
CINÉTICA DA ABSORÇÃO DE FÓSFORO E ESTADO 
NUTRICIONAL DO FEIJOEIRO SOB INFLU~NCIA DE 

MICORRIZA VEslcULO-ARBUSCULAR 

ADRIANA PARADA DIAS DA SILVEIRA 

Orientadora: Ora. Elke J.B.N. Cardoso 

Tese Apresentada à Escola Superior de 
Agricultura "Luiz de Queiroz", da Unlver. 
sidade de São Psulo, para Obtenção do 
Título de Doutor em Agronomia, ãre8 de 
Concentração: Solos e Nubição de Plzmtu. 

PIRACICABA 

Estado de São Paulo - Brasil 

Novembro - 1990 



S587c 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Livros da 
Divisão de Biblioteca e Documentação - PCAP/USP 

Silveira, Adriana Parada Dias 
Cin€tica de absorção de f6sforo e estado nutri

cional do feijoeiro sob influência de micorriza ve
sículo-arbuscular. Piracicaba, 1990. 

l30p. ilus. 

Tese - ESALQ 
Bibliografia. 

1. Feijão - Micorriza 2. Feijão - Nutrição 3. F6s
foro em feijão - Absorção 4. Micorriza l. Escola Su -
perior de Agricultura Luiz de Queiroz, piracicaba. 

CDD 635.652 



.1i. 

, , 
CINETICA DA ABSORCÁO DE FOSFORO E ESTADO NUTRICIONAL DO 

FEIJOEIRO SOB INFLUÊNCIA DE MICORRIZA VESÍCULO-ARBUSCULAR 

ADRIANA PARADA DIAS DA SILVEIRA 

Aprovada em: 13.12.1880 

Comissão Julgadora: 

Profa. Dra . Elke J.B. Nogueira Cardoso 

Dra . Angela Maria Cangiani Furlani 

ESALQ/USP 

IAC 

Dr. Eli Sidney Lopes 

Prof. Dr. Toshiashi Kinjo 

Prof. Dr. Takashi Muraoka 

IAC 

ESALQ/USP 

CENA/USP 

fJht WlJjJ~ 
Profa..DrEi.. ~l~e J.B.N. Cardoso 

Orientadora 



.iii. 

Aos meus avós, 

Olga e Agostinho, 

pelo exemplo de vida, 

OFEREÇO. 

Aos meus pais 

e ao meu marido, 

DEDICO. 



.iv. 

AGRADECIMENTOS 

A Profa. Elke Cardoso pela orientação, estímulo e 

amizade que têm sido demonstrados nesses dez anos de 

convivência. 

Ao Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da 

ESALQ, pela oportunidade de trabalho e pelos serviços 

prestados. 

A FAPESP pela concessão de Bolsa de doutorado e 

subvencionamento do projeto de pesquisa realizado. 

Ao Instituto de Botânica e Instituto Agronômico pelas 

feyilidades concedidas para finalização deste trabalho. 

Aos colegas da pós-graduação pela amizade, colaboração 

e ~ugestões, e em especial ao colega Valdemar Faquim, pela 

oyientação e auxílio nos ensaios de cinética, e Edgar 

Mor.eira Brandão e Rosângela Navarro pelo companheirismo 

demonstrado. 

Aos laboratoristas, Waldemir Martinelli, Denise L.C. 

Nescolotti e Fernando Baldesin, pelos auxílios prestados. 

Ao Prof. Virgílio Nascimento FO, da Seção de 

Radioisótopos do CENA, pelo auxílio no manuseio do material 

radioativo. 

Ao Wanderley, 

ajuda prestadA. 

meu marido, pela compreensão, estímulo e 

A Ludu:..; ;J(Jueles que de algmna forma contribuíram para 

realização deste trabalho. 



· v . 

... 
SUMARIO 

RESUMO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vi 

SUMMARY. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. vi i i 

1 - INTRODUCAO .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

2 - REVISÃO DA LITERATURA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

2.1 - Fisiologia da absorção de nutrientes em 

Micorriza vesículo-arbuscular ................ 4 

2.2 - Cinética da Absorção de Fosfato ........... '" 14 .. 
3 - MATERIAL E METODOS........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

3.1 - Crescimento e Nutrição Mineral ............... 24 

3.1.1 - Descrição dos Experimentos ........... 24 

EXPERIMENTO I ............................... 24 

EXPERIMENTO I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

EXPERIMENTO 111 .............................. 25 

3.1.2 - Material e Procedimentos Gerais ...... 25 

3.1.3.- Avaliação estatística ................ 29 

3.2 - Cinética da Absorção do Fosfato .............. 29 

4 - RESULTADOS......................................... 32 

4. 1 - EXPERIMENTO I................................ 32 

4.2 - EXPERIMENTO 11 ............................... · 43 

4.3 - EXPERIMENTO 111 .............................. 58 

5 - DISCUSSÃO.......................................... 72 

5.1 - Cinética da Absorção de Fosfato ............ :. 72 

5.2 - Crescimento e Nutrição Mineral ............... 83 

6 - CONCLU SÕES ........................................ , 98 

7 - LITERATURA CITADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99 

8 - APÊNDICE................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 125 



Cinética da Absorção de Fósforo e Estado 

Nutricional do'Feijoeiro sob Influência de 

Hicorriza Vesículo-arbuscular 

Autora: Adriana P.D. Silveira. 

Orientadora: Elke J.B.H. Cardoso 

Resumo 

· vi. 

Com 

"'~-':::orrização do 

absorção radicular 

o objetivo de estudar o efeito da 

feijoeiro nos parâmetros cinéticos da 

de P (Vmax, Km, Cmin), no influxo de P, 

no crescimento e nutrição mineral do feijoeiro conduziram-se 

~~ês experimentos, em casa de vegetação e em laboratório. 

~Di empregado como substrato areia lavada e sílica moída, 

Irrigado com solução nutritiva, sendo que todas as plantas 

foram inoculadas com uma suspensão de cultura de Rhizobium 

leguminosarum biovar phaseoli. No primeiro experimento, em 

esquema fatorial 2X3, empregou-se a cultivar IAC-Carioca , e 

compararam-se dois níveis de P (0,3 e 3,0 ppm), dois fungos 

micorrízicos vesículo-arbusculares, Clomus etunicatum e 

Scutellospora heterogama e uma testemunha (ausência de fungo 

micorrízico). No segundo, conduzido em esquema fatorial 2X4, 

empregaram~se duas cultivares, IAC-Carioca e Negro Argel, 

dois fungos, Clomus etunicatum e Scutellospora heterogama, e 

duas testemunhas com diferentes níveis de P adicionado: P~-

0,3 e P2-3,0 ppm P. No terceLro experimento, foram avaliados 

dois estádios do ciclo da planta: inicio do florescimento 

(35 dias após semeadura, DAS) e enchimento das vagens (50 

DAS), empregando-se a cultivar IAC-Carioca, colonizada pelo 

fungo Clomus etunicatum. 

Por ocasiao da colheita, procedeu-se ao 
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ensaio de cinética de absorção de P. Empregaram-se plantas 

inteiras e foi realizado pelo método de esgotamento do 32p 

da solução nutritiva em função do tempo de absorção (curva 

de depleção), por um período de 12 horas. 

Os resultados permitiram observar que: 

- A micorrização do feijoeiro influenciou os parâmetros 

cinéticos da absorção radicular de P. 

- As plantas micorrizadas, no menor nível de P (0,3 

ppm) apresentaram maior Vmax e influxo liquido e menor Km e 

Cm~n do que as não micorrizadas, ocorrendo uma inversão 

nestes resultados com o aumento no nível de P (3,0 ppm), 

!.)rincipalmente nas plantas em simbiose com G. etuniaatulll. 

- As plantas colonizadas por G. etuniaatulll, em ambas as 

c10ses de P, as colonizadas por S. heterogallla na maior dose 

~\d~p apresentaram maior eficiência simbiótica e maiores 

l~ices de eficiência na utilização dos nutrientes. 

Houve relação entre o micotrofismo e os parâmetros 

ti~ticos de absorção de P, sugerindo que a cinética de 

apSorção pode ser empregada como critério de seleção de 

E~gos eficientes. 

Maior influxo e Vmax, menor Km e Cm~n, além de maior 

crescimento e melhor estado nutricional foram observados nas 

plantas colonizadas por G. etuniaatum, em ambas as 

cultivares. 

- Nos dois estádios de desenvolvimento do feijoeiro, a 

micorrização causou aumentou na Vmax e diminuiu Km, além de 

aumentar o influxo e influxo líquido por planta. 

- O estabelecimento da micorriza pode causar alteração 

no estado nutricional da planta e nas relações entre os 

nutrientes, aumentado a eficiência de utilização dos 

nutrientes pela planta, em condições de __ baixa 

disponibilidade de P. 
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The effect of mycorrhiza on the kinetics 

parameters of 32p uptake (Vmax, Km. Cmin). P influx, growth 

~nd nutrient status of common bean plants was evaIuated. 

Three experiments. performed under greenhouse and Iaboratory 

conditions, were conducted. AlI pIants were inoculated with 

·~JJizobiu6I legulllinosarulll biovar phaseoli and grown in sand 

culture. The first experiment, in a factorial design 2X3. 

~as conducted with the cultivar IAC-Carioca and consisted of 

two P leveIs, 0.3 ànd 3.0 ppm. two mycorrhizal fungi, 

Glomus etunicatum and Scutellospora heterogallla, and a 

control (without mycorrhizal fungi)." The second experiment 

had a factorial design 2X4 and the treatments consisted of 

two bean cultivars, IAC Carioca and Negr"o Argel, two 

mycorrhizal fungi, G. etunicatulll and S. heterogallla, and 

controls fertilized with two P leveIs, P1- 0.3 ppm and P2-

3.0 ppm. In the third one, plants of cultivar IAC-Carioca 

colonized with G. etunicatulll were harvested at two stages of 

plant cicIe, 35 and 50 days after sowing. 

32p uptake was determined bY--IDeasuring i ts 

depIetion from nutrient solution, using intact plants, 

From the results of the experiments, the 

following conclusions were drawn: 

- The establishment of the mycorrhiza on bean plants 

affected the kinetics parameters of P uptake and P influxo 



- Plants colonized with G. etunicatum, grown in the 

lower P level, presented higher Vmax and Net influx, and 

lower Km and Cm~n. Increasing the P level to the substrate, 

Vmax decreased and Km and Cm~n increased. 

- There was correlation between mycotrofism and the 

kinetics parameters of P uptake, suggesting that it may be 

used as a criterion to select efficient fungi. 

- The G. etunicatum - bean symbiosis, both cultivars, 

exhibited high Vmax and P influx, low Cm~n and high root 

affinity for P (low Krn). 

- The mycorrhiza improved plant growth and nutrient 

uptake only after 50 days from sowing, but mycorrhizal 

plants presented high Vrnax and low Km at both plant stages. 

The establishment of mycorrhiza on bean plants 

altered the plant nutrient status, the relations between 

nutrients in the shoot and the efficiency of nutrient 

utilization. 

.ix. 
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1- INTRODUCAO 

A absorção de nutrientes do solo pelas raizes 

depende do movimento de íons no solo e da capacidade 

absortiva da raiz. Esta, por sua vez, é função da 

morfologia e fisiologia do sistema radicular que são 

diretamente influenciados pelos microrganismos da 

rizosfera, que podem estar tanto em contato superficial como 

dentro dos tecidos (BAREA e AZCON-AGUILAR, 1983). A maioria 

das leguminosas, 

dois tipos de 

fixadoras do N 

estabelecendo uma 

como o feijoeiro, possui em suas raízes 

simbióticos, bactérias microrganismos 

atmosférico e 

associação tríplice 

fungos micorrízicos, 

capaz de 

plantas principalmente quanto as 

(MOSSE, 1981; HAYMAN,1986). 

suas exigências 

suprir as 

de N e P 

Do ponto de vista nutricional, a grande 

importância das micorrizas vesículo-arbusculares (MVA) está, 

justamente, em aumentar a absorção de nutrientes como K, Ca, 

Mg e S (ROSS e HARPER, 1970; ROSS, 1971; GRAY e GERDEMANN, 

1973; MOJALLALI e WEED, 1978; RHODES e GERDEMANN, 1978; 

SILVEIRA e CARDOSO, 1987b) e, em especial, os de baixa 

mobilidade, 

LAMBERT et 

PACOVSKY et 

como Cu e Zn, com destaque ao P (GILMORE, 1971; 

alii, 1979; CARDOSO, 1986; PACOVSKY, 1986; 

alii, 1986a,b; BELL et alii, 1989; LU e MILLER, 

1989). Como consequência dessa melhora no estado nutricional 

da planta, vários trabalhos têm demonstrado que a 

micorrização de leguminosas tem promovido aumentos 

significativos na nodu1ação e fixação do N2 (DAFT e EL

GIAHMI, 1974 e 1975; CARLING et alii, 1978; BETHLENFALVAY et 

alii, 1982a,b,c; PACOVSKY et alii, 1986c; FERREIRA, 1987; 

PAULA e SIQUEIRA, 1987; VEJSADOVA et a1ii, 1989), ge~ando 

incrementos consideráveis no crescimento da planta e na 

produção de grãos (ROSS e HARPER, 1970; SILVEIRA e CARDOSO, 

1987a; FAQUIM, 1988). 

O efeito benéfico da micorriza é mais 

1 



acentuado em condições de baixa disponibilidade de P no solo 

(MOSSE, 1973; SMITH et alii, 1981; SIQUEIRA e PAULA, 1986), 

como é o caso da grande maioria dos solos tropicais, 

caracterizados pela baixa fertilidade e alta acidez, nos 

quais um acentuado processo de fixação reduz ainda mais as 

formas disponíveis de P às plantas (BIELESKI,1973). Isto 

evidencia a importância e mesmo a necessidade de haver um 

manejo adequado da cultura, visando estabelecer uma simbiose 

eficiente e que, portanto, permita redução na adubação 

fosfática e, ao mesmo tempo, aumento no aproveitamento do 

fosfato adicionado (LOPES et alii, 1983). 

A despeito da constatação de que as plantas 

micorrizadas apresentam um maior acumúlo de P nos tecidos do 

que as não micorrizadas, muito pouco se conhece a respeito 

dos mecanismos envolvidos na absorção de P pela micorriza 

(COOPER, 1984). A hipótese mais aceita é que as hifas 

externas do microsimbionte agem como uma extensão do sistema 

radicular, promovendo uma superficie de absorção de 

nutrientes mais extensa e melhor distribuída, conferindo-lhe 

maior capacidade de exploração do solo para além da zona de 

q~pleção de P e maior absorção de íons (RHODES e GERDEMANN. 

1975; TINKER, 1978; OWUSU-BENNOAH e MOSSE, 1979). 

2 

Alguns trabalhos envolvendo cinética de 

absorção radicular de P têm sido realizados para esclarecer 

se essa maior absorção ocorre em função de um aumento no 

nómero de sitios de absorção promovido pela hifa e/ou maior_ 

afinidade da hifa ou da raiz colonizada ao P. Os resultados, 

no entanto, parecem ser conflitantes: KARUNARATNE et alii 

(1986) e FAQUIM (1988) obtiveram aumento na absorção de P 

decorrente do maior número de sítios de absorção promovido 

pela hifa (maior Vmax ), enquanto CRESS et a1ii (1979) 

constataram que, em baixa -concentração de P na so lução, a 

absorção do elemento ~ela planta micorrizada estava 

associada a um menor valor de Km, ou seja, maior afinidade 

das raízes colonizadas e/ou hifa ao P. 

Assim, os objetivos desse trabalho foram 



avaliar o 

arbuscular e 

efeito da 

de alguns' 

associação 

aspectos 

micorrízica 

que interferem 

vesículo

no seu 

estabelecimento e desempenho, tais como o nível de P no 

substrato, combinação hospedeiro-fungo micorrízico e o 

estádio de desenvolvimento da planta, nos parâmetros 

cinéticos de absorção radicular de P ,no crescimento e 

nutrição mineral do feijoeiro em simbiose com Rhizobium. 

3 



2 - REVISAO DE LITERATURA 

2.1 - Fisiologia da absorção de nutrientes em 

Micorriza vesiculo-arbuscular 

Das associações mutualísticas que se 

estabelecem nas plantas, as micorrizas vesículo-arbusculares 

(MVA) são as mais comuns, pois são encontradas nas riófitas 

e Pteridófitas bem como nas Gimnospermas e Angiospermas , 

sendo de ocorrência generalizada nos mais diversos habitats 

(MOSSE, 1981). São associações estabelecidas entre alguns 

fungos filamentosos do solo e raízes de plantas, 

caracterizadas, basicamente, por três componentes: as raízes 

do hospedeiro, as hifas do fungo que penetram inter e 

intracelularmente no córtex da raiz , nas quais pode haver a 

formação de estruturas t1pioas. denominadas arbQsoulos e 

vesículas, e as hifas externas que se estendem além da 

rizosfera. 

Embora os resultados da interação hospedeiro

fungo sejam, usualmente medidos em termos de crescimento da 

planta, a associação contribui para ambos os simbiontes. 

Segundo SMITH e GIANINAZZI-PEARSON (1988), dois aspectos 

contribuem para esse mutualismo: a persistência da fase 

biotrófica, que é uma consequência da oompatibilidade 

fisiológica e estrutural entre os simbiontes, e a habilidade 

de ambos em favorecer a adequada nutriçao da associação. 

