concentração de nitrogênio na parte aérea de Nicotiana tabacum, nãoinoculada ou inoculada com os fungos G. clarum ou G. intraradices, e
cultivada em vasos contendo diferentes concentrações de nitrogênio na
forma de uréia ou sulfato de amônio, Os dados são médias de 4 repetições ±
desvio padrão da média,
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Figura 8 - Perfis de aminoácidos solúveis na parte aérea de Nicotiana tabacum, não-

inoculada ou inoculada com os fungos G. clarum ou G. intraradices, e
cultivada em vasos contendo diferentes concentrações de nitrogênio na
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Figura 9 - Perfis de aminoácidos solúveis na parte aérea de Nicotiana tabacum, nãoinoculada ou inoculada com os fungos G. c/atum ou G. intraradices, e
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Tabela 2 - Níveis de significância da análise de variância para as concentrações de

aminoácidos solúveis na parte aérea de Nicotiana tabacum.

Aminoácido
ASP
GLU
ASN
SER
GLN
BIS

OCy

F
ns

*
***
ns
ns
ns
~

D

*
ns

**
**

Fontes de variação
M
FxD
FxM
ns
**
ns
ns
*
**

*

ns
ns

ns
ns
ns

~

m

THR
ns
*
ns
ARG
ns
ns
ns
ALA
***
ns
ns
GABA
ns
**
ns
TYR
ns
ns
ns
MET
ns
ns
ns
VAL
ns
*
ns
PHE
ns
*
ns
ILE
ns
ns
ns
LEU
ns
ns
ns
LYS
ns
ns
ns
Total
ns
*
ns
F: "FONTES DE N'; D: ''DOSES DE N'; e M:
** p<O,Ol; *** p<O,OOl; ns não-significativo.

DxM

***
***

***
**

***
**

ns

*

ns
ns

ns
ns

FxDxM
ns
ns
ns
ns
ns
ns

~

m

~

~

**

ns
ns

**
ns

*

ns
ns
*
ns
**
*
ns
*
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
**
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
**
*
*
ns
''FUNGO MICORRÍZICO"; * p<O,05;
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
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Asparagina (ASN) e Serina (SER) foram os aminoácidos mais afetados pelos
tratamentos (Tabela 2). No geral, suas concentrações foram mais elevadas em plantas
cultivadas com 50 mg kg-1 N-sulfato de amônio (Figura 9). Aumentos significativos da
concentração de ASN e SER em plantas micorrizadas em relação a plantas nãomicorrizadas, foram observados na presença de 150 mg kg-1N-uréia (Figura 9).
A concentração de glutamato (GLU) foi significativamente afetada pelas
interações dos fatores «FONTES DE N'

* ''DOSES

DE N', e ''FONTES DE N" e

"FUNGOS MICORRÍZICOS" (Tabela 2). No geral, as concentrações de GLU na parte
aérea de plantas inoculadas com FMAs foram maiores, em relação aos controles nãoinoculados, com 150 mg N kg-1. Com 50 e 100 mg kg-1 N-sulfato de amônio, as
concentrações de GLU foram menores nas plantas inoculadas com G. clarum ou G.
intraradices, comparado com os controles não-inoculados (Figura 9).

A concentração de alanina (ALA) foi significativamente afetada pela
interação entre os fatores "FONTES DE N' e ''FUNGOS MICORRÍZICOS". Em
plantas cultivadas com N-uréia, a inoculação com FMAs induziu aumentos
significativos da concentração de ALA na parte aérea (Figura 8). No entanto, em plantas
cultivadas com N-sulfato de amônio, a inoculação com FMAs induziu decréscimos
significativos na concentração de ALA na parte aérea (Figura 9).
A concentração de treonina (THR) foi significativamente afetada pela

* ''DOSES DE

interação dos fatores ''FONTES DE N"

N'

* ''FUNGOS

MICORRÍZICOS" (Tabela 2). Aumentos significativos na concentração de THR na
parte aérea de plantas micorrizadas foram observadas com 150 mg kg- 1 N-uréia, em
relação aos controles não-inoculados (Figura 8). Na presença de 50 mg ki1N-sulfato de
amônio, as concentrações de THR na parte aérea de plantas micorrizadas foram menores
do que nos controles não-inoculados (Figura 9).
A concentração de valina (VAL) só foi significativamente afetada pela dose
de N (Tabela 2). No geral, sua concentração aumentou com o aumento das
concentrações de N adicionado (Figuras 8 e 9).
A concentração de aspartato (ASP) foi significativamente afetada pela
interação dos fatores ''FONTES DE N'

*

''DOSES DE N" e ''DOSES DE N"

*
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"FUNGOS MICORRÍZICOS". No geral, as maIores concentrações de ASP foram
observadas em plantas inoculadas, na presença de 150 mg kg- 1 N -uréia (Figura 8).
A concentração de fenilalanina (pHE) foi significativamente afetada pelas
interações dos fatores "FONTES DE N"

* "DOSES DE N", "FONTES DE N" *

"FUNGOS MICORRÍZICOS" e "DOSES DE N"

*

''FUNGOS MICORRÍZICOS"
(Tabela 2). Em plantas inoculadas com G. clarum e com 50 mg kg- 1 a concentração de

PHE foi menor do que no controle não-inoculado (Figura 8). Já, com 150 mg ki1Nuréia, os tratamentos inoculados com FMAs apresentaram concentrações mais elevadas
de PHE do que o controle não-inoculado (Figura 8). Na presença de 50 mg kg- 1 Nsulfato de amônio, a concentração de PHE na parte aérea das plantas inoculadas por

G.clarum ou G. intraradices foi menor do que no controle não-inoculado (Figura 9).
A concentração de tirosina (TYR) foi significativamente afetada pelas
interações dos fatores ''FONTES DE N"

* "DOSES

DE N" e ''FONTES DE N"

*

"FUNGOS MICORRÍZICOS". Com 150 mg kg- 1 N-uréia, a concentração de TYR na
parte aérea das plantas inoculadas com G. clarum ou G. intraradices foi,
respectivamente, 55 e 73 vezes maior do que no controle não-inoculado (Figura 8). Já,
com 50 ou 100 mg ki 1 N-sulfato de amônio, as concentrações de TYR foram
aproximadamente 23 e 13 vezes menores, respectivamente, do que no controle nãoinoculado (Figura 9).
Para determinar se as atividades de ureases estavam relacionadas com
alterações nos perfis de aminoácidos, foi feita uma análise de correlação múltipla. Os
resultados indicam que as atividades de ureases não estão correlacionadas com a
concentração de nenhum dos aminoácidos analisados (p<0,05).

4.6 Nutrientes na parte aérea

Os resultados da análise de variância das concentrações de macro e micro
nutrientes na parte aérea de tabaco nos diferentes tratamentos podem ser vistas na Tabela
3. As concentrações de nutrientes na parte aérea de tabaco nos diferentes tratamentos são
apresentadas nas Tabelas 4 e 5. Pode-se observar que a concentração de N na parte aérea
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Tabela 3 - Níveis de significância da análise de variância para os teores de macro e
micronutrientes na parte aérea de Nicotiana tabacum.

F ontes de variação
FxDxM
DxM
Nutriente
FxD
FxM
F
D
M
ns
ns
***
ns
ns
Nitrogênio
ns
ns
*
*
*
*
***
**
ns
Fósforo
ns
ns
***
***
Potássio
ns
ns
ns
ns
ns
ns
***
***
Cálcio
ns
ns
ns
ns
ns
***
*
Magnésio
ns
ns
ns
ns
***
***
***
Enxofre
ns
ns
**
ns
**
**
ns
Boro
ns
ns
***
ns
***
***
**
Cobre
ns
*
ns
ns
Ferro
ns
ns
ns
ns
ns
*
*
ns
*
***
*
Manganês
ns
*
*
ns
ns
***
***
ns
Zinco
F: "FONTES DE N"; D: "DOSES DE N"; e M: "FUNGO MICORRIZICO"; * p<O,05;
** p<O,Ol; *** p<O,OOl; ns não-significativo.
i
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Tabela 4 - Concentração de macronutrientes na parte aérea de Nicotiana tabacum, não-

inoculada ou inoculada com os fungos G. clarum ou G. intraradices, e
cultivada em vasos contendo diferentes concentrações de Nitrogênio na forma
de uréia ou sulfato de amônio.