Segundo COOPER (1984), os experimentos de 

fisiologia envolvendo MVA são de difícil interpretação por 

~in~n rA~ões principais: 1- a falta de conhecimento sobre a 

fisiologiR do fungo micorrízico, em decorrência da 

impossibilidade de cultivo axênico, faz com que as 

informações a seu respeito sejam obtidas indiretamente, sem 

considerar as diferenças fisiológicas existentes entre as 

estruturas externas e internas do fungo; 2- dificuldade na 

4 



distinç~o entre a resposta do hospedeiro ao estabelecimento 

da simbiose e de outro~ fatores decorrentes de um melhor 

suprimento de P; 3- o ajuste do nível de P adicionado ao 

substrato deve ser tal que permita às plantas não 

micorrizadas terem o mesmo tamanho, grau de desenvolvimento 

e teor de P que as plantas micorrizadas, possibilitando uma 

compar~ção direta entre elas (PACOVSKY et alii, 1986a); 4-
em estudos, nos quais o objetivo é detectar as mudanças 

fisiológicas que ocorrem em função do estabelecimento e 

desenvolvimento da associação no deoorrer do ciclo da 

planta, é necessário que os aspectos da biologia e 

fisiologia da infecção e colonização das raízes sejam 

considerados, pois diferem com o hospedeiro e o endófito 

(SANDERS et alii, 1977); 5- falta de informação sobre a 

quantidade de micélio metabolicamente ativo que deve ser 

alcançada para 

eficiência . 

que a simbiose atinja seu máximo de 

. \A maioria dos trabalhos sobre a fisiologia de 

MVA está relacionada à absorção de p, já que, sem dúvida, o 

maior benefício da simbiose está em aumentar o teor deste 

ele~énto tia planta. TINKER (1975) propôs algumas hipóteses 

para explicar os mecanismos de aumento na absorção de P, 

devido ao estabelecimento da micorriza. A mais aceita é que 

a ~ungo micorrízico, por um mecanismo físico, através do 

desenvolvimento do micélio externo, é capaz de explorar um 

maior volume de solo, aumentando, portanto, a superfície de 

absorção das raízes. Considerando-se que: 1- o P é um 

elemento de baixa mobilidade no solo (LEWIS e QUIRK, 1967), 

necessitando difundir pela solução do solo até atingir a 

raiz, 2- que as formas disponíveis de P no solo ocorrem em 

concentrações bastante reduzidas ( RAIJ, 1981) e, que, 3-
em consequência desses dois fatores, sua absorção pela 

planta gere o rápido aparecimento de uma região em torno das 

raízes e pelos radiculares, denominada de zona de depleção 

de P (CLARKSON, 1985), é fácil compreender que o crescimento 

das hifas externas, através e além da zona de depleção, 

5 



permite que atuem de forma mais eficiente que as raízes na 

absorção desse nutriente (HAYMAN. 1983). 

As hifas externas dos fungos micorrízicos 

podem atingir comprimentos relativamente grandes, quando 

comparados ao tamanho de um pelo radicular, alcançando até 7 

cm de comprimento (RHODES e GERDEMANN, 1975). De acordo com 

ABBOTT e ROBSON (1985), em trevo subterrâneo ocorreu uma 

relação de 250-1400 em de hifa por em de raiz. sendo que 

essa razão depende da espécie fúngica. 

Mudanças fisiológicas que ocorrem na planta 

micorrizada também devem estar envolvidas nos mecanismos 

responsáveis pelo aumento na absorção de P. Assim. raizes 

micorrizadas permanecem ativas por mais tempo (BOWEN et 

alii, 1975) e ainda possuem maior disponibilidade de 

energia metabólica para absorver P contra um gradiente de 

concentração de 1-10 ~M de P no solo para 1-10 mM dentro da 

raiz (BIELESKI, 1973). Segundo TINKER (1975), o acúmulo de P 

no interior da hifa é de 2-4 mM. 

Onde as taxas de absorção de P do solo por 

raizes não micorrizadas são limitadas pela lenta difusão do 

elemento, as taxas de absorção de raizes mieorrizadas podem 

ser substancialmente elevadas, permitindo maior crescimento 

das plantas. Assim, soja não micorrizada foi mais dependente 

do teor de P disponível no solo do que a micorrizada 

(PACOVSKY ~ FULLER, 1988). BOLAN et alii (1983) observaram 

que plantas ngo micorrizadas não cresceram abaixo de um 

certo limiar de concentração de P no solo e mostraram um 

crescimento sigmóide, enquanto que as micorrizadas tiveram 

crescimento exponencial. Menor limiar de P no solo foi 

também constatado para plantas micorrizadas de Centrosema 

pubescens e Paspalum 

Resultados semelhantes 
-

notatum (MOSSE et alii, 1973). 

foram obtidos por FAQUIM (1988) que 

constatou uma redução de 62% na Cm~n alcançada por plantas 

de soja micorrizadas, e por SILVEIRA e CARDOSO (1990a) que 

também obtiveram menor Cmin em soja colonizada por Glomus 

macrocarpum. Segundo PACOVSKY e FULLER (1986), a planta 

8 



micorrizada é capaz de absorver o P lábil do solo. 

Essas alterações fisiológicas, que certamente 

influenciam a absorçao iônica pela planta micorrizada, têm 
conduzido â realização de estudos de cinética de absorção de 

P, com a finalidade de determinar se o aumento da absorção é 

devido somente ao aumento da superfície de absorção dado 

pelo fungo (mecanismo .f1sico) ou devido a uma maior 

afinidade dos sítios de absorção do íon (menor Km) pelo 

fungo e/ou raiz colonizada, ou uma combinação de ambos. 

CRESS et alii (1979), utilizando raiz 

destacada de tomateiro, observaram que em baixas 

concentrações de P na solução (1-20 ~M), as raízes 

micorrizadas apresentaram menor Km que as não micorrizadas, 

enquanto que Vmax não diferiu. Concluíram que a maior 

contribuição das micorrizas no aumento da absorção de P foi 

devido a maior afinidade das raízes ao H2P04-. Entretanto, 

KARUNARATNE et alii (1986), empregando plantas inteiras de 

soja, constataram que as micorrizadas esgotaram o P da 

solução 3 vezes mais rápido e tiveram um efluxo aparente de 

P menor que as não micorrizadas. Observaram ainda, que a 

coTonização das raízes não aumentou a afinidade pelo P, mas 

proporcionou maior Vmax, ou seja, a maior absorção de P foi 

decorrência do aumento no 

unidade de área de raiz. 

número de sítios de absorção por 

FAQUIM (1988) obteve resultados 

semelhantes também em plantas inteiras de soja; observou que 

plantas micorrizadas 

micorrizadas e que 

ocorreram quando a 

apresentaram maior Km e 

as maiores diferenças 

soja foi cultivada com 

nutritiva diluída (1/5 da solução completa). 

Vmax que não 

entre elas 

uma solução 

O emprego de 32p nos estudos envolvendo MVA 

já foi realizado por GRAY e GERDEMANN (1969), HATTING et 

alii (1973), RHODES e GERDEMANN (1975), FERREIRA (1987), 

FAQUIM (1988), que também constataram um aumento na absorção 

de 32p por plantas micorrizadas. A utilização de 

radioisótopos foi impor~ante para demonstrar que tanto as 

plantas micorrizadas como as não micorrizadas extraem P do 
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mesmo reservatório no solo, ou seja, a micorriza não se 

utiliza de formas de. P não disponíveis e parece não 

solubilizar fosfatos insolúveis (SANDERS e TINKER, 1971; 

HAYMAN e MOSSE, 1972a,b; POWELL, 1975; GIANINAZZI-PEARSON et 

alii, 1981; FERREIRA, 1987). O melhor aproveitamento de 

fosfatos insolúveis por plantas micorrizadas, observado por 

diversos autores e em várias culturas.(MURDOC et alii, 1967; 

ROSS e GILLIAN, 1973; PAIRUNAM et alii, 1980; AZCON-AGUILAR 

et alii, 1986; CARDOSO, 1985 e 1986) pode ser atribuído ao 

maior contato físico das hifas com as partículas de fosfato, 

o que as tornam mais aptas a absorver os íons fosfatos, à 

medida que estes se dissociam quimicamente (HAYMAN, 1983). 

Também há que se considerar a presença de microrganismos da 

rizosfera solubilizadores de fosfatos que, atuando em 

conjunto com os fungos micorrízicos, promovem maior 

crescimento e absorção de P pela planta micorrizada (AZCON 

et alii, 1976; MANJUNATH et alii, 1981). Finalmente, já se 

observou que a atividade específica do 32p nas plantas 

micorrizadas pode ser menor que nas não micorrizadas, 

indicando que a micorriza estaria absorvendo P de outras 

fontes que não o 32p_ lábil (OWUSU-BENNOAH e WILD, 1980). 

Isto ocorre devido a dissoluÇão de fosfatos não lábeis, em 

decorrência de uma redução na concentracão de Ca e P da 

solução, como consequência da maior e mais rápida absorcão 

do P disponi~el, pela micorriza. 

Recentemente, BOLAN et alii (1987) e 

JAYACHANDRAN et alii (1989) discutiram a hipótese da 

produção de sideróforo na micorrizosfera, seja pela própria 

micorriza, pelo fungo micorrízico ou ainda por algum outro 

microrganismo do solo. Isso poderia aumentar o P disponível 

em solos de pH_baixo, o que seria, então, um dos mecanismos 

pelos quais as plantas micorrizadas teriam acesso a fontes 

de P não disponíveis às não 

micorriza pode interagir com 

micorrizadas. Além disso, 

organofosfatos do solo 

a 

e 

aumentar a mineralização destes compostos por hidrólise 

enzimática (JAYACHANDRAN et alii, 1990). 
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o influxo de P (taxa de absorção por unidade 

de comprimento ou peso de raiz) do solo para a raiz 

colonizada é maior do que o das raízes não colonizadas, sob 

as mesmas condições ambiente. Segundo SMITH (1990), uma das 

principais dificuldades na determinação do influxo é medir a 

real contribuição do fungo no processo de absorção, e, 

relacionar tal absorção com a porção da raiz col~nizada e do 

micélio externo que realmente está ativa. SANDERS e TINKER 

(1973) constataram que nas raízes de cebola micorrizadas, o 

influxo de P foi 18.10-4 moles.cm- 1 .s- 1 , ou seja, 6 vezes 

maior que o obtido nas raízes não micorrizadas. Em trevo, 

HALE e SANDERS (1982) comprovaram que o influxo de P ocorre 

devido a atividade do fungo e SMITH (1982) constataram que o 

influxo de P nas plantas micorrizadas foi superior ao das 

não micorrizadas, em todos os níveis de P adicionado. Em 

soja, FAQUIM (1988) observou que a micorrização promoveu um 

aumento no influxo líquido de P por grama de raiz fresca por 

hora, KARUNARATNE et alii (1986) obtiveram maior influxo 

líquido por área de raiz e, SILVEIRA e CARDOSO (1990b) 

observaram um aumento no influxo de P, mesmo com adição de 

AI ao substrato. JAKOBSEN (1986) constatou, em ervilha, que 

o influxo de P pela hifa foi de 6.3. 10-4 moles.cm- 1 de raiz 

infectada. 

Além do P, outros nutrientes, principalmente 

os de baixa mobilidade no solo, Sgo mais absorvidos pela 

planta micorrizada. Maior absorção de Zn por micorrizas 

estabelecidas em feijão (McILVEEN et alii, 1975; KUCEY e 

JANZEN, 1987), soja (PACOVSKY, 1986), milho, trigo e batata 

(SWAMINATHAN e VERMA, 1979; THOMPSON, 1990), frutíferas 

(GILMORE, 1971; LAMBERT et alii, 1979), amendoim (BELL et 

alii, 1989) tem sido relatada. O 

nutritiva, também foi mais 

S, fornecido 

absorvido por 

em solução 

plantas 

micorrizadas de milho e trevo (GRAY e GERDEMANN, 1973). 

COOPER e TINKER (1978) demonstraram que o Zn e o S, assim 

como o P, são absorvidos e translocados pela hifa externa, 

sendo que a proporção de fluxo foi de 50:8:1 para 52P, 4~S e 
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65Zn, respectivamente. O Ca também pode ser translocado para 

a planta via hifa, conforme observado por RHODES e GERDEMANN 

(1978)_ Maior absorção de Cu pela micorriza já foi 

constatado em soja (PACOVSKY et a1ii, 1986a,b; CARDOSO, 

1986; FAQUIM, 1988) e frutíferas (TIMMER e LEYDEN, 1978). 

Com relação ao Mg e K, a literatura tem mostrado resultados 

bastante variáveis, conforme reyisado por CARDOSO (1986)_ 

Outros elementos, como Cs (McGRAW et alii, 1979), brometo e 

cloreto (BUWALDA et alii, 1983; GRAHAM e SYVERTSEN, 1989), 

Sr (JACKSON et a1ii, 1973) foram também mais absorvidos por 

plantas micorrizadas. 

PACOVSKY (1986) observou interações complexas 

~ntre o P e a absorção de miGronutrientes, concordando com 

LAMBER! et a1ii (1979) e LAMBAIS (1987). O aumento da 

ooncentração de micronutrientes em plantas micorrizadas pode 

ser devido à retenção de nutrientes nos órgãos de 

armazenamento do fungo. Nesse aspecto, pouco é conhecido 

sobre os mecanismos de exclusão seletiva dos elementos por 

fungos micorrízicos (HAYMAN, 1982), sendo que uma das 

vantagens adaptativas de tais fungos é a de evitar a 

toxicidade por metais pesados (HAYMAN, 1983). Isto tem sido 

observado para AI (MALUF et alii, 1988; MELO et alii, 1987) 

e Mn (CARDOSO, 1986; LAMBAIS, 1987; PACOVSKY, 1986; PACOVSKY 

-Ert~~a1ii, 1986a,b; BETHLENFALVAY E FRANSON, 1989; ARINES et 

a1ii, l~89), cujos teores foram reduzidos em plantas 

micorrizadas, sugerindo ser um possível mecanismo de defesa 

para a planta. 

Recentemente, empregando-se técnicas de 

diluiçãO isot6pica (1~N). constatou-se que o N também é 

absorvido e trans10cado pela 

(AMES et ~lii, 1983 e 1984; 

alii, 1987). 

hifa de fungo micorrízico VA 

SMITH et a1ii, 1986; BAREA et 

Segundo BAREA e AZCON-AGUILAR (1983), há mais 

de um século se constatou que no sistema radicular de 

leguminosas se estabelece, com 

simbi6tica tríplice, devido 

freguência, uma 

a presença 

associação 

de fungos 
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micorrizicos e bactérias fixadoras de N2. Inómeros são os 

trabalhos realizados com a finalidade de demonstrar a 

relação existente entre o desenvolvimento e a produção de 

uma leguminosa, o estabelecimento da micorriza e o aumento 

na eficiência da fixação biológica do N2, como pode ser 

constatado na revisão de HAYMAN (1986). Observações como 

aumento no crescimento da _ planta, no número e peso de 

nódulos, na taxa de redução de acetileno, na atividade da 

nitrogenase, no teor de leghemoglobina e conteúdo de 

proteína nos grãos decorrentes da micorrização foram feitas, 

entre outros, por DAFT e EL-GIAHMI (1974), SILVEIRA e 

CARDOSO (1987a,b), FERREIRA (1987) em feijão; CARLING et 

alii (1978), ASIMI et 

HALOS et alii (1982), 

CARDOSO (1986), FAQUIM 

soja; DAFT e EL-GIAHMI 

alii (1980), GANRY et alii (1982), 

BETHLENFALVAY et 

(1988), VEJSADOVA 

(1975), BAREA et 

alii (1982a,b,c), 

et alii (1989) em 

alii (1980) em 

Hedicago sativa; DAFT e EL-GIAHMI (1976) em amendoim; 

BONETTI (1984 ) em siratro; MANJUNATH et alii (1984) em 

leucena e por EL-HASSANIN e LIND (1985) em Vicia faba. 

A eficiência da fixação do N2 por rizóbio 

pode ser aumentada pelo estabelecimento de uma associação 

micorrízica eficiente. GANRY et alii (1985), utilizando 15N, 

mostraram que soja nodulada e micorrizada por Glomus mosseae 

f·u'Í capaz 

Em trevo, 

de fixar 75% de N a mais que a soj a só nodu lada. 

SCHOENEBERGER et alii (1989a,b) também 

demonstraram que o N derivado da atmosfera é aumentado na 

presença da dupla simbiose. 

Em leguminosas duplamente infectadas por 

rizóbio e fungo micorrizico, acredita-se que o aumento na 

fixação do N seja a resultante do fornecimento de P extra 

pelo fungo (BETHLENFALVAY e YODER, 1981), pois esse 

nutriente é limitante ao desenvolvimento da leguminosa (LEME 

ROCHA, 1971) além de imprescindível à nodulação e ao 

processo de fixação (DEMETRIO et alii, 1972; FRANCO, 1978). 

Esse efeito indireto da micorriza tem sido constatado por 

DAFT e EL-GIAHMI (1974), CARLING et a1ii (1978), CARDOSO 

11 



(1986), que simularam o efeito do fungo, empregando fosfato 

solúvel. Aumento na absorção de nutrientes como Cu, Zn, S, 

Mo e outros também favorece a nodulação e fixacão (PACOVSKY 

et alii, 1986b; SMITH et alii, 1979), pois são requeridos 

pelas plantas em maiores quantidades, quando o processo da 

fixação está ativo (LOPES et alii, 1983). 

Alguns resultados, entretanto, têm sugerido 

que a micorrização pode causar efeitos secundários que 

favoreçam a nodulação e fixação do N2, como também o 

desenvolvimento da planta. Segundo MOSSE (1973), pode haver 

alteração na permeabilidade da raiz e na produção de 

exsudatos, afetando o ambiente rizosférico de modo a torná-

10 mais adequado ao estabelecimento do rizóbio. Resultados 

.. .., SMITH e DAFT (1977) e SMITH et aI i i (1979) ind icaram que 

d inoculação de alfafa e trevo com fungos micorrizicos 

~.umentou a nodulação e atividade da nitrogenase, não 

ocorrendo, entretanto, oorrelação deste aumento na atividade 
da enzima com o teor de P no nódulo, indicando que outros 

nutrientes e/ou mecanismos estejam envolvidos. GODSE et alii 

(1978), comparando plantas de Vigna unguiculata de mesmo 

peso e proporção raiz:parte aérea, observaram que as 

micorrizadas tinham maior conteúdo de P na raiz, nodulação e 

atividade da nitrogenase, que as não mioorrizadas. 

,..-R~s'tl·l-tados semelhantes foram obtidos por PACOVSKY e FULLER 

(1986) em soja, empregando plantas adubadas com fosfato como 

testemunha. Em Lotus pedunculatus, a colonização por 

Gigaspora margarita beneficiou o crescimento da planta, mas 

esse efeito não foi devido a maior absorção de P 

(SCHOENEBERGER et alii, 1989b). 

De acordo com BAREA e AZCON-AGUILAR (1982) 

esses efeitos não nutrioionais da MVA poderiam estar 

envolvidos com a produção de reguladores de cresoimento, 

como constatado por ALLEN et alii (1980 e 1982), -que 

observaram maior produção de oitooininas e substânoias 

semelhantes a giberelinas e ácido abscísico em Bouteloua 

gracilis micorrizada. Isso, portanto, promoveria mudanças 
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fisiológicas e morfológicas no hospedeiro, que favoreceriam 

tanto o estabelecimento como o desempenho da simbiose. 

Outras alterações bioquímicas oriundas da 

micorrizacão também já foram constatadas. O incremento nc 

teor ou aparecimento de ácidos graxos, lipídeos e 

fitosteróis específicos de plantas micorrizadas foram 

relatados por HO (1977), COOPER e LOSEL (1978), NAGY et alii 

(1980), NORDBY et a1ii (1981), PACOVSKY e FULLER (1988) e 

SELVARAJ e SUBRAMANIAN (1990). Além disso, a composição de 

amino ácidos e protefnas em citros (NEMEC e MEREDITH, 1981), 

soja (PACOVSKY, 1989), alho e trigo (HEPPER et alii, 1986) 

micorrizados, é qualitativa e quantitativamente diferente de 

plantas não micorrizadas, mas similares no estádio de 

desenvolvimento e acúmulo de matéria seca. 

A micorrização ainda pode induzir alterações 

anatômicas e histoquímicas em folhas devido ao aumento do 

tecido vascular da planta, as quais acarretariam mudanças na 

fisiologia da translocação de água e de nutrientes (KRISHNA 

et alii, 1981). Vários processos podem estar envolvidos: 

diminuição na resistência ao transporte de água, atribuído 

pelo melhor estado nutricional da planta micorrizada (SAFIR 

et alii, 1972); maior eficiência na utilização da água 

absorvida e, portanto, resistência ao estresse hídrico 

.. (SJ;EVERDING. 1981); maior taxa de transpiração e d iminu ição 

da resistência das folhas à difusão do vapor de água com 

aumento na condutividade hidráulica das raízes micorrizadas 

(ALLEN et alii, 1981; HARDIE e LEYTON, 1981); maior 

resistência à seca, devido regulação da abertura estomatal 

(ALLEN e BOOSALIS, 1983). 

A micorriza influenciando a rizosfera da 

planta pode, portanto, alterar ~ig~ificativamente a sua 

fisiologia, e assim, mudar aspectos de seu desenvolvimento. 
~ 

A ocorrência de alteração no balanço hormonal, variação no 

estado nutricional, na permeabilidade das membranas e nos 

constituintes químicos dos tecidos levam a um aumento na 

taxa fotossintética e na eficiência da alocação de C na 
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planta, trazendo como 

capacidade de suportar 

(LINDERMAN, 1990). 

consequência mudanças 

condições ambientes de 

na sua 

estresse 

Os estudos da fisiologia da associação, nos 

mais diversos aspectos, tem, portanto, como objetivo buscar 

o esclarecimento sobre os mecanismos pelos quais o 

estabeleci~ento da simbiose favorece o desenvolvimento e 

produção da planta, principalmente em condições sub-ótimas 

de P disponível no substrato. Por sua vez, esse conhecimento 

tem como fim gerar aumentos de produtividade, também pe10 

manejo adequado da microbiota do solo. No caso das 

leguminosas, uma maior e mais efetiva interação entre as 

bactérias fixadoras do N2 e os fungos micorrízicos poderia 

significar maior fornecimento de N à planta por P 

adicionado, resultando, assim, em melhor aproveitamento das 

adubações fosfáticas. 

2.2 - CINÉTICA DA ABSORçÃO IÔNICA 

A taxa de absorção de uma espécie iônica 

depende da concentração desse íon na solução, sendo que essa 

relação não é linear, mas segue uma curva assintótica 

similar à cinética enzimática descrita por Michaelis-Menten 

e que supõe a existência de um carregador que transporta o 

íon através da membrana (EPSTEIN e HAGEN, 1952). Assim, a 

velocidade de absorção de um determinado íon aumenta 

rapidamente com o aumento na concentração externa deste íon, 

quando esta ainda é baixa; à medida que a concentração 

aumenta os incrementos na velocidade de absorção diminuem, 

chegando a zero nas concentrações mais altas, daí a 

denominação de cinética de satur~ção (EPSTEIN, 1875). A 

hipérbole equilátera que descreve o processo é expressa 

matematicamente como: v= Y.m..B..JL_-' ..... C__ . V representa a 

Km + C 
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v-elocidade, taxa de absorção ou influxo (I) e diz respeito 

à velocidade de transporte do íon por meio de um carregador, 

e. depende de dois fatores: capacidade e intensidade. Vmax é 

a taxa máxima de absorção e representa o fator capacidade, 

pois é atingida quando todos os sitios carregadores estão 

ocupados pelo íon; é o produto da concentração total dos 

sitios carregadores presentes e a velocidade de renovação 

dos mesmos carregadores dentro da membrana (EPSTEIN, 1975). 

O Km é a constante de dissociação do complexo íon

carregador. representando o fator de intensidade, o qual 

reflete a fração dos sitios do carregador que está sendo 

ocupada pelo ion, em uma determinada concentração externa 

deste íon; é denominado constante de Michaelis-Menten, e seu 

valor corresponde à concentração do íon na qual se obtem a 

metade da velocidade máxima de absorção. Quanto menor o 

valor de Km, ou seja, menor a concentração do íon que 

fornece metade de Vmax, tanto maior a afinidade dos sítios 

do carregador pelo íon. De acordo com Fried e Broeshart 

(1967) citado por JUNGK e BARBER (1975), os valores de Km 

estão entre 1 e 6 UM, quando a concentração de P na solução 

é baixa. A estimativa do Km em um experimento de absorção 

iônica depende das condições ambientes da raiz, incluindo 

força iônica da solução (LEE. 1982). C é a concentração do 

ion em solução, na superfície da raiz. 

Quando as raízes estão em so~ução nutritiva, 

os ions podem se mover para dentro ou fora da raiz, 

descrevendo um movimento de influxo - da solução externa 

para dentro da raiz ou efluxo - de dentro da raiz para a 

solução externa, sendo que esse movimento é expresso em taxa 

ou velocidade de influxo (I) ou efluxo (E) por~unidade de 

comprimento, área ou peso de raiz. A diferença entre o 
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influxo e o efluxo fornece o influxo líquido, o qual iguala

se a zero, quando se alcança uma determinada concentração do 

íon na solução, chamada de concentração mínima, Cm~n, na 

qual I = E (CLAASSEN e BARBER, 1974).-Assim 

Influxo líquido = --Y.m.ax._ ... _~ E. 

Km + C 

Estes autores consideram que a absorção de nutrientes, como 

P, K e outros, é um mecanismo ativo que opera contra um 

gradiente eleti;oquímico e, portanto o efluxo, que opera na 

direção oposta, deve ser passivo e constante, apesar de não 

ser medido diretamente (ROVIRA, 1969). 

Levando em consideração o valor da Cmin, 

Barber (1979) citado por MENGEL e KIRKBY (1987) propôs a 

seguinte equação para estimativa do influxo líquido! 

Influxo líquido = _Y.m..a.x. (C........:::.._~ 

Km + ( C - Cm~n) 

A Cm~n é geralmente baixa (menor que 5 ~M) e 

depende das condições metabólicas da planta, podendo estar 

relacionada à desnutrição da planta em P, a qual, em uma 

condição de baixa concentração do íon na solução, 

desenvolveria maior capacidade de absorção de P (JUNGK e 

BARBER, 1975). Um valor baixo de Cmin caracteriza a 

capacidade da planta em manter a concentração do íon 

extremamente baixa na zona da raiz (CANAL e MIELNICZUK, 

1983). Isso é particularmente importante para plantas de 

cerrado, onde a disponibilidade de P é bastante reduzida. 
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A Vmax não é uma constante, e como foi 

demonstrado por CLAASSEN e BARBER (1976) para o K, depende 

do teor do elemento na planta, ou seja, quanto maior o teor, ~ 

menor é o valor de Vmax. No caso do P, JU~GK e BARBER (1974) 

demonstraram que o influxo do elemento, bem como sua demanda 

pela planta foram aumentados com a redução- do sistema 

radicular. Essas observações ressaltam a importância de se 

empregar plantas 

da cinética de 

transporte entre 

inteiras e não raízes destacadas no estudo 

absorçao iônica radicular, já que o 

parte aérea e raiz coordena a atividade da 



raiz com a demanda da parte áerea, sendo que este controle 

deve ser hormonal (CLARKSON e HANSON, 1980). 

A idade da planta ou o seu estádio de 

desenvolvimento pode afetar a relação entre a demanda de P 

pela planta e o influxo de P. WARNCKE e BARBER (18'74} 

mostraram que, o influxo de P (taxa de absorção por metro de 

raiz) em raiz de milho foi maior em plantas novas. JUNGK e 

BARBER (1975), também em milho, constataram que, enquanto 0 

valor de Km foi pouco alterado, Vmax decresceu com idade da 

planta (atingiu maior valor em plantas com 28 dias), 

provavelmente, porque a taxa de absorção diminui em raizes 

velhas (BAR-YOSEF e KAFKAFI, 1971), ou seja, raízes com mais 

de 7 dias. O efluxo de P das raízes, a Cm:1.n e o influxo 

líquido também diminuíram com a idade da planta. A razão 

para diminuição do E pode ser devida ao fato de que com o 

envelhecimento, as raízes passam a perder pouco P ou há uma 

, e::ução no conteúdo de P na raiz ou ainda pode haver uma 

redução no influxo. Estes autores ainda constataram que uma 

l'edt.lção no sistema radicular não aumentou a absorção por 

unidade de raiz. 

EDWARDS e BARBER (1976 ) constataram que os 

parâmetros cinéticos da absorção de P por raiz de soja são 

influenciados pela idade da planta e pelo desbaste da raiz, 

de forma diferente do observado por JUNGK e BARBER (1975) em 

milho, sugerindo que o manejo de aplicaç~o de fosfato, 

visando maior eficiência de uso do fertilizante, âeve 

diferir para cada cultura. Assim, os autores observaram que 

com o envelhecimento houve diminuiç~o na VmQx e influxo 

liquido e aumento nos valores de Km e Cm:1.n, enquanto o E não 

se alterou. Isso significa que as plantas mais velhas foram 

menos e~icientes em absorver P e não puderam reduzi-lo na 

solução a níveis tão baixos quanto as plantas jovens o 

fizeram, ou seja, maior concentração de P na solução seria 

necessária para que as plantas velhas tivessem a mesma taxa 

de absorção de P que as mais jovens. O desbaste das raizes 

aumentou VmQx e o influxo liquido nas plantas com até 46 
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dias, sendo que a absorção de P por planta, Km e E não se 

alteraram. Uma diminuição no influxo liquido, de até 5 

vezes, foi observado p~~ Barber (1974) citado por EDWARDS e 

BARBER (1976). quando as plantas passaram de 8 para 18 dias. 

Por outro lado, DREW et alii (1984) não 

constataram diminuição na Vmax em plantas de cevada mais 

velhas, sendo que em condições de deficiência de P, estas 

apresentaram maior incremento em Vmax do que as plantas mais 

jovens. Segundo os autores, isso pode indicar que o sistema 

radicular como um todo mantem seu potencial de transporte de 

P a uma taxa elevada, apesar das mudanças anatômicas e 

fisiológicas que acompanham o envelhecimento. 

As plantas que se desenvolvem com um 

fornecimento mínimo de nutrientes minerais, ou seja, em 

condiçoes de deficiência, posteriormente absorvem mais 

rapidamente e em maior quantidade os nutrientes, do que as 

plantas que cresceram sob um fornecimento contínuo e 

adequado de sais minerais, (Broyer e 

por LEE, 1982). Segundo EDWARDS 

Hoagland, 1943 citado 

e BARBER (1976), 

possivelmente, as plantas deficientes em P desenvolvam um 

~mecanismo mais eficiente de absorção do nutriente do que as 

plantas bem supridas em P. 

Em cevada,. LEE (1982) observou que Vmax foi 

fortemente influenciada pelo nível de fornecimento do 

nutriente durante o crescimento da planta, a qual foi duas 

vezes maior em plantas deficientes em P, enquanto o valor de 

Km, apesar de menor nas plantas deficientes, mostrou-se 

menos suscetível de alteração. 

constataram que a deficiência de P 

~á CARTWRIGHT (1972) 

não alterou-o valor de 
-

Vmax, enquanto que o Km diminuiu três vezes em relação às 

plantas bem supridas. DREW et alii (1984) observaram que 

diminuição no fornecimento de F para plantas de cevada 

ocasionou um incremento de quatro vezes no Imax, sem, 

entretanto, 

e 7 ~M. 

ocorrer alteração no Km, que permaneceu entre 5 

Em milho, ANGHINONI e BARBER (1980) também 

observaram aumento de Vmax mas não alteração do Km, em 
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plantas deficientes em P. Já em tomateiro, ambos, Vmax e Km, 

aumentaram em raízes deficientes em P (Jungk, 1974 citado 

por OREI et alii, 1984). De acordo com McLACHLAN et alii 

(1987), tanto em trigo como trevo, as plantas deficientes em 

P tiveram maiores taxas iniciais de absorção e menor Km do 

que as bem supridas, ocorrendo diferenças significativas 

entre as cultivares. 

OREI e SAKER (1984) constataram que diferença 

na absorção entre plantas deficientes e bem supridas també~ 

ocorre se o sistema radicular da planta for segmentado, ou 

seja, o segmento do sistema radicular, que recebe um baixo 

suprimento do íon, apresenta um incremento compensatório na 

absorção deste íon. Segundo Nye e Tinker (1978) citado por 

OREI et alii (1984), tais mudanças, induzidas por estresse, 

~a habilidade das raízes em absorver ions pode ser de grande 

importância ecológica, pois modifica, efetivamente. o modo 

como as raízes aproveitam os nutrientes do solo. 

Considerando-se a hipótese do carregador, 

mudanças na Vmax podem indicar alterações na concentração de 

carregadores a nível de plasmalema, ou seja, aumento ou 

diminuição no número de sítios ativos transportadores de um 

determinado íon, ou. variação no número de giros do 

carregador. Isso ocorreria devido a diferença na taxa de 

síntese e quebra de tais sítios, ocasionando mudanças na 

capacidade de transporte máximo na raiz. Alterações no valor 

do Km, havendo ou não mudanças na VmQx, podem indicâr o 

de sítio de transporte, com desenvolvimento de um outro tipo 

uma diferente afinidade pelo 

biossíntese (LEE, 1982; DREW 

alostérica da afinidade da 

íon, envolvendo, portanto, 

et alii, 1984),ou regulação 

molécula do carregador já 

de um modulador na célula 

Segundo LEE (1982), o con~ro~e 

existente, devido a presença 

(JENSEN e PETTERSON, 1978). 

alostérico envolve somente mudanças conformacionai~ dos 

sítios de transporte já existentes, sendo difícil distinguir 

entre a regulação alostérica e as mudanças no número e/ou 

estrutura dos sítios de transporte. 
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A natureza do modulador, que eventualmente 

controle a absorção iônica, é desconhecida, havendo 

evidências de que tormas inorgânicas dos principais 

nutrientes estejam envolvidas. NASSERY (1971) constatou que 

a concentração de P inorgânico variou muito mais do que a de 

P orgânico, quando ocorreram mudanças na concentração 

externa de P. Ainda, LEFEBVRE e GLASS (1982) observaram que, 

em cevada deficiente em P, a taxa de absorção de P diminuiu 

com o acúmulo de P inorgânico na célula, o qual, 

possivelmente, tenha atuado como um modulador alostérico. 

Entretanto, DREW et alii (1984) não identificaram nenhuma 

concentração endógena de P que pudesse induzir alguma 

illudança nos parâmetros cinéticos. O mesmo foi constatado por 

.. --EW e SAKER (1984), que observaram um grande estímulo na 

~sorção e tranporte de P em cevada, após um período de 

deficiência deste nutriente, sem entretanto ocorrer mudança 

.' concentração do 10n dentro da raiz. Esses autores sugerem 

que, nesse caso, o controle da absorção e transporte do íon 

fiA0 tenha ocorrido por um processo alostérioo regulado pela 

concentração interna do íon na raiz, mas sim, por um outro 

."m.e,canismo. O influxo seria, então, regulado pelo efluxo do 

íon no xilema, talvez controlado pela concentração do íon 

que é reciclado no floema, da parte aérea para a raiz. 

Segundo CASTELLS et alii (1985), a 

determinação dos parâmetros cinéticos de absorção iônica t~m 

sido realizada visando caracterizar a eficiência diferencial 

das plantas quanto à absorção de nutrientes, facilitar a 

caracterização de variedades de uma mesma cultura quanto à 

tolerância ao AI tóxico e, obter informações que permitam a 

formulação de modelos que simulem a absorção de nutrientes, 

para esclarecimento sobre os mecanismos envolvidos no 

processo. Portanto, o estudo da cinética âe absorção iônica 

pode ser encarado como um instrumento de trabalho para o 

melhorista de planta e o fisiologista vegetal. 