Nutrientes (g kg- I )
P
K
Ca
Mg
Ni 50UR
3,4 ± 0,3
10,9 ± 1,0
10,6 ± 0,7
24,4 ± 1,0
Ni 100UR
3,2 ± 0,3
24,2 ± 1,3
8,7 ± 0,7
7,7 ± 0,2
Ni 150UR
2,5 ± 0,1
19,7 ± 1,4
7,4 ± 1,0
8,7 ± 1,0
Gc 50UR
4,2 ± 0,6
29,9 ± 6,1
11,4 ± 2,0
11,3 ± 2,0
Gc 100UR
20,5 ± 0,6
8,0 ± 0,2
9,7 ± 0,3
2,8 ±0,3
Gc 150UR
±
1,9
6,3
±
0,1
8,2
± 0,3
17,05
1,9 ± 0,4
Gi 50UR
22,0 ± 0,8
8,5 ±0,9
8,8 ± 0,7
2,4±0,2
Gi 100UR
8,4 ± 0,5
8,9±0,9
24,6 ± 1,3
2,7 ± 0,1
Gi 150UR
18,7 ± 1,0
6,0 ± 0,6
8,3 ± 0,5
2,1 ± 0,1
Ni 50SA
7,9 ± 0,9
6,5 ± 0,5
27,5 ± 1,7
4,3 ± 0,4
Ni 100 SA
21,5 ± 1,8
4,5 ± 0,4
6,6 ± 0,3
2,5 ± 0,1
Ni 150 SA
4,2 ± 0,3
25,0 ± 1,4
8,0±0,9
2,9±0,3
Gc 50SA
29,0 ± 0,5
5,7 ± 0,3
7,3 ± 0,7
3,9 ± 0,1
Gc 100 SA
25,3 ± 0,7
4,0 ± 0,3
6,5 ± 0,4
2,7 ± 0,1
Gc 150 SA
24,6 ± 1,7
4,2 ± 0,4
7,1 ± 0,2
2,9 ± 0,1
Gi 50SA
28,9 ± 2,0
5,2 ± 0,4
7,1 ± 0,9
3,4 ± 0,1
Gi 100 SA
25,2 ± 0,7
4,9 ± 0,2
6,9 ± 0,4
2,8 ± 0,1
Gi 150 SA
23,4 ± 1,0
3,5 ± 0,3
5,7 ± 0,4
2,5 ±0,2
Os dados são médias de 4 repetições ± desvi padrão da média.
Tratamentos

S
2,4 ± 0,2
1,9 ± 0,1
2,1 ± 0,1
2,7 ±0,6
2,2 ± 0,2
2,1 ± 0,3
2,2±0,1
2,2±0,1
2,1 ±0,2
3,0 ± 0,7
2,6 ± 0,3
4,9 ± 0,8
2,5 ± 0,3
3,0±0,4
4,9 ± 0,2
2,5 ± 0,2
3,2 ± 0,3
3,5 ± 0,4
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Tabela 5 - Concentração de micronutrientes na parte aérea de Nicotiana tabacum, nãoinoculada ou inoculada com os fungos G. c/arum ou G. intraradices, e
cultivada em vasos contendo diferentes concentrações de Nitrogênio na forma
de uréia ou sulfato de amônio.
Tratamentos
B
Cu
Ni 50UR
± 1,7
23,8
74,5 ± 6,5
Ni 100UR
47,3 ± 5,9 15,3 ± 0,9
Ni 150UR
49,8 ± 7,4 13,8 ± 1,0
50UR
Gc
65,5 ± 2,5 27,5 ± 2,5
Gc 100 UR
68,0 ± 3,6 14,5 ± 1,3
Gc 150 UR
62,0 ± 3,9 14,8 ± 1,2
Gi 50UR
61,8 ± 5,4 17,5±4,2
Gi 100UR
59,8 ± 11,5 16,5 ± 1,0
Gi 150UR
50,8 ± 2,5 10,8 ± 0,6
Ni 50SA
94,0 ± 12,5 16,3 ± 1,8
Ni 100 SA
65,7 ± 6,7 13,3 ± 0,7
Ni 150 SA
87,0 ± 8,7 15,3 ± 0,9
Gc 50SA
75,8 ± 9,6 12,5 ± 1,0
Gc 100 SA
54,8 ± 4,3 15,8 ± 1,8
Gc 150 SA
52,5 ± 4,8 17,0 ± 1,4
Gi 50SA
73,3 ± 8,7 11,5 ± 0,6
Gi 100 SA
70,0 ± 9,0 12,3 ± 0,9
Gi 150 SA
59,8 ± 6,9 16,0 ± 1,1
Os dados são médias de 4 repetições ± desvi