As plantas, não só a nível de espécie como 

também de cultivar, diferem nas características de absorção 

20 



de um dado ion, em função da variação na morfologia da raiz, 

como também nos mecanismos de absorção do ion (BALIGAR e 

RARB~:R, 19'/8; CI.ARK, 1 nn3) . RALIGAR (1985) uuruparuu os 

par~mAtroR cinéticos de absorção de Ca, Mg, Na e P em 

plantas inteiras de milho e cebola, e constatou que cebola 

apresentou maior afinidade ao Ca, Mg e Na e maior eficiência 

na absorção desses nutrientes, enquanto o milho teve maior 

Imax, menor Km e Cm~n do que a cebola, em relação ao P. Da 

e BARBER (1976) discutem que mesma forma, EDWARDS 
;;: 

comparando~se plantas de mesma idade, o milho apresentou um 

influxo de P cinco vezes maior que a soja, além da 

capacidade de absorver P mais rapidamente, em um curto 

intervalo de tempo. 

Variações nos parâmetros cinéticos de 

dbsorção de P já foram observados em diferentes genótipos de 

milho (NIELSEN e BARBER, 1978; SCHENK e BARBER, 1979; 

~ALIGAR e -BARBER, 1979; ANGHINONI et alii, 1989), de trigo e 

trevo (McLACHLAN et alii, 1987), de soja (VILELA e 

ANGHINONI; 1984; CASTELLS, 1984) e de arroz (FURLANI, 1988; 

ANGHINQNI et alii, 1989). 

Idealmente, uma planta eficiente na 

utilização de P seria aquela que tivesse uma alta taxa 

inicial de absorção de P, que fosse mantida pela alta 

afinidade das raizes ao P, ou seja, apresentasse baixo Km e 

atingisse uma concentração mínima baixa, indicando que ~a 

planta foi capaz de extrair o máximo possivel do P da 

solução (NIELSEN e BARBER, 1978; McLACHLAN .et alii, 1987). 

Entretanto, os 

dificuldade em 

resultados têm mostrado que 

se obter uma planta com 

há grande 

todas as 

caracteristicas desejáveis, em relação à absorção de 

nutrientes. Além disso, segundo FURLANI (1988), o emprego da 

cinética de absorção de nutrientes como parâmetro de 

seleção de plantas ainda necessita de maiores informações 

quanto à reprodutibilidade dos resultados. Essa autora, 

trabalhando com diferentes genótipos de arroz, concluiu que 

os valores de Vmax foram os melhores indicadores da 
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capacidade diferencial das plantas na absorção de P, podendo 

ser usado como critério de seleção; NIELSEN e BARBER (1978) 

e SCHENK e BARBER (1979) em milho, observaram que os 

genótipos com maior Vmax no ensaio em solução nutritiva, 

também foram aqueles que absorveram mais P em condições de 

campo. 

o efeito de tratamentos que possam interferir 

na morfologia do sistema radicular devem ser levados em 

consideração. ~ois> conforme constatado por CANAL e 

MIELNICZUK (1983), o efeito negativo do AI, por exemplo, 

sobre a absorção de K não alterou diretamente os parâmetros 

cinéticos, mas inibiu o crescimento radicular (causou o 

engrossamento da raiz, aumentando a área de absorção por 

u:lidade de comprimento), de tal maneira que houve diferença 

nó Vmax , quando expressa por unidade de comprimento de raiz, 

enquanto que em relação ao volume de raiz, a velocidade de 

aDsorção não diferiu para as plantas cultivadas ou não com 

AI. RUSSELL e SANDERSON (1967) também observaram que a taxa 

de absorção de P foi mais relacionada com o volume radicular 

do que com área superficial, sugerindo que o peso da matéria 

f;n;€sca pode ser usado para expressá-la. Segundo SCHENK e 

BARBER (1979), a morfologia da raiz de milho variou com o 

tipo de solo e influenciou a absorção de P, a qual 

apresentou estreita correlação com a superfície e o 

comprimento da raiz. A densidade do solo, tipo de matéria 

orgânica, pH e grau de agregação do solo podem afetar o 

desenvolvimento do sistema radicular e portanto, alterar o 

influxo de P. 

Com base nas características m~rfológicas e 

fisiológicas das raízes e nas características de solo, 

Barber e Cushman, 1981 citados por SILVA e MAGALHAES (1989), 

desenvolveram um modelo matemá-tico, modelo de Cusham-Barber, 

que permitindo estimar a absorção de nutrientes e os 

parâmetros que mais a influenciam, conduzem ao conhecimento 

das características da planta e do solo mais limitantes e 

que, portanto, precisam ser modificadas a fim de aumentar a 
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absorção de nutrientes pela planta. Assim, esses autores 

observaram que a área superficial da raiz teve grande efeito 

na absorção de P pelo tomateiro, em ambos os solos 

empregados, sendo que a absorção estimada pelo modelo e a 

observada experimentalmente foram bem próximas. Essa mesma 

observação já tinha sido feita por SCHENK e BARBER (1979), 

em milho, os quais constataram correlação entre a absorção 

estimada de p, pelo modelo de simulação de Claassen e 

Barber, e a observada empregando-se solo, havendo uma 

superestimativa de 9% no primeiro método, porque esse não 

considera a competição pelo P entre as raizes. 

O conhecimento sobre os parâmetros cinéticos 

da absorção de ions e dos caracteres morfológicos das 

raízes, ambos geneticamente controlados, podem ainda 

fornecer subsídios para programas de melhoramento que visem 

a obtenção de cultivares tolerantes a elementos tóxicos, 

principalmente AI, cuja presença interfere na absorção de 

outros íons (VILELA e ANGHINONI, 1984; VALE et a111, 

1984a,b; CANAL e MIELNICZUK, 1983; CASTELLS, 1984; ZHANG e 

TAYLOR, ,1989). 
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3-. MATERIAL B .K:tTODOS 

o presente estudo foi desenvolvido no 

Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da ESALQ, 

Piracicaba, e conduzido em casa de vegetação e no 

laboratório. Constou de três experimentos, divididos em duas 

partes: avaliação do crescimento e nutrição mineral das 

plantas e estudo da cinética da absorção de fosfato. 

3.1- Crescimento e nutrição mineral 

3.1.1- Descrição dos experimentos 

EXPERIMENTO I 

Teve como objetivo avaliar o efeito da 

micorriza e do nível de P adicionado, nos parâmetros 

c:htét.icos da absorção radicular do P e desenvolvimento do 

fe.i5·DBiro (Phaseolus vulgaris L.), cultivar IAC-Carioca. 

Arranjado em esquema fatorial 2X3 e conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado, com dez repetições, 

empregaram-se dois níveis de P ao substrato (0.3 e 3.0 ppm 

P)~ dois fungos micorrízicos vesículo-arbusculares (FMVA), 

G10lIlUS etunica.tulIl Becker & Gerdemann e Seu tel lospora 

heterogama (Nicol.& Gerd.) Gerd. & Trappe e uma testemunha 

(ausência de FMVA), totalizando seis tratamentos. Fo~ 

conduzido no período de janeiro a fevereiro de 1987 e 

avaliado aos 30 dias após semeadura. 

EXPERIMENTO 11 

O objetivo foi estudar como as simbioses 

estabelecidas por diferentes fungos e cultivares de feij&o 

influenciam os parâmetros cinéticos da absorção de P e a 
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possibilidade de relacionar tais parâmetros com 

eficiência da simbiose, além de avaliar o 

micorrização no desenvolvimento e nutrição 

planta. Foi conduzido em esquema fatorial 

o grau de 

efeito da 

mineral da 

2X4, em 

delineamento inteiramente casualizado, com dez repetições, 

empregando-se duas cultivares, IAC-Carioca e Negro Argel, e 

dois FMVAs, Glomus etunicatum e Scutellospora heterogama, e 

duas testemunhas (ausência de FMVA) com diferentes níveis de 

P adicionado, 0.3 e 3.0 ppm P, totalizando oito tratamentos. 

As plantas foram colhidas aos 40 dias após semeadura, sendo 

que este experimento foi conduzido no período de março a 

maio de 1987. 

EXPERIMENTO 111 

Teve como objetivo estudar os parâmetros 

cinéticos de absorção radicular de P pela micorriza 

estabelecida em feijoeiro, cultivar IAC-Carioca, bem como 

seu desenvolvimento e aspectos nutricionais, considerando-se 

duas épocas do ciclo da planta: início do florescimento (35 

dias após semeadura) e enchimento das vagens ( 50 dias após 

semeadura). O experimento instalado em delineamento 

inteiramente casualizado com dez repetições, em esquema 

fatorial 3X2, constou do emprego do FMVA Glomus etunicatum e 

duas testemunhas, uma em que as plantas receberam 0.3 ppm P 

e outra 3.0 ppm P e da colheita das plantas em duas épocas, 

totalizando seis tratamentos. Foi conduzido de abril a junho 

de 1987. 

3.1.2- Material e procedimentos gerais 

No experimento I foi utilizado como substrato 

areia lavada média - fina, sílica moída e solo (Areia 

Quartzosa da série Pared~o Vermelho), na proporç~o de 8:1:1, 

com a seguinte análise química: pH em CaClz- 5.6; MO%- 0.28; 

P resina - 3.7 ppm; K+ - 0.03, Caz+ - 0.40, Mgz+ - 0.1 e 
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H++A13+ - 0.87 meq/100 cm3 . Nos demais experimentos foi 

empregado como substrato areia lavada média- fina e sílica 

moída (~:1~ A sílica foi lavada com água corrente e 

autoclavada a 121°C por 1.5 hora. A areia previamente lavada 

com água corrente e o solo foram esterilizados com vapor 

fluente por 2 horas, em 3 dias consecutivos. 

Foram utilizados vasos de barro de 3 kg no 

experimento I e de plástico de 2.5 kg nos demais, 

previamenf~ lavados e desinfestados com lisoforme. Revestiu

se o vaso internamente com saco plástico para facilitar a 

remoça0 da planta inteira e a transferência para a solução 

nutritiva, sem danificar o sistema radicu1ar. Na parte 

inferior do vaso foi posta uma c~mada de 2 cm de pedra 

britada, tamanho médio, lavada com água corrente e 

esterilizada a 1210C por 1.5 hora, para facilitar a àrenagem 

da solução. 

o inóculo de FMVA, obtido em vasos - estoque 

com milho, foi espalhado em toda superfície do vaso a 5 cm 

de pedaços de raiz infectada; 

esporos. A testemunha recebeu 

de profundidade, e constou 

hifas e aproximadamente 2000 

50 ml de solo do vaso - estoque testemunha, contendo pedaços 

de raiz de milho mas ausência de propágulos de fungo 

micorrízico. 

As sementes utilizadas, provenientes do banco 

de germoplasma da Seção de Leguminosas do IAC, Campinas, SP, 

foram desinfestadas superficialmente com Hipoclorito de 

sódio (Q'Boa) 50% por 5 minutos e lavada com água destilada. 

Em seguida, as sementes foram submersas em uma suspensão de 

células de rizóbio, por 15 minutos, obtida em meio líquido 

YMB (VINCENT, 1970) com agitação. As estirpes de Rhizobium 

leguminosarum biovar phaseoli empregadas foram: C-05 II,CIAT 

1899 e C-88, fornecidas pelo Laboratório de Microbiologia do 

solo, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA), 

Piracicaba. Procedeu-se à semeadura, colocando-se 8 sementes 

por vaso, sobre as quais foram adicionados 10 ml da 

suspensão de rizóbio. O desbaste foi realizado 10 dias após 
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semeadura para uma planta por vaso, adicionando-se, 

novamente, 10 ml da suspensão de rizóbio no colo da planta. 

Do plantio até o desbaste, os vasos receberam 

apenas água destilada. A partir daí, foram adicionados, 

semanalmente, 100 ml da solUÇão nO 2 de HOAGLAND e ARNON 

(1950) modificada por FAQUIM (1988), conforme consta da 

Tabela 1, em sistema de drenagem livre, irrigando-se com 

água destilada quando necessário. Nos tratamentos onde houve 

inoculação de fungo micorrízico e em uma das testemunhas, a 

concentração de P utilizada foi 0.3 ppm, enquanto na outra 

testemunha adicionaram-se 3.0 ppm. As plantas receberam N 

parceladamente, sendo 30 ppm por ocasião do desbaste e 30 

ppm aos 20 dias após semeadura. 

conforme o 

Por ocasião da colheita, 

experimento (item 3.1.1), 

cuja época 

as plantas 

variou 

foram 

cuidadosamente retiradas dos vasos pelo saco plástico, que 

uma vez cortado permitiu que o substrato fosse eliminado, 

mergulhando-se o sistema radicular em sucessivos~anques de 

água, de modo a minimizar os danos à raiz e evitar, o máximo 

possível, o desprendimento de nódulos e de hifa externa do 

f~ngo micorrízico. De dez repetições, quatro foram separadas 

para o ensaio de cinética (item 3.2) e seis para avaliação 

do crescimento e nutrição mineral. 

As plantas foram cortadas na altura do colo e 

a parte aérea posta em saco de papel e levada à estufa com 

circulação forçada de ar a 85-70 0 C, até peso constante, para 

obtenção do peso da matéria seca. 
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Tabela 1- Concentracão dos nutrientes usados na solução 

nutritiva de crescimento das plantas e na solução 

nutritiva de' absorcão de fosfato empregada no 

ensaio de cinética. 

NUTRIENTES 

N 

P 

K 

Ca 

Mg 

S 

B 

Cu 

Fe 

Mn 

Mo 

Zn 

C02/ 

SOLUÇÃO DE 

CRESCIMENTO 1/ 

_____________________ ppm 

117.0 

120.0 

24.3 

32.0 

0.5 

0.02 

5.0 

0.0 

0.01 

0.05 

1.0 

SOLUÇÃO DE 

ABSORÇÃO 

14.0 

0.31 

11. 7 

12.0 

2.43 

3.2 

0.25 

0.01 

0.0 

0.25 

0.005 

0.025 

0.0 

1/ SoluCão n 0 2 de HOAGLAND e ARNON (1950) modificada para 

K,Ca,Mg e S, segundo FAQUIM (1988). 

2/Partes por bilhão (ppb). 
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Posteriormente~ a matéria seca da parte 

aérea foi moída em moínho tipo Willey com peneira de 20 

malhas por polegada par~ análise química , segundo SARRUGE e 

HAAG (1974). O N, após digestão sulfúrica, foi determinado 

pelo método de Kjeldahl; os demais nutrientes, após digestão 

nitro perclórica, foram assim determinados: P 

colorimetria; K - fotometria de chama; Ca, Mg. Cu, Zn, Mn e 

Fé - espectrofotometria de absorção atômica. 

O sistema radicular foi lavado com água 

corrente e os nódulos foram separados e secos em estufa com 

circulação de ar a 65-70 c C, até peso constante.A porcentagem 

do comprimento de raiz infectada por fungo micorrízico foi 

estimada pelo método de AMBLER e YOUNG (1977), após 

coloração com lacto-glicerol-"trypan blue", segundo PHILLIPS 

e HAYMAN (1970). 

3.1.3- Avaliação estatística 

Os dados experimentais foram submetidos à 

análise da variância, inteiramente casualizado ou fatorial, 

dependendo do delineamento empregado em cada experimento. A 

análise estatística foi realizada pelo programa SANEST 

(Sistema de Análise Estatística) e os dados expressos em 

porcentagem foram transformados em y= arcseno da raiz 

quadrada de X/100. A comparação de médias foi feita pelo 

teste de Tukey. 

3.2- Cinética da absorção de fosfato 

A caracterização da cinética de absorção 

radicular de P pelas plantas e determinação dos parâmetros 

cinéticos foram realizados pelo método de esgotamento do P 

da solução em função do tempo de absorção ( curva de 

depleção), de acordo com a metodologia proposta por CLAASSEN 

e BARBER (1974), empregando-se plantas inteiras e baixa 

concentração do elemento na solução. 
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Das quatro repetições selecionadas para o 

ensaio de cinética, uma foi empregada em um ensaio prévio, 

que teve como objetivo estabelecer o volume da solução e a 

concentração de P necessários para obter um esgotam~nto do 

elemento da solução entre 5 e 8 horas de absorção. 

As plantas retiradas do substrato sólido 

foram transferidas para solução nutritiva de crescimento 

correspondente (Tabela 1), pH 5.5 (ajustado com NaOH ou 

HCI), em vasos plásticos de 3 litros, com aeração constante, 

por 3 dias, ainda em casa de vegetação. 

Quarenta horas antes do início do ensaio de 

cinética, transferiram-se as plantas para a solução 

nutritiva de absorção (Tabela 1), omitindo-se o p, para 

aumentar a capacidade das raízes em absorver este nutriente 

(Jungk, 1975 citado por FAQUIM, 1988). Após esse tempo, as 

plantas foram levadas para o laboratório, onde foi adaptado 

um sistema 

uma bateria 

de iluminação 

de lâmpadas 

mais apropriado, 

HPLO de 250 Watts 

constituído por 

(Phillips) que 

forneceu uma intensidade luminosa de 35 Watts/ m2 ao nível 

das folhas superiores, e uma temperatura ambiente média 

variável em cada experimento: I e 11 - 28 0 C e III- 24 o C. 

de absorção, 

10 ~M de 31p 

Transferiram- se as plantas para nova solução 

onde permaneceram por 1.5 hora, com adição de 

(0.31 ppm) e um volume de 2.5 litros,conforme 

determinado no ensaio prévio. Esse passo teve como objetivo 

alcançar o equilíbrio estacionário de absorçao do elemento, 

requerido para a aplicação do modelo cinético (EPSTEIN e 

HAGEN, ,1952). Iniciou-se, então, o ensaio de cinética de 

absorção. transferindo-se as plantas para vasos com solução 

de absorção com a concentração de P e volume de solução 

previamente determinados, mas marcada com 40 ~Ci 32P/ vaso, 

na forma de NaH2 32P04 livre de carregador. A homogeneiza~ã~ 

dos isótopos foi feita com um bastão de vidro. O periodº de 

absorção foi de 12 horas, e até a 5° hora as amostragens 

foram realizadas a cada 0.5 hora, e após, em intervalos de 

1.0 hora, totalizando 18 amostragens por vaso. As amostras 
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de solução, alíquotas de 1 ml, foram postas em frascos de 

_ cintilação com 14 rol de água desmineralizada e determinou-se 

a atividade do 32p pel~ efeito Cerenkov (NASCIMENTO FO e 

LOB~O. 1977) em um espectrôroetro beta de cintilação líquida, 

no Laboratório de Radioisótopos do Centro de Energia Nuclear 

na Agricultura (CENA), Piracicaba. 

As plantas ficaram sob aeração constante 

durante toda a duracão - do ensaio e o pH da solução, 

inicialmente ajustado para 5.0, não foi corrigido no período 

de absorção. 

No início e final do ensaio determinou-se o 

peso do vaso 

transpiração e 

+ planta 

correção do 

para posterior estimativa 

volume da solução no vaso, 

da 

em 

cada tempo de amostragem. Terminado o ensaio, o 

radicular foi separado da parte aérea, lavado 

sistema 

em água 

corrente e seco em papel toalha para determinação do peso da 

matéria fresca, ou seco em estufa a 65°C até peso constante, 

para determinação do peso da matéria seca. 

Uma vez obtida a curva de exaustão do P da 

solução em função do tempo de absorção, estimaram-se os 

parâmetros cinéticos da absorção radicular de P (Vmax e Km), 

empregando-se a aproximação gráfico - matemática proposta 

por RUIZ (1985). A Cm~n foi determinada pela média dos 

valores de concentração de P na solução, que nas amostragens 

finais do ensaio tenderam a permenecer constantes. Estimados 

os parâmetros cinéticos, foi possível definir a equação de 

Michaelis - Menten e calcular o influxo: I=---YmAX-C __ 

Km + C 

ou Inf luxo líquicio: I= __ Ym.sK (~ .. _.cmin) 

Km + ( C - Cm~n) 

expressos por unidade de peso de matéria fresca ou seca de 

-raiz (gmol P.g-J..h- 1 ) e por planta (J.lmol P.planta- 1 .h- 1 ). 
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4 - RESULTADOS 

4.1 - EXPERIMENTO I 

A Figura 1 mostra as curvas de exaustão do P 
da solução,de acordo com os tratamentos, obtidas pela 
diminuição na atividade do 3Zp da solução em função do tempo 
de absorção. A exaustão do P variou com a dose de P 

adicionada ao substrato e a presença da micorriza. A 

micorrização das plantas na menor dose de P (P~) exauriu 

mais rapidamente o P da solução, enquanto na maior dose (pz) 

a exaustão foi mais lenta, principalmente para Glomus 

etunicatum. 

A partir das curvas de exaustão de P da 

solução nutritiva determinaram-se os parâmetros cinéticos da 

absorção radicular de P, cujas equações de regressão, para 

ajuste dos dados experimentais, constam do Apêndice 1. 

A Tabela 2 demonstra o efeito da dose de P e 

da micorrizaçao do feijoeiro nos parâmetros cinéticos da 

absorção de P. Os valores de Vmax foram influenciados pelo 

nível de P; considerando-se a velocidade expressa em unidade 

de peso de matéria seca de raiz, observou-se que o aumento 

na dose de P reduziu Vmax em 20% nas plantas da testemunha e 

em 59% e 34% nas plantas colonizadas por G. etunicatum e S. 

heterogama, respectivamente. A micorrização do feijoeiro 

aumentou a Vmax na dose P~, mas a reduziu quando as plantas 

receberam maior dose de P, sendo -gue a maior redução ocorreu 

na simbiose com G. etunicatum, em torno de 40%, ao passo gue 

com S. heterogama, foi ao redor de 5%, comparando-se com T-

Pz. Na dose p~, as micorrizas diminuiram em 15% o valor do 

Km, demonstrando um aumento de afinidade ao P pelas raízes 

infectadas, quando comparado com T-Pl; entretanto, em P2 
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Figura 1. Curva de exaustão do P da solução em função do 

tempo de absorção pelo feijoeiro, na ausência (T

Testemunha) e presença de micorriza (GE- Glomus 

etunicBtum; SH- ScutellosporB heterogBma) e com 

dois níveis de P (Pl- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm). 
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Tabela 2. Parâmetros cinéticos (Vmax, Km, Cm1n) de absorção 

radicular deP e peso da matéria fresca (PMF) e 

seca (PMS) de raiz de feijoeiro, na ausência (T

Testemunha) e presença de micorriza (GE- Glomus 

etunicatum; SH- Scutellospora heterogama) , com 

dois níveis de P (P1- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm). 

(Médias de três repetições). 

TRATAM. Vmax Km Cm 1.n PMFR PMSR 

flmol P flM flM g g 

gMF.h pl.h gMS.h 

T-Pi 0.71 10.72 10.72 2.00 0.19 15.1 1.0 

T-P2 0.72 11.03 8.49 2.09 0.21 15.3 1.3 

GE-Pi 0.85 13.38 12.16 1. 71 0.08 15.7 1.1 

GE-P2 0.39 8.54 5.03 2.68 0.55 22.0 1.7 

SH-Pi 0.87 14.61 12.18 1. 63 0.12 16.8 1.2 

SH-P2 0.55 11. 28 8.06 2.19 0.29 20.4 1.4 

ocorreu um aumento no Km de 28% nas plantas colonizadas por 

G. etunicatum e de 5% naquelas por S. heterogama, em 

relação a T-P2. O comportamento da simbiose nas diferentes 

doses de P também variou, observando-se que o valor de Km 

foi aumentado em 57% e 34% na presença de G. etunicatum e 

S. heterogama, respectivamente, -e -em 5% na testemunha, 

quando as plantas receberam maior 90se de P. 



35 

Os valores de Cm~n (Tabela 2) variaram de 

forma semelhante ao Km, ou seja, comparando-se com T-P~, as 

micorrizas diminuiram a Cm~n em 58% e 37%, enquanto que em 

relação a T-P2, aumentaram em 162% e 38%, quando 

estabelecidas por G. 

respectivamente. Levando-se 

etunieatuIlJ e 

em consideração 

s. he terogama, 

o nível de P 

aplicado, constatou-se que com o aumento na dose de p, a 

Cm~n elevou-se em 11%, 558% e 142% nas plantas da testemunha 

e nas simbioses com G. etunieatuIlJ e S. heterogama, 

respectivamente. 

A micorrização do feijoeiro em P1 promoveu um 

incremento no influxo líquido de P, em torno de 20%,' em 

relação a T-P1, quando expresso em unidade de peso de raiz 

(Figuras 2 e 3 e Tabela 3). A aplicação de uma dose maior de 

P ao substrato reduziu o influxo, principalmente nas plantas 

colonizadas por Glomus, que apresentaram um influxo 50% 

menor que a testemunha correspondente (T-P2), ao passo que 

nas plantas em simbiose com Seu tel lospora, esta redução foi 

de 7% (influxo por unidade de peso de matéria seca de raiz). 

G. etunieatum e S. heterogama, em P1, promoveram, 

respectivamente, um influxo liquido de P por unidade de peso 

de raiz, 176% e 62% maior do que o obtido com adição de P2, 

enquanto T-P1 superou T-P2 em apenas 28%. 

O influxo liquido de P por planta (Figura 4 e 

Tabela 3) teve um incremento de 27% e 42%, quando na 

presença de Glomus e Seu tel lospora, respectivamente, 

comparando-se com T-P1, ao passo que em comparação a T-P2, o 

primeiro endófito reduziu o influxo em 28% e o segundo não o 

alterou. Na dose P1, as plantas micorrizadas por Glomus e 

Scutellospora apresentaram, respectivamente, um influxo 79% 

e 39% maior que na dose P2, enquanto na testemunha não houve 

efeito de nivel de P. 

As raízes das plantas - foram 

significativamente mais colonizadas por G. etunicatum do que 

S. heterogama, na dose P1 (Tabela 4). O aumento na dose de P 

reduziu, significativamente, a porcentagem do comprimento de 



Tabela 3. Influxo líquido de P por unidade de peso de 
matéria fresca (MF) e seca (MS) de raiz e por 
planta, em função da concentração de P na solução, 
em feijoeiro não micorrizado (T- Testemunha) e 
micorrizado (GE- Glosus etunicatus; SH
Scutellospora heterogama), com dois níveis de P 
(P1- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm).1/ 

CONC. P 

11M 
O 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

O 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
18 
18 
20 

o 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
18 
18 
20 

-0.08 
0.34 
0.47 
0.53 
0.57 
0.59 
0.61 
0.62 
0.63 
0.64 
0.65 

-1.13 
5.09 
7.03 
7.97 
8.53 
8.90 
9.17 
9.36 
9.52 
9.84 
9.74 

-1.13 
5.09 
7.03 
7.97 
8.53 
8.90 
9.17 
9.36 
9.52 
9.64 
9.74 

-0.08 
0.33 
0.46 
0.53 
0.57 
0.59 
0.61 
0.63 
0.64 
0.64 
0.65 

-0.95 
3.92 
5.47 
6.24 
6.69 
7.00 
7.21 
7.37 
7.50 
7.60 
7.68 

-1. 23 
5.09 
7.11 
8.10 
8.70 
9.09 
9.37 
9.58 
9.74 
9.87 
9.98 

Ilmol PI 
-0.04 
0.45 
0.59 
0.66 
0.70 
0.73 
0.74 
0.76 
0.77 
0.78 
0.78 

Ilmol PI 
-0.60 
6.43 
8.47 
9.44 

10.00 
10.37 
10.64 
10.83 
10.98 
11.10 
11.20 
Ilmol PI 
-0.66 
7.08 
9.32 

10.38 
11.00 
11.41 
11.70 
11.92 
12.08 
12.21 
12.32 

gMF.h 
-0.10 
0.14 
0.22 
0.26 
0.29 
0.30 
0.32 
0.33 
0.33 
0.34 
0.34 

gMS.h 
-1. 30 
1. 77 
2.83 
3.37 
3.70 
3.92 
4.08 
4.19 
4.29 
4.36 
4.42 

pl. h 
-2.21 
3.00 
4.81 
5.72 
6.28 
6.65 
6.92 
7.12 
7.28 
7.40 
7.51 

-0.07 
0.47 
0.61 
0.68 
0.72 
0.75 
0.77 
0.78 
0.79 
0.80 
0.80 

-0.97 
6.52 
8.58 
9.54 

10.09 
10.46 
10.71 
10.90 
11. 05 
11.18 
11.26 

-1.16 
7.83 

10.29 
11.44 
12.11 
12.54 
12.85 
13.08 
13.25 
13.39 
13.50 

SH-P2 

-0.08 
0.24 
0.35 
0.40 
0.43 
0.45 
0.46 
0.47 
0.48 
0.49 
0.50 

-1. 23 
3.53 
5.07 
5.83 
6.28 
6.58 
6.79 
6.95 
7.07 
7.17 
7.25 

-1. 72 
4.95 
7.09 
8.15 
8.79 
9.20 
9.50 
9.73 
9.90 

10.04 
10.15 

1/0 influxo líquido em cada concentração de P foi calculado, 
aplicando-se a equação de Michaelis-Menten: I=Ymax .. _LC--=-_Gm.inl 

Km +(C-Cm.in) 
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Figura 2. Influxo líquido de P por unidade de peso de 

matéria fresca de raiz, em função da concentração 

de P na solução, em feijoeiro, na ausência (T

Testemunha) e presença de micorriza (GE- Glonus 

etunicatun; SH- Scutellospora heterogana) e com 

dois níveis de P (P1- 0.3 ppm; P2- 3.0 

ppm).Curvas traçadas de acordo com a equaçÃo de 

Michaelis - Menten. 
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Figura 3. Influxo líquido de P por unidade de matéria seca 

de raiz, em função da concentracão de P na 

soluCão, em feijoeiro não micorrizado (T-

Testemunha) e micorrizado (GE- GloBus etunicatuB; 

SH- Scutellospora heterogama) , com dois níveis de 

P (P1- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm).Curvas tracadas de 

acordo com a equação de Michaelis - Menten. 
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Figura 4. Influxo líquido de P por planta, em funçào da 

concentração de P na solução, em feijoeiro não 

micorrizado (T- Testemunha) e micorrizado (GE

Glomus e tunicatum; SH- Scutellosporn heterognmn) 

com dois níveis de P aplicado (Pl- 0.3 ppm; P2-

3.0 ppm). Curvas traçadas segundo a equação de 

Hichaelis - Menten. 
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raiz infectada pelo primeiro fungo, não alterando, 

entretanto, a do segundo. 

Tabela 4. Peso da matéria seca da parte aérea (PMSPA), peso 

da matéria seca dos nódulos (PMSNOD) e porcentagem 

de infecção na raiz de feijoeiro não micorrizado 

(T- Testemunha) e micorrizado (GE- Clomus 

etunicatulIl; SH- Scutellospora heterogallla) , com 

dois níveis de P (Pl.- 0.3 

ppm).(Médias de 6 repetições).l./ 

TRATAMENTOS 

GE-Pl. 

F2/ 
CV 

PMSPA 

g 

1.15c 

1.82ab 

1.73ab 

1. 87a 

1.30bc 

1.90a 

7.03** 
18.19 

PMSNOD 

mg 

14.64c 

47.08b 

60.02b 

107.16a 

15.66c 

44.38b 

46.23** 
23.30 

INFECÇAO 

% 

Oc 

Oc 

60a 

46b 

38b 

39b 

353.62** 
10.30 

3.0 

l./Médias seguidas por letras iguais não diferem entre si 

pelo teste de Tukey a 5%~ 

2/**-Teste F significativo a 1%. 



Com relação ao crescimento das plantas 

(Tabela 4), observou-se que P2 promoveu um aumento 

significativo na produção de matéria seca da parte aérea, na 

testemunha e na presença de S. heterogama, mas não de G. 

etunicatum. O crescimento causado por este endófito nao 

diferiu com a dose de P e nem de T-P2. A planta micorrizada 

por Glomus na dose Pl diferiu de T-PI, o que não ocorreu com 

S. heterogama. 

plantas 

Independente de 

que receberam 

estarem ou 

maior dose 

não micorrizadas, as 

de P apresentaram 

significativamente maior nodulação (Tabela 4). As plantas 

infectadas por G. etunicatum, na dose P2, tiveram nodulação 

significativamente maior que todos os demais tratamentos. 

Tanto em Pl como em P2, S. heterogama não diferiu da 

testemunha, mas foi superado significativamente por G. 

etunicatum, que gerou um incremento na nodulação, em torno 

de 300% e 130%, respectivamente. Enquanto a testemunha e 

Scutellospora aumentaram a nodulação em 200% com a adição de 

P2 ao substrato, Glomus somente a incrementou em 79%. 

Com exceção do P, os teores de N, K, Ca e Mg 

na parte aérea do feijoeiro apresentaram um aparente efeito 

de diluição, em função do maior crescimento das plantas 

(Tabela 5). O teor de P, entretanto, foi significativamente 

maior nas plantas colonizadas pelo Glomus, na maior dose de 

P, superando T-P2 em 20%, T-Pl em 64% e G-Pl em 39%. As 

plantas da testemunha e as colonizadas por G. etunicatum que 

receberam P2, superaram significativamente aquelas com PI, 

enquanto as colonizadas por S. heterogama não diferiram 

quanto à dose de P. Em relação à quantidade acumulada na 

parte aérea (Tabela 5), constatou-se que na dose PIOS 

fungos micorrízicos não diferiram da testemunha, com exceção 

do p, cujo acumúlo nas plantas colonizadas pelo Glomus foi 

significativamente maior (100%) que T-PI. Glomus e 

Scutellospora geraram, respectivamente, aumentos de 46% e 

67% para o P, 48% e 25% no Ca e 47% e 29% no Mg, com adição 

de P2. De modo geral, as plantas cultivadas com maior dose 
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Tabela 5. Teor e quantidade acumulada de N, P, K, Ca e Mg na 

parte aérea" de feijoeiro na ausência (T

Testemunha) e presença de micorriza (GE- Glomas 

TRATAM. 

T-P1 
T-P2 
GE-Pl 
GE-P2 
S'M-P1 
SH-P2 

F2/ 

CV(%) 

T-P1 
T-P2 
GE-P1 
GE-P2 
SH-P1 
SH-P2 

F 
CV(%) 

etunicBtuB; SH- Scutellospora 

dois níveis de P (P1- 0.3 

heterogamB) , 

ppm; P2-
com 

3.0 

ppm).(Médias de 6 repetições).1/ 

N 

2.89a 
1.90bc 
1.64c 
1.87bc 
2.15b 
1.87bc 

11.53** 
5.83 

30.4ab 
35.8a 
28.7ab 
35.6ab 
25.7b 
32.6ab 

2.97* 
16.44 

P K 

TEOR (%) 

0.11d 
0.15b 
O .13bc 
0.18a 
0.12cd 
0.14bc 

18.54** 
4.52 

2.54a 
1.63c 
1.63c 
1.69bc 
2.21ab 
1.66c 

9.48** 
7.24 

Ca 

1.82a 
1.35ab 
1.12b 
1.43ab 
1.51a 
1.31ab 

4.04** 
7.04 

QUANTIDADE ACUMULADA (mg) 

1. 2d 
2.8ab 
2.4bc 
3.5a 
1.5cd 
2.5b 

16.80** 
19.51 

26.7ab 
30.3ab 
28.8ab 
34.0a 
25.1b 
27.4ab 

2.42* 
15.72 

16.1c 
25.1a 
18.3bc 
27.0a 
18.2bc 
22.7ab 

9.48** 
14.86 

Mg 

O.35a 
0.23c 
O.25bc 
0.32ab 
0.27abc 
O.27a 

5.79** 
7.45 

3.9bc 
4.3bc 
4.3bc 
6.3a 
3.5c 
4.5b 

29.13** 
9.13 

1/Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 

te~te de Tukey a 5%. 