Nutrientes
Fe
Mn
668,3 ± 204,7 215,0 ± 25,9
139,3 ± 7,9
323,3 ± 85,2
326,5 ± 117,2 128,8 ± 11,9
476,5 ± 37,6 195,5 ± 26,3
387,8 ± 190,0 154,0 ± 6,0
177,8 ± 23,4 119,0 ± 11,8
347,5 ± 138,0 141,5 ± 8,1
191,0 ± 18,9 128,5 ± 15,3
322,3 ± 65,4
114,8 ± 7,2
503,8 ± 185,0 196,8 ± 24,0
772,0 ± 522,7 154,0 ± 17,2
481,0 ±217,8 153,8 ± 8,8
534,8 ± 273,8 181,3 ±15,2
357,5 ± 67,5 156,5 ± 16,1
331,3 ± 124,9 168,3 ± 8,8
651,3 ± 374,7 146,3 ± 9,9
276,8 ± 98,0 172,3 ± 13,2
270,5 ± 83,4 148,0 ± 18,6
padrão da média.

Zn
49,3 ± 7,8
29,8 ±1,3
27,8 ± 1,4
46,0 ± 8,7
32,8 ± 2,7
33,3 ± 4,6
31,5±2,8
30,8 ± 0,9
27,0 ± 2,6
31,0 ± 3,6
25,0 ± 2,0
26,8 ± 1,9
31,3 ± 3,7
27,0 ± 2,4
27,5 ± 0,3
23,5 ± 1,2
24,8 ± 2,6
24,3 ± 1,7

43

está diretamente relacionada com a concentração de N aplicado ao substrato,
independentemente da fonte de N (Figura 7). Já, as concentrações de P, K, Ca, B, e Mn
diminuiram com o aumento da concentração de N.
A interação dos fatores "DOSES DE N"

* "FONTES

DE N"* ''FUNGOS

MICORRÍZICOS" teve efeito significativo sobre a concentração de P na parte aérea
(p<0,05). As concentrações de P na parte aérea de plantas não-inoculadas ou inoculadas
com G. c/arum não apresentaram diferenças significativas entre si (p<0,05). No entanto,
plantas inoculadas com G. intraradices apresentaram menor concentração de P na parte
aérea, comparado com o controle não-inoculado. O aumento da concentração de P na
parte aérea de plantas micorrizadas pode ter efeito sobre a atividade das enzimas
enzimas envolvidas na assimilação do N. Oliver et aI. (1993) reportaram que aumentos
na capacidade de trevo micorrizados em sintetizar nitrato-redutase, o que foi atribuído a
um efeito indireto associado com a melhoria da nutrição de P da planta hospedeira. O
aumento da concentração de P nas plantas, devido a associação micorrízica, pode
facilitar também reações enzimáticas dependentes de ATP, especialmente a catalizada
pela glutamina-sintetase (Lea et aI., 1990).
As plantas cultivadas com N-sulfato de amônio apresentaram maiores teores de
S, quando comparadas com plantas que receberam N-uréia (p<0,05), o que pode ser
explicado pelo fato do sulfato de amônio ser também uma fonte de S.
As concentrações de Cu e Zn na parte aérea de plantas cultivadas com N-sulfato
de amônio foram menores do que em plantas cultivadas com N-uréia. Esta menor
absorção de nutrientes metálicos concorda com as observações de Gerendas et alo
(1997), e pode ser a explicação para o menor crescimento de tabaco cultivado em Nsulfato de amônio, quando comparado com N-uréia.

5 CONCLUSÕES

As atividades de ureases apresentaram correlação positiva com a colonização
intraradicular nos tratamentos com 50 mg kg- 1 N-sulfato de amônio, sugerindo que em
condições de baixo N no solo, ureases podem estar envolvidas no controle da
colonização radicular.
As atividades de urease não apresentaram correlação com a concentração
total de aminoácidos solúveis na parte aérea.
Alterações nos perfis de aminoácidos na parte aérea de plantas micorrizadas,
em relação aos controles não-inoculados, também foram observados.
Os dados obtidos neste trabalho sugerem que as atividades de ureases nas
raízes, em condições de baixo N, podem estar realacionadas com a capacidade de
colonização intrarradicular dos fungos, e que fungos micorrízicos podem alterar o
metabolismo de N nas plantas.
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