2/* e **- Teste F significativo a 5% e 1%, respectivamente. 
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de P tenderam a acumular mais N, P, K, Ca e Mg na parte 

aérea, principalmente aquelas infectadas pelo Glomus, embora 

só tenha ocorrido diferença significativa no acúmulo de Mg 

(47% de incremento, em relação a T-P2 e S. heterogama). 

O teor de Zn, Cu e Mn na parte aérea do 

feijoeiro foi significativamente maior na testemunha (T-P1) 

que nos demais tratamentos (Tabela 6). As plantas 

colonizadas por S. heterogama tiveram os menores acúmulos de 

Zn e Cu, em média 34%. As micorrizas com G. etunicatum e T

P2 apresentaram os maiores acúmulos de Fe, Zn e Cu. Houve 

significativamente menor acúmulo de Mn na parte aérea das 

micorrizas estabelecidas na dose P1, sendo que esta redução 

foi de 36% e 52%, em relação a Glomus e Scutellospora, 

comparando-se com T-P1. Na maior dose de P, entretanto, os 

endófitos não diferiram da testemunha no acúmulo de Mn. 

4.2- EXPERIMENTO 11 

Verificou-se que a exaustão do P da solução 

nutritiva pelas plantas colonizadas pelo G. etunicatum foi 

mais rápida do que 

heterogama (Figura 

a testemunha e as colonizadas por 

5). Na cultivar (cv) Negro Argel, 

s. 
a 

diferença no comportamento dos endófitos foi mais acentuada 

que na Carioca. 

cinéticos da 

partir das 

O efeito 

absorção de 

curvas de 

da micorriza nos 

P pelo feijoeiro, 

ajuste do Apêndice 

parâmetros 

estimados a 

2, pode ser 

observado na Tabela 7. Na cv Carioca observou-se que a 

micorrização com G. etunicatulfl aumentou a Vmax em 22% e 70%, 

quando expressa por unidade de peso de matéria seca de raiz, 

18% e 53%, considerando-se por unidade de peso de matéria 

fresca e em 64% e 54%, quando expressa por planta, em 

relação a T-P1 e T-P2, respectivamente. A colonização dessa 

cv por S. heterogallla, entretanto, não aumentou a Vmax. 
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Tabela 6. Teor e quantidade acumulada de Fe, Zn, Cu e Mn na 

parte aérea do feijoeiro, na ausência (T

Testemunha) e presença de micorriza (GE- Glomus 

etunicatum; SH- Scutellospora heterogama) , com 

dois níveis de P (Pl- 0.3 ppm; P2- 3.0 

ppm).(Médias de 6 repetições).l/ 

TRATAMENTOS. 

T-Pl 
T-P2 
GE-Pl 
GE-P2 
SH-Pl 
SH-P2 

F2/ 

CV(%) 

T-Pl 
T-P2 
GE-Pl 
GE-P2 
SH-Pl. 
SH-P2 

F 
CV(%) 

Fe 

155a 
129abc 
118bc 
148ab 
102c 
105c 

7.19** 
14.53 

163cd 
234ab 
194bc 
282a 
123d 
192bcd 

12.00** 
17.97 

Zn 

TEOR (ppm) 

70.4a 
48.8b 
49.1b 
48.2b 
45.7b 
33.0b 

8.11** 
19.10 

Cu 

15.7a 
7.8b 
8.8b 
7.9b 
7.4b 
6.4b 

15.62** 
21.44 

QUANTIDADE ACUMULADA (~g) 

75.4ab 
91.8a 
86.9a 
95.3a 
54.2b 
57.1b 

13.51** 
13.98 

15.7a 
14.0ab 
14.9ab 
17.0a 
8.4c 

11. Obc 

10.61** 
16.48 

Mn 

964a 
433b 
441b 
637b 
438b 
452b_ 

12.9** 
23.22 

1085ab 
773bc 
695c 

1163a 
521c 
857abc 

9.31** 
20.84 

l/Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5%. 

2/**- Teste F significativo a 1%. 
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Carioca Negro Argel 

Concentração de P, IAM 
12r-------~~--------------~ 

Concentração de P, IAM 
12r-------~~----------------. 

10 10 

8 8 

6 

4 

0~~~~~~I=~~ 
o 1 2 3 456 7 8 9 ~ 

O~~~--~~--~~--~~--~~ 

o 1 234 5 6 7 8 9 ~ 

Tempo de absorção,h Tempo de absorção, h 

- T-P1 -!- T-P2 -*- GE -e- SH 

Figura 5. Curva de exaustão de P da solução em função do 

tempo de absorção, por duas cultivares de feijão 

(Carioca e Negro Argel) na ausência (T-P1-

Testemunha com 0.3 ppm P; T-P2- Testemunha com 

3.0 ppm P)e presença de micorriza (GE- Glollus 

etunicatum; SH- ScutellosporB heterogama). 
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Tabela 7. Parâmetros cinéticos da absorçso radicular de P 

(Vmax,Km,Cmin) e peso da matéria fresca (MF) e 

seca (MS) de raiz de duas cultivares de feijão 

TRATAM. 

CARIOCA 

T-P1 

T-P2 

GE 

SH 

(Carioca e Negro Argel) na ausência (T-P1-

Testemunha com 0.3 ppmP; T-P2- Testemunha com 3.0 

ppm P) e presença de micorriza (GE- Glomus 

etunicatum; SH- Scutellospora heterogama). (Médias 

de três répetições). 

Vmax Km Cm:l.n PMFR PMSR 

~mol P/ ~M ~M g g 

gMF.h pl. h gMS.h 

0.38 3.85 2.32 3.08 1.03 8.8 1.7 

0.30 4.10 1. 67 2.80 0.84 13.8 2.5 

0.46 6.31 2.84 1. 81 0.21 13.8 2.2 

0.33 3.67 2.00 1.88 0.75 11.4 1.8 

NEGRO ARGEL 

T-Pl. 0.38 3.81 2.75 4.17 1.62 8.8 1.4 

T-P2 0.38 4.81 2.57 3.10 0.68 12.9 1.8 

GE 0.43 6.01 2.37 2.05 0.24 14.1 2.6 

SH 0.44 3.41 2.50 2.50 1.42 8.2 1.4 



Já na cv Negro Argel, Glomus promoveu 

incremento na Vmax por planta, de 58% e 22%, comparando-se 

com T-P1 e T-P2; quando expressa por unidade de peso de 

matéria seca de raiz, praticamente não houve diferença 

entre os tratamentos, enquanto que por unidade de matéria 

fresca, ambos os endófitos superaram, em torno de 10%, as 

testemunhas. 
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A micorrização do feijoeiro diminuiu o valor 

do Km (Tabela 7). Na cv Carioca, esse decréscimo foi em 

média 35%, para ambos endófitos e em relação às testemunhas. 

Entretanto, na Negro Argel a redução foi maior, ou seja, 51% 

e 34% para Glosus e 40% e 20% para Seu tel lospora , em relação 

a T-P1 e T-P2, respectivamente. Os valores de Km foram 

menores na cv Carioca comparando-se com Negro Argel, sendo 

que as maiores diferenças ocorreram em T-P1 e nas 

colonizadas por Scutellospora. 

A simbiose Carioca-G. etunieatum reduziu a 

Cm~n em 80% e 75%, respectivamente em relação a T-P1 e T-P2, 

enquanto que na presença de S. heterogama, a redução ficou 

em torno de 27% (Tabela 7). Na presença de Glomus, a Cmin 

foi 72% menor que com Scu~ellospora. A cv Negro Argel em 

simbiose com o primeiro endófito apresentou uma Cm~n 85% e 

65% menor que T-Pi e T-P2, respectivamente. Entretanto, esta 

cultivar quando colonizada por S. heterogama alcançou uma 

Cm~n semelhante a T-P1 e 100% superior a T-P2. 

De modo geral, a micorrização do feijoeiro 

promoveu maior influxo líquido de P (Figura 6,7 e 8; Tabela 

8). O influxo por unidade de peso de matéria fresca de raiz 

(Figura 8), na cv Carioca, em relação a T-P1, foi 

incrementado em 46% na presença de G. etunieatum, não 

havendo, entretanto, incremento com S. heterogama. Com 

relação à T-P2, no entanto, o influxo foi aumentado em 77% 

com Glomus e 21%, com Scutellospora. Já na cv Negro Argel, 

ambos os fungos causaram um aumento de 46% no influxo, 

comparando - se com T-Pl, ao passo que T-P2 foi superada 

por G. etunicatum em 31% e S. heterogama, em 13%. 
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Tabela 8. Influxo líquido de P por unidade de.peso matéria 
fresca (MF) e seca (MS) de raiz e por planta, em 
função da concentração de P na solução, em duas 
cultivares de feijão (Carioca e Negro Argel) na 
ausência (T-P1- Testemunha com 0.3 ppm P: T-P2-
Testemunha com 3.0 ppm P) e presença de micorriza 
(GE-Glomus etunicatus; SH- Scutellospora 
heterogama) . 1/ 

CONC.P _______ CARIOCA 

I-lM 
O 
2 
4 
6 
8 
~o 

12 
.i. 4 

18 
20 

o 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

O 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

T-P~ T-P2 GE 

-0.19 
0.09 
0.19 
0.24 
0.27 
0.29 
0.30 
0.32 
0.32 
0.33 
0.34 

-1.16 
0.55 
1.14 
1.43 
1. 61 
1. 73 
1. 81 
1.87 
1. 92 
1. 96 
2.00 

-1.93 
0.92 
1. 89 
2.37 
2.67 
2.86 
3.00 
3.11 
3.19 
3.26 
3.31 

-0.13 
0.09 
0.16 
0.20 
0.22 
0.23 
0.24 
0.25 
0.25 
0.26 
0.26 

-0.71 
0.49 
0.89 
1.08 
1. 20 
1.28 
1. 34 
1.38 
1.41 
1.44 
1.46 

-1. 76 
1. 20 
2.17 
2.66 
2.95 
3.14 
3.28 
3.38 
3.46 
3.53 
3.58 

-0.06 
0.22 
0.31 
0.35 
0.37 
0.39 
0.40 
0.40 
0.41 
0.42 
0.42 

-0.35 
1. 37 
1.89 
2.14 
2.28 
2.38 
2.44 
2.49 
2.53 
2.56 
2.59 

-0.78 
3.05 
4.20 
4.74 
5.07 
5.28 
5.43 
5.54 
5.63 
5.70 
5.75 

SH 

\.lmol 
-0.22 

0.13 
0.21 
0.24 
0.26 
0.27 
0.28 
0.29 
0.29 
0.30 
0.30 
\.lmol 

-1. 32 
0.80 
1.27 
1.47 
1.59 
1.66 
1. 71 
1. 75 
1. 78 
1.80 
1.82 
\.lmo 1 

-2.41 
1.46 
2.32 
2.70 
2.91 
3.05 
3.14 
3.21 
3.27 
3.31 
3.34 

_______ NEGRO ARGEL ________ _ 
T-P2 GE 

P/gMF.h 
-0.25 

0.03 
0.14 
0.20 
0.24 
0.26 
0.28 
0.29 
0.30 
0.31 
0.32 

P/gMS.h 

-0.11 
0.11 
0.20 
0.24 
0.27 
0.29 
0.30 
0.31 
0.32 
0.32 
0.33 

-1. 75 -0.73 
0.23 0.76 
1. 00 1.33 
1.41 1.62 
1.66 1.81 
1. 84 1. 93 
1. 96 2.02 
2.06 2.09 
2.13 2.14 
2.19 2.18 
2.24 2.22 

P/planta.h 
-2.42 -1.41 

0.32 1.46 
1. 39 2.54 
1. 95 3.10 
2.30 3.45 
2.54 3.68 
2.72 3.85 
2.85 3.98 
2.95 4.08 
3.04 4.16 
3.11 4.23 

-0.06 
0.20 
0.28 
0.32 
0.34 
0.36 
0.37 
0.37 
0.38 
0.39 
0.39 

-0.32 
1.09 
1. 53 
1. 75 
1.88 
1. 96 
2.02 
2.06 
2.10 
2.13 
2.15 

-0.80 
2.78 
3.89 
4.43 
4.75 
4.97 
5.12 
5.23 
5.32 
5.39 
5.45 

SH 

-0.58 
0.08 
0.22 
0.28 
0.32 
0.34 
0.36 
0.37 
0.38 
0.38 
0.39 

-3.29 
0.47 
1. 27 
1. 62 
1. 81 
1. 94 
2.02 
2.09 
2.13 
2.17 
2.20 

-4.48 
0.64 
1. 73 
2.21 
2.47 
2.64 
2.76 
2.85 
2.91--
2.96 
3.01-

1/0 influxo líquido em cada concentraçBo de P foi calculadl 
aplicando-se a equação de Michaelis-Menten. 



Carioca Negro Argel 

Influxo liquido, pmol P J gMF.h 
0.5 ,..-----.::..------..:::....----. 

Influxo liquido, IJmol P J gMF.h 
0.6 .----------------------.., 

0.4 0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

o~----------------------~ 

-0.1 

-0.2 

-0.3 '--_.....L. __ .L.-_--I.. ___ ..I....._---I -0.8 '---_.....L. __ .L.-_---L __ -'-_---i 

o 6 10 16 20 2f o 6 10 16 20 2~ 

Concentração de P, pM Concentração de P, 11M 

- T -P1 -+- T -P2 """'*- GE -e- SH 

Figura 6. Influxo líquido de P por unidade de peso de 

matéria fresca de raiz, em função da concentração 

de P na solução, em duas cultivares de feijão 

(Carioca e Negro Argel), na ausência (T-P~

Testemunha com 0.3 ppm P; T-P2- Testemunha com 

3.0 ppm P) e presença de micorriza (GE- Glonus 

etunicatun; SH Scutellospora heterogana). Curvas 

traçadas segundo a equação de Michaelis - Menten. 
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Carioca Negro Argel 

Influxo Ilquido,pmol P/gMS.h 
3~----------~----~~----~ 

Influxo Itquido,pmol P/gMS.h 
3r-------~--~----~~----~ 

2 
2 

1 

1 
o~+-----------------------~ 

01-/-,1---------------1 -1 

-1 

-3 

-2 -4~--~~--~----~----~---~ 
o 2 4 6 8 ro n M ~ ~ ~ o 6 10 16 20 26 

Concentração de p., pM Concentração de P ,pM 

- T-P1 -+- T-P2 ~ GE -e- SH 

Figura 7. Influxo líquido de P por unidade de peso de 

matéria seca de raiz, em função da concentração 

de P na solução, em duas cultivares de feijão 

(Carioca e Negro Argel), na ausência (T-Pl
Testemunha com 0.3 ppm P; T-P2- Testemunha com 

3.0 ppm P) e presença de micorriza (GE- Glomus 

etunicatum; SH- Scutellospora heterogama). Curvas 

traçadas de acordo com a equação de Michaelis

Menten. 



Carioca Negro Argel 

Influxo Uquido,lJmol P Ipl.h e ~ 
Influxo liquido, IJmol P Ipl.h 

6~--------------------------~ 

4 

2 

o~+-------------------------~ 

-2 

-4 

-4~--~----~----~----~----~ -6~--~----~----~----~----~ 
o 6 10 16 20 25 o 5 10 15 20 25 

Concentração P ,IJM Concentração de P, IJM 

-- T-P1 -+- T-P2 -r GE -e- SH 

Figura 8. Influxo líquido de P por planta em função da 

concentração de P na solução, em duas cultivares 

de feijão (Carioca e Negro Argel) na ausência 

(T-P1- Testemunha com 0.3 ppm P; T-P2- Testemunha 

com 3.0 ppm P) e presença de micorriza (GE

Glosus etunicatus; SH- Scutellospora heterogama). 

Curvas traçadas segundo a equação de Michaelis -

Menten. 
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Na cultivar Carioca, Glomus promoveu um 

influxo 45% superior ab promovido por Seu tel lospors , ao 

passo que na Negro Argel, os endófitos praticamente não 

diferiram. 

Considerando-se o influxo por unidade de peso 

de matéria seca de raiz (Figura 7), constatou-se que na 

Carioca, Glomus superou T-Pi em 51%, enquanto Seutellospora 

não diferiu da testemunha; o primeiro endófito superou T-P2 

em 96% e Seutellospora em 46%, sendo que este fungo também 

causou um aumento no influxo de 34%, em relação a T-P2. Já 

na Negro Argel, praticamente não houve diferença entre os 

tratamentos. 

Quanto ao influxo por planta, que considera o 

p~~n_±otal do sistema radicular (Figura 8 e Tabela 8), 

C0'r'l's'"tatou-se que G. etunicatu1l1 aumentou o influxo em 100% na 

Carioca e Negro argel, comparando com T-Pi. Este endófito 

~inda gerou incrementos de 78% na Carioca e 41% na Negro 

Argel, quando comparado a T-P2. Com S. heterogB1l1a, o influxo 

f:3>-i 14% superior a T-Pi em ambas as cultivares, entretanto, 

foi 32% inferior a T-P2 na Negro Argel. Em ambas cultivares, 

GlO1l1US superou Scutellospora em 75% e 90%, respectivamente 

na Carioca e Negro Argel. As plantas testemunhas que 

receberam maior dose de P (T-P2) apresentaram um influxo de 

"P por planta superior àquelas com menor dose de P (T-Pi), 

sendo este aumento, em torno de 48% na Negro Argel -e 12% na 

Carioca. Entretanto, as plantas T-P2 tiveram um influxo por 

unidade de peso de matéria fresca e seca de raiz 24% 

inferior a T-Pi na Carioca, mas 7% superior na Negro Argel. 

O apêndice 3 mostra o valor de F da análise 

da variância das variáveis relacionadas ao crescimento e 

nutrição mineral das plantas. Algumas delas nã~- t4veram 

interação significativa, somente efeito de fator isolado. 

As raízes das plantas, quando na presença de 

G. etunicatum, apresentaram-se significativamente mais 

colonizadas do que com S. heterogams, não havendo, 

entretanto, diferença entre as cultivares (Tabela 9). 
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Tabela 9. Peso da matéria seca da parte aérea (PMSPA), peso 

da matéria seca de nódulos (PMSNOD) e porcentagem 

de infecção 

(Carioca e 

na raiz de duas cultivares de feijão 

Negro Argel), na ausência (T-P~-

Testemunha com 0.3 ppm P;T-P2- Testemunha com 3.0 

ppm P) e presença de micorriza (GE- Glosus 

etunicatumjSH- Scurellospora heterogama).(Médias 

de seis repetições)1/ 

CULTIVAR/FUNGO 

CARIOCA 

NEGRO ARGEL 

.CARIOCA 

NEGRO ARGEL 

1.42cA 

1.25cA 

l2.lcA 

l7.2cA 

PMSPA (g) 

2.52aB 

3.00aA 

PMSNOD (mg) 

87.9aA 

76.4aB 

2.48aA 

2.72aA 

56.9bA 

50.0bB 

1.98bA 

1.93bA 

17.5cA 

l4.0cA 

INFECÇAO RADICULAR (%) 

CARIOCA 

NEGRO ,ARGEL 

0.0 

0.0 

1/Médias seguidas da mesma 

teste de Tukey a 5%. 

0.0 

0.0 

59.2* 

61.8* 

35.2 

38.0 

letra não diferem entre si pelo 

Letra minúscula refere-se à 

comparação na linha, enquanto maiúscula, na coluna. 

*- Teste de Tukey significativo a 5% para o fator fungo. 
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Em ambas as cultivares, o efeito de 

S. heterogama no peso da matéria seca da parte aérea (PMSPA) 

não diferiu de T-P1, os quais foram superados 

significativamente por T-P2 e G. etunicatum, que por sua vez 

não diferiram entre si (Tabela 9). Em relação a T-Pl, este 

último endófito aumentou o PMSPA em 75% na Carioca e 118% 

na Negro Argel. O maior peso de matéria seca dos nódulos 

(PMSnod) foi obtido nas plantas de T-P2, que diferiu 

significativamente de todos os demais tratamentos, superando 

os endófitos em 55%, em ambas as cultivares. G. etunicatum 

apresentou-se significativamente diferente de S. heterogama 

e T-P1, incrementando a nodulaçgo em 370% na Carioca e 180% 

na Negro Argel, em relação à testemunha. 

De maneira geral, as cultivares diferiram 

entre si, 

teores de 

ou seja Carioca superou 

N, Ca e Mg (Tabela 10), 

Negro Argel, quanto aos 

P e K (Apêndice 3), 

principalmente em T-P2 e quando colonizadas por Glomus. Com 

os teores de N, K e Ca na parte aérea parece ter ocorrido 

efeito de diluição, pois as plantas de T-P1 mostraram os 

maiores teores. Na simbiose formada com G. etunicatum, o 

teor de P não diferiu de T-P2, mas foi significativamente 

maior que naquelas com S. heterogama e T-P1, enquanto o teor 

de Mg diferiu estatisticamente de T-P2, T-P1 e do fungo 

S. heterogama, na cv Carioca. 

Quanto à 

macronutrientes na parte 

constatou-se que as 

significativamente menos 

quantidade 

aérea (Tabela 

plantas de 

nutrientes 

acumulada de 

10, Apêndice 3) 

T-P1 acumularam 

que nos demais 

tratamentos. De modo geral, as micorrizas com G. etunicatum 

não diferiram das plantas da T-P2, superando. entretanto. 

aquelas formadas com S.heterogama, na maioria das variáveis. 

Assim, a simbiose Glomus-Carioca, em relação a T-P1, teve um 

incremento de 26%, 126%, 49%. 56%, e 156%, enquanto Glomus

Negro Argel apresentou 80%, 178%, 60%, 48% e 146% de 

aumento, no acúmulo de N, p, K, Ca e Mg, respectivAmente. 



Tabela 10. Teor e quantidade acumulada de N, P, K, 
na parte aére~ de duas cultivares de 
(Carioca e Negro Argel) na ausência 
Testemunha com 0.3 ppm P;T-P2- Testemunha 
ppm P) e presença de micorriza (GE
etunicatumiSH- Scutellospora heterogama). 
de seis repetições)1/ 

Ca e Mg 
feijão 
(T-P1-

com 3.0 
Glomus 

(Médias 

CULTIVAR/FUNGO GE SH 

N (%) 
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CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

3.17aA 2.58bA 2.35bA 2.65bA 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

3.04aA 2.03cB 

P (%) 
0.16 0.22* 
0.15 0.19 

K (%) 
3.83* 2.96 
3.53 2.31 

Ca (%) 
2.06aA 1.67bA 
2.22aA 1.40bB 

Mg (%) 
0.40bA 0.46bA 
0.45abA 0.39bB 

N (mg) 
45.0cA 65.4aA 
37.7cA 60.7abA 

P (mg) 
2.32 5.48* 
1.88 5.59 

K (mg) 
54.1 74.7* 
43.-B 68.9 

Ca (mg) 
29.5cA 41.8abA 
27.8bA 42.3aA 

Mg (mg) 
5.7 11.6* 
5.6 11.8 

2.50bA 2.64bA 

0.22* 0.18 
0.20 0.16 

3.31 3.60* 
2.60 3.35 

1.90abA 1.86abB 
1.51bB 2.28aA 

0.60aA 0.42bA 
0.51aB 0.44abA 

56.7abB 52.4bcA 
67.9aA 51.0bA 

5.24* 3.47* 
5.23 3.09 

80.6* 71.5* 
70.1 64.8 

45.9aA 36.9bcB 
41.1aA 44.1aA 

14.6* 8.3* 
13.8 8.4 

1/Médias com mesma letra não diferem pelo Tukey (5%). Letra 
minúscula, comparação na linha; maiúscula,na coluna. 

*Teste de Tukey significativo a 5% para o fator fungo. 



As 

quanto ao acúmulo 

(Apêndice 3). 

cultivares praticamente 

de macronutrientes na 

não diferiram 

parte aérea 

A resposta das plantas aos diferentes 

tratamentos, quanto à absorção de alguns micronutrientes, 

foi variável (Tabela 11). As plantas micorrizadas com 

S.heterogama apresentaram significativamente as menores 

concentrações de Mn na parte aérea, em média 66% e 39% menos 

na Carioca e Negro Argel, respectivamente, em relação aos 

demais tratamentos. O teor de Zn diminuiu significativamente 

nas plantas micorrizadas e T-P2 (em torno de 30%), mas só na 

cultivar Negro Argel, enquanto que o Cu aumentou nas 

simbioses, principalmente nas formadas com Glomus, em ambas 

as cultivares, superando T-P2 em 147% na Carioca e 81% na 

Negro Argel. Houve uma grande concentração de Fe na parte 

aérea da Negro Argel colonizada por S. heterogama (em média 

190% acima dos demais tratamentos). Nesta mesma simbiose, a 

quantidade de Fe acumulada diferiu significativamente dos 

demais tratamentos, cujo acúmulo relativo a T-Pl foi de 

332% e a T-P2, de 80%. A quantidade acumulada de Cu foi 

estatisticamente maior nas simbioses formadas por G. 

etunicatum (133% e 58% na Carioca e Negro Argel, 

respectivamente, em relação a T-P2), enquanto o Zn e Mn 

apresentaram-se significativamente maiores na presença de 

Glomus e em T-P2, em ambas as cultivares. A quantidade de Mn 

na parte aérea da Carioca colonizada por Scutellospora 

diferiu significativamente dos demais tratamentos, sofrendo 

uma redução de 79% quando comparado ao Glomus. De modo 

geral, a simbiose Carioca-G. e~unicatum apresentou maiores 

teores e quantidades acumuladas de micronutrientes do que a 

estabelecida pelo mesmo endófito na Negro Argel. 
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Tabela 11. Teor e quantidade acumulada de Fe, Zn, Cu e Mn na 

parte aérea de duas cultivares de feijão (Carioca 

e Negro Argel) na ausência (T-P1: Testemunha com 

0.3 ppmP;T-P2:Testemunha com 3.0 ppmP) e presença 

de micorriza (GE-Glosus etunicatus; SH-
Scutellospora 

repeticões)1/ 

CULTIVAR/FUNGO 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
,;~H!;t1RD ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

CARIOCA 
NEGRO ARGEL 

T-P1 

253aA 
281bA 

107aA 
l24aA 

20bA 
22abA 

438bA 
394aA 

355bA 
351cA 

150bA 
138bA 

28cA 
25cA 

622cA 
462cA 

heteroeama).(Médias de 

Fe (ppm) 
402aA 
283bA 

Zn (ppm) 
117aA 

81bB 

Cu (ppm) 
15bA 
16bA 

Mn (ppm) 
414bA 
47laA 

Fe (~g) 
9SlaA 
844bA 

Zn (~g) 
308aA 
240aB 

Cu (~g) 
39bcA 
48bA 

Mn (~g) 
1041bB 
1403aA 

GE 

358aA 
257bA 

l26aA 
82bB 

37aA 
29aB 

598aA 
398aB 

893aA 
650bcA 

,313aA 
222aB 

9laA 
76aB 

1491aA 
-107-9bB 

seis 

SH 

214aB 
788aA 

97aA 
94bA 

22bA 
26aA 

162cB 
255bA 

422bB 
1516aA 

193bA 
180abA 

43bA 
49bA -

318dB 
492cA 

1/Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5%.Letra minúscula refere-se à 
comparação na linha, enquanto maiúscula, na coluna. 
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4.3- EXPERIMENTO 111 

A figura 9 mostra que a velocidade de 

exaustão do P da solução foi pouco influenciada pela idade 

da planta; até a quarta hora de absorção, as plantas 

micorrizadas praticamente não diferiram, mas a partir deste 

tempo, as mais velhas (50 DAS) esgotaram mais P do que as 

mais jovens (35 DAS). 

Os parâmetros cinéticos da absorção radicular 

de P, estimados através das equações de ajuste (Apêndice 4), 

foram influenciados pela micorrização do feijoeiro e 

variaram com a época do ciclo da planta (Tabela 12). De modo 

geral, a Vmax foi maior aos 35 dias após semeadura (DAS), 

diferindo em 100% da velocidade observada aos 50 DAS, quando 

as raízes estavam colonizadas por G. etunicatum. 

Considerando-se a Vmax de absorção expressa por planta, 

constatou-se que não houve grande variação entre as épocas. 

As plantas micorrizadas apresentaram as maiores Vmax, 

superando a testemunha com menor dose de P adicionado (Ti) 

em ~U% e 29%, e aquela com maior nível de P (T2) em 64% e 

29%, respectivamente aos 35 e 50 DAS (velocidade expressa 

por unidade de raiz). As plantas da testemunha Ti tiveram os 

menores valores de Vmax e de T2, valores intermediários. 

A afinidade das raízes pelo P foi maior, 

quando estas estavam colonizadas pelo G. etunicatum (Tabela 

12), ou seja, os valores de Km das plantas micorrizadas 

foram 34% e 24%, aos 35 DAS, e 23% e 40%, aos 50 DAS, 

menores do que Ti e T2, respectivamente. O Km praticamente 

não se alterou com a idade da planta. A Cmin diminuiu 22% em 

Tl e 79% nas plantas micorrizadas, aumentando, no entanto, 

22% em T2, aos 50 DAS. Nesta mesma época, as plantas 

colonizadas por G. etunicatum exibiram uma Cmin 78% menor~ 

que as testemunhas. 
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Figura 9. Curva de exaustão de P da solução em função do 

tempo de absorção" em feijoeiro não micorrizado 

(T~- Testemunha com 0.3 ppm P; T2- Testemunha oom 

3.0 ppm P) e micorrizado (GE- Glomus etunicatum) 

em duas épooas do ciclo da oultura (35 e 50 dias 

após semeadura). Curvas traçadas segundo a 

equaçgo de Miohaelis-Menten. 
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Tabela 12. Parâmetros cinéticos (Vmax , Km, Cm~n) da absorção 

radicular de, P e peso da matéria freca da raiz 

TRATAMENTO. 

Tw:t-35 

T2-35 

GE-35 

T1-50 

T2-50 

GE-50 

(PMFR) de feijoeiro 

Testemunha com 0.3 ppm 

3.0 ppm p ) e 

não micorrizado (T-P1: 

P; T-P2: Testemunha com 

micorrizado (GE- Glomus 

e tunicatum) em duas épocas do ciclo da planta (35 

e 50 dias após semeadura). (Médias de três 

repetições). 

Vmax Km Cm~n PMFR 

~mol/g.h ~mol/pl.h ~M \-lM g 

0.30 2.80 2.66 1. 56 8.9 

0.33 3.87 2.29 0.86 11. 7 

0.54 4.39 1. 75 1. 33 8.1 

0.21 2.98 2.24 1. 22 14. O 

0.21 3.34 2.84 1. 26 15.7 

0.27 4.48 1. 72 0.28 16.5 

A micorrização do feijoeiro promoveu maior 

influxo e influxo líquido de P por unidade de peso de 

matéria fresca de raiz (Tabelas 13 e 14, Figuras 10 e 11». 

Aos 35 DAS,o influxo nas plantas micorrizadas foi 91% e 73% 

e o influxo líquido 110% e 68% superior a T1 e T2, 

respectivamente. Aos 50 DAS, o influxo da planta micorrizada 

superou T2 em 30%, não _diferindo, entretanto, de T1. O 

influxo e influxo líquido de P pelas plantas micorrizadas 

foi, respectivamente, 123% e 110% maior aos 35 DAS do que 

aos 50 DAS. 
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Tabela 13. Influxo de P por unidade de peso de matéria 

fresca de raiz e por planta, em função da 

concentração de P na solução, em feijoeiro não 

micorrizado (T1- Testemunha com 0.3 ppm Pi T2-

Testemunha com 3.0 ppm P) e micorrizado (GE

Glomus etunicatum) em duas épocas do ciclo da 

cultura (35 e 50 dias após semeadura).1/ 

Conc.P 

J.lM 

o 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

o 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

o 
0.13 
0.19 
0.22 
0.23 
0.25 
0.25 
0.26 
0.27 
0.27 
0.27 

o 
1.39 
1.94 
2.24 
2.42 
2.55 
2.64 
2.71 
2.77 
2.81 
2.85 

o 
0.15 
0.21 
0.24 
0.26 
0.27 
0.28 
0.28 
0.29 
0.29 
0.30 

GE-35 

Influxo (J.lmol P/g.h) 

o 
0.29 
0.38 
0.42 
0.44 
0.46 
0.47 
0.48 
0.49 
0.49 
0.50 

o 
0.12 
0.17 
0.19 
0.20 
0.21 
0.22 
0.23 
0.23 
0.23 
0.23 

o 
0.08 
0.12 
0.14 
0.15 
0.16 
0.17 
0.17 
0.18 
0.18 
0.18 

Influxo por planta (J.lmol P/pl.h) 

o 
1.80 
2.46 
2.80 
3.01 
3.15 

·3.25 
3.33 
3.39 
3.43 
3.47 

o 
2.34 
3.05 
3.40 
3.60 
3.74 
3.83 
3.90 
3.96 
4.00 
4.04 

o 
1. 81 
2.45-
2.77 
2.97 

"- 3.11 
3.20 
3.28 
3.33 
3.38 
3.41 

o 
1.34 
1. 91 
2.23 
2.43 
2.57 
2.67 
2.75 
2.81 
2.86 
2.90 -

GE-50 

o 
0.13 
0.17 
0.19 
0.20 
0.21 
0.21 
0.21 
0.22 
0.22 
0.22 

o 
2.41 
3.13 
3.48 
3.69 
3.82 
3.92 
3.99 
4.05 
4.09 
4.13 

1/0 influxo, em cada concentração de P, foi calculado 

aplicando-se a equação de Michaelis-menten: I=. __ YlO..alc~.~_ 

Km + C 



Tabela 14. 

Conc.P 

IJ.M 

O 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

O 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

l./Influxo 
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Influxo líquido de P por unidade de peso de 
matéria fresca de raiz e por planta> em função da 

concentração de P na solução, em feijoeiro não 

micorrizado (Tl.- Testemunha com 0.3 ppm P; T2-

Testemunha com 3.0 ppm P) e micorrizado (GE

Glomus etunicatum) em duas épocas do ciclo da 

cultura (35 e 50 dias após semeadura).l./ 

Tl.-35 T2-35 GE-35 Tl.-50 T2-50 GE-50 

Influxo líquido (IJ.mol P/g.h) 

-0.48 -0.29 -1.71 -0.33 -0.19 -0.05 
0.04 0.10 0.15 0.07 0.03 0.12 
0.15 0.19 0.33 0.15 0.10 0.16 
0.19 0.23 0.39 0.18 0.13 0.18 
0.22 0.25 0.43 0.20 0.14 0.20 
0.24 0.26 0.45 0.21 0.16 0.20 
0.25 0.27 0.46 0.22 0.16 0.21 
0.26 0.28 0.47 0.22 0.17 0.21 
0.26 0.29 0.48 0.23 0.17 0.22 
0.27 0.29 0.49 0.23 0.18 0.22 
0.27 0.29 0.49 0.23 0.18 0.22 

Influxo líquido por planta (IJ.mol P/pl.h) 

-4.95 -3.33 -13.91 -4.71 -3.00 -0.87 
0.41 1.13 1.22 0.99 0.54 2.24 
1.53 2.18 2.65 2.12 1. 55 3.06 
2.01 2.65 3.20 2.60 2.02 3.45 
2.28 2.91 3.48 2.86 2 .~29 3.66 
2.45 3.08 3.65 3.03 2.48 3.81 
2.57 3.20 3.77 3.15 2.60 3.91 
2.66 3.29 3.86 3.23 2.70 3.98 
2.73 3.36 .3.92 3.30 2.77 4.04 
2.78 3.41 3.97 3.35 2.83 4.08 
2.82 3.45 4.01 3.39 2.88 4.12 

líquido, em cada concentração de P, foi calculado 
- -

aplicando-se a equação de Michaelis-Menten. 
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Figura 10. Influxo líguido de P por unidade de peso de 

matéria fresca de raiz, em função da concentração 

de P na solução, em feijoeiro não micorrizado 

(Tl- Testemunha com 0.3 ppm P; T2- Testemunha com 

3.0 ppm P) e micorrizado (GE- Glomus etunicatum) 

em duas épocas do ciclo da cultura( 35 e 50 dias 

após semeadura). Curvas traçadas segundo a 

eguação de Michaelis - Menten. 
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Figura 11.Influxo de P por unidade de peso de matéria fresca 

de raiz, em função da concentração de P na 

solução, em feijoeiro não micorrizado (Tl-

Testemunha com 0.3 ppm P; T2- Testemunha com 3.0 

ppm P) e micorrizado (GE- Glonus etunicatun) em 

duas épocas do ciclo da cultura (35 e 50 dias 

após semeadura). Curvas traçadas segundo a 

equação de Michaelis - Menten. 
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Já com relação ao influxo e influxo líquido 

de P por planta (Tabelas 13 e 14, Figuras 12 e 13), 

verificou-se que as plantas micorrizadas, em ambas as épocas 

do ciclo, se destacaram das testemunhas, não diferindo de 

uma época para outra. A planta micorrizada, aos 35 DAS, 

superou T1, em média, 65% e 49%, e T2, em 17% e 20%, 

enquanto aos 

relação a 

50 DAS, 

e 

esse incremento foi de 37% e 24%, em 

57% e 

respectiv~mente, o influxo 

Os valores 

52% a T2, considerando-se, 

líquido e o influxo por planta. 

de F da análise da variância, 

segundo um esquema fatorial, das variáveis relacionadas ao 

crescimento e nutrição mineral das plantas, encontram-se no 

Apêndice 5. As variáveis, que não apresentaram interação 

significativa, não tiveram" o teste de médias (Tukey) 

mostrado, porque somente houve efeito isolado de algum dos 

fatores. 

Só ocorreu efeito da micorrização sobre o 

crescimento das plantas aos 50 DAS (Tabela 15), sendo que o 

endófito aumentou significativamente a produção de matéria 

seca da parte aérea em 87%, em relação a T1, mas não diferiu 

de T2.A presença do endófito gerou o maior aumento no 

crescimento da planta (240%), comparando-se as duas épocas. 

A porcentagem do comprimento de raiz 

infectada pelo fungo micorrízico (Tabela 15) foi 190% maior 

aos 50 DAS. 

acumuladas de 

Os teores de 

(Apêndice 5), 

teores de N e 

teor de P nas 

N 

K 

A tabela 16 mostra os teores e quantidades 

macronutrientes na parte aérea do feijoeiro. 

e Ca não mostraram interação significativa 

havendo somente efeito do fator época. Os 

apresentaram efeito de diluição na planta. O 

plantas micorrizadas não diferiu de T1 e foi 

T2 aos 35 DAS; aos 50 DAS, as plantas 

micorrizadas tiveram significativamente o mesmo teor de P

que T2, mas superaram T1 em 50%. O teor de Ca não diferiu 

entre os tratamentos, mas as plantas absorveram mais Ca aos 

superado por 

50 DAS. 

65 



5 -- T1-35 

-+- T2-35 

4 -+- GE-35 

s:::. -B- T1-50 
• -Q. -X- T2-50 

"" a.. -+- GE-50 
-3 
O 
E 
::1 -o 
"O ... 
::,)2 
cr .... -
O 
X 
::,) -'f-

1 c -

O~----~------~----~~----~----~ 

O 5 10 15 20 25 

Concentração de P J UM 

Figura 12.Influxo liquido de P por planta, em funçao da 

concentração de P na solução, em feijoeiro não 

micorrizado (T~- Testemunha com 0.3 ppm P; T2-

Testemunha com 3.0 ppm P) e micorrizado (GE

Glosus etunicatun) em duas épocas do ciclo da 

cultura ( 35 e 50 dias após semeadura). Curvas 

traçadas segundo a equaçao de Michaelis -Menten. 
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Figura 13.Influxo de P por planta, em função da concentração 

de P na solucão~ em feijoeiro não micorrizado 

(T~- Testemunha com 0.3 ppm P; T2- Testemunha com 

3.0 ppm P) e micorrizado (GE- Glomus etunicatum) , 

em duas épocas do ciclo da cultura ( 35 e 50 dias 

após semeadura). Curvas traçadas segundo a 

equação de Michaelis - Menten. 
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Tabela 15. Peso da matéria seca da parte aérea (PMSPA) e 

porcentagem de infecção na raiz de feijoeiro não 

micorrizado (Tl- Testemunha com 0.3 ppm P; T2-

Testemunha com 3.0 ppm P) e micorrizado (GE

Glomus etunicatum) em duas épocas do ciclo da 

cultura ( 35 e 50 dias após semeadura-DAS). 

(Médias de quatro repetições)l/ 

DAS / Fungos Tl T2 GE 

:.~. PMSPA (g) 

/" 
-. '-"'~'~ ...... , 

35 DAS 0.70aB 1.10aB 0.73aB .. ' 

50 DAS : 1. 33bA 2.93aA 
" 

2.48aA 

INFECÇAO (%) 

35 DAS O.ObA O.ObA 24.21aB 

50 DAS O.ObA O.ObA 69.85aA 

l./Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si.pelo 

teste de Tukey a 5%. Letra minúscula refere-se à 

comparação na linha, enquanto maiúscula, na coluna. 

Por outro lado, aos 50 DAS, o Mg foi aumentado em 88% nas 

plantas micorrizadas, em relação a Tl, não diferindo, 

entretanto, de T2. Comparando-se as épocas, observou-se que 

os teores de P, Ca e Mg aumentaram, em média, 50%, 28% e 

90%, respectivamente, aos 50 DAS, nas plantas micorrizadas. 



Tabela 16. Teor e quantidade acumulada de N,P,K,Ca e Mg na 
parte aérea de feijoeiro não micorrizado (T1-
Testemunha com 3.0 ppm P; T2- Testemunha com 3.0 
ppm P) e micorrizado ( GE- Glomus etunicatum) em 
duas épocas do ciclo da planta (35 e 50 dias após 
semeadura -DAS). (Médias de quatro repetições)1/ 

DAS I FUNGOS 

35 DAS"'" 
50 DAS 

35 DAS 
50 DAS 

35 DAS 
59 DAS 

35 DAS 
50 DAS"'" 

35 DAS 
50 DAS 

35 DAS 
50 DAS 

35 DAS 
50 DAS 

35 DAS 
50 DAS 

35 DAS 
50 DAS 

35 DAS 
50 DAS 

3.24 
2.23 

0.15bA 
0.16bA 

2.60aA 
2.84aA 

1. 57 
1.95 

0.49aA 
0.41bA 

22.7aA 
29.5bA 

1.08bA 
2.12bA 

18.6bB 
37.6cA 

11.OaB 
25.7bA 

3.43aA 
5.41bA 

N (%) 
3.04 
2.18 

P (%) 
0.25aA 
0.21aB 

K (%) 
2.98aA 
2.39abB 

Ca (%) 
1. 68 
2.24 

Mg (%) 
0.38aB 
0.75aA 

N (mg) 
33.5aB 
63.6aA 

P (mg) 
2.74aB 
6.27aA 

K (mg) 
32.4aB 
69.2aA 

Ca (mg) 
20.1aB 
72.2aA 

Mg (mg) 
3.84aB 

25.74aA 

GE 

3.54 
2.30 

0.16bB 
0.24aA 

2.87aA 
2.20bB 

1. 79 
2.20 

0.42aB 
0.77aA 

25.7aB 
56.0aA 

1. 35bB 
5.86aA 

21. ObB 
53.7bA 

15.8aB 
60.8aA 

3.32aB 
21.53aA 

1/Médias seguidas da mesma letra não·diferem entre si pelo 
teste de Tukey a 5%.Letra minúscula refere-se à 
comparação na linha, enquanto maiúscula, na coluna. 

* Teste F significativo a 5% para o fator tempo 
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Observou-se que aos 35 DAS (Tabela 16) n~ 
houve diferenca significativa entre tratamentos~ quanto à 

quantidade acumulada de N, Ca e Mg; o acúmulo de P e R, no 

entanto~ foi significativamente maior em T2, ao passo que T1 

e as plantas micorrizadas não diferiram entre si. Já aos 50 

DAS, as plantas da testemunha (T2) e as colonizadas pelo 

fungo não diferiram entre si, exceto para o K, mas 

superaram significativamente T1, sendo que os acúmulos 

relativos ocorridos em funcão da micorrizacão foi de 90%, 

176%, 43%, 137% e 298%, respectivamente para N, P, K, Ca e 

Mg. As quantidades acumuladas de macronutrientes aumentaram 

de forma significativa aos 50 DAS, principalmente nas 

plantas T2 e nas micorrizadas, sendo que nas últimas 

ocorreram os maiores incrementos, ou seja 118%, 334%, 156%, 

285% e 549% para o N, P, K, Ca e Mg, respectivamente. 

Com relacão ao teor e quantidade acumulada de 

Zn e Cu na parte aérea (Tabela 17), constatou-se que, aos 35 

DAS, os tratamentos não diferiram entre si quanto ao Zn; as 

plantas micorrizadas apresentaram um teor de Cu 140% e 71% 

maior que T1 e T2, respectivamente, e uma quantidade 

acumulada 142% superior 

Aos 50 DAS~ 

significativamente maior 

a T1, não diferindo. entretanto, de 

observou-se que T1 apresentou 

teor de Zn do que T2 e as plantas 

micorrizadas; estas superaram T2 em 82%, no teor de Cu na 

parte aérea~ não diferindo de T1. Entretanto, a quantidade 

acumulada de Zn foi significativamente maior nas plantas T2 

e colonizadas por G. etunicBtum (superaram T1 em 42%), as 

quais ainda tiveram um acúmulo de Cu significativamente 

maior qu~ T1 e T2, com incrementos de 108% e 47%, 

respectivamente. De modo geral, os acúmulos tiveram um 

aumento considerável aos 50 DAS, principalmente nas plantas 

micorrizadas, que apresentaram 207% e 109% mais de Zn e Cu 

na parte aérea, respectivamente. 



Tabela 17. Teor e quantidade acumulada de Zn e Cu na parte 

aérea de' feijoeiro não micorrizado (T1-

Testemunha com 0.3 ppm P; T2-Testemunha com 3.0 

ppm P) e micorrizado (GE- Glomus etunicatum) em 

duas épocas do ciclo da cultura (35 e 50 dias 

após semeadura 

repetições).1/ 

DIAS / FUNGOS T1 

35 DAS 98.5aB 
50 DAS 132.7aA 

35 DAS 20.6bA 
50 DAS 27.1aA 

35 DAS 70.0aB 
50 DAS 176.5bA 

35 DAS 14.8bB 
50 DAS 35.9bA 

1/Médias seguidas da mesma 

teste de Tukey a 5%. 

DAS).(Médias 

T2 

Zn (ppm) 

94.6aA 
100.5bA 

Cu (ppm) 
29.0bA 
17.1bB 

Zn (ug) 

103.1aB 
297.6aA. 

Cu (ug) 

30.8abB 
51.0bA 

letra não diferem 

Letra .minúscula 

comparação na linha, enquanto maiúscula. na 

de quatro 

GE 

114.7aA 
102.3bA 

49.5aA 
31.1aB 

81. 7aB 
250.8aA 

35.8aB 
74.8aA 

entre si pelo 

refere-se à 

coluna. 
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por objetivo 

de P por 

5- DISCUSSAO 

5.1- Cinética da absorção de P 

Pouoos são os trabalhos na literatura que tem 

determinar os parâmetros oinétioos da absorção 

plantas mioorrizadas, visando eluoidar os 

meoanismos envolvidos no processo de absorção de P pela 

simbiose. A afirmação de COOPER (1984), de que as 

modifioações fisiológioas oriundas do estabeleoimento da 

mioorriza podem interferir nos aspectos relacionados à 

cinética de absorção, translooação e utilização do P, foi 

plenamente oonfirmada pelos resultados obtidos no presente 

estudo. 

No 

oonsiderável do 

principalmente no 

Considerando-se o 

experimento l, observou-se um efeito 

nível de P adioionado ao substrato, 

comportamento dos endófitos (Tabela 2). 

nível mais baixo de P (P1- 0.3 ppm) 

constatou-se que as plantas micorrizadas apresentaram uma 

tendênoia de aumento no Vmax, diminuição no Km e na Cm~n, 

ooorrendo uma inversão oom o aumento no nível de P (P2- 3.0 

ppm). FAQUIM (1988) também ~onstatou uma diminuição na Vmax 

oom o aumento no forneoimento de nutrientes à planta. 

As plantas cultivadas com um fornecimento 

mínimo de P parecem desenvolver um mecanismo mais eficiente 

de absorção do nutriente (EDWARDS e BARBER, 1976) e 

geralmente apresentam maior Vmax e menor Km (ANGHINONI e 

BARBER, 1980; LEE, 1982; McLACHLAN et alii, 1987), oonforme 

o observado na menor dose de P empregada no experimento l. 

U ereito malS drástioo da adição de maior 

dose de P foi - observado nas plantas oolonizadas pelo fungo 

G. etunicatum, que tiveram uma redução de 59% na Vmax 

(expressa em peso de matéria seca de raiz) e aumento de 57% 

no Km e 162% na Cm~n, apesar de terem apresentado os maiores 
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pesos de matéria fresca e seca de raiz (Tabela 2). Estes 

resultados podem ser confrontados com os de FURLANI et alii 

(1984) que observaram ~ma taxa menor de absorção de P nos 

genótipos de sorgo que apresentaram as maiores produções de 

matéria seca de raiz. Segundo os autores, as menores taxas 

de absorção poderiam ser compensadas pelo maior sistema 

radicular, o qual teria maior habilidade em explorar o P. 

A adição de maior dose de P ao substrato, 

também causou uma redução na porcentagem do comprimento de 

raiz infectada por G. etunicatum, mas não por S. heterogama 

(Tabela 4). Isso talvez esteja relacionado à diminuição da 

Vmax, já que o número de sítios de absorção de P também 

diminuiu, embora a absorção de P não tinha sido prejudicada 

(Tabela 5), pois, possivelmente, foi compensada pelo aumento 

no sistema radicular. 

Esses resultados confirmam, uma vez mais, a 

constatação de que a disponibilidade de P no substrato é o 

mais importante fator edáfico que afeta a micorriza, pois 

exerce um efeito duplo, controlando o grau de colonização 

das raízes pelo fungo (MOSSE, 1973) e o grau de micotrofismo 

(COOPEn., 1975). 

A inibição na colonização da raiz com o 

aumento no fornecimento de P, aqui verificado, é o resultado 

frequentemente observado (ROSS, 1971; MENGE et alii, 1978; 

SIQUEIRA et alii, 1984; LAMBAIS e CARDOSO, 1988). Em alguns 

casos, isso ocorre devido "à diminuição na proporção de 

raizes micorrizadas, em função de um estimulo no crescimento 

do sistema radicular pelo fornecimento de P, o que pode ter 

ocorrido nas plantas infectadas por G. etunicatum, sem que 

tenha, necessariamente, ocorrido modificação na habilidade 

do fungo em infectar a planta (ABBOTT e ROBSON, 1977; 

BUWALDA et alii, 1982). Essa sensibilidade de G. etunicatum 

ao nível de P disponível,-já foi observada em citros por 

CARDOSO et alii (1986) e ANTUNES e CARDOSO (1990). Segundo 

JASPER et alii (1979), quando há aumento no fornecimento de 

P, os isolados de fungo micorrízico podem diferir na sua 
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habilidade em infectar as raízes, o que poderia explicar o 

fato de S. heterogama não ter alterado a infecção da raiz 

com adição da maior dose de P. 

Evidencia-se, portanto, que não é possível 

fazer generalizações a respeito do efeito de P, bem como de 

outros fatores, na colonização radicular. Há um nível ótimo 

destes fatores que permite a máxima expressão das 

características genotípicas do endófito, em função da 

adaptação diferencial dos isolados às condições edáficas 

(LAMBAIS e CARDOSO, 1988). 

O mecanismo pelo qual o P interfere na 

colonização das raízes pelo fungo ainda não foi esclarecido, 

mas sabe-se que o responsável pelo controle da colonização é 

o teor de P na planta. Algumas hipóteses já foram formuladas 

na tentativa de explicar esse efeito do P: -em condições de 

deficiência de P, as lectinas da raiz formam dímeros com 

fosfatases ácidas, facilitando a penetração do fungo 

(WOOLHOUSE, 1975); -baixa concentração de P na planta 

induziria uma menor síntese de fosfolipídeos, aumentando a 

permeabilidade das membranas e, consequentemente, a 

exsudação de substâncias orgânicas na rizosfera, que 

estimulariam a penetração do fungo (RATNAYAKE et alii, 

1978); - maior suprimento de P aumenta a concentração de 

açúcares nas células corticais, criando condições 

desfavoráveis à penetração e crescimento do fungo (AZCON e 

OCAMPO, 1881); - altos níveis de P na plãnta podeira reduzir 

a colonização pelo fungo, devido a menor concentração de 

carboidratos solúveis na raiz, como observado em trevo 

subterrâneo (JASPER et alii, 1979; SAME et alii, 1983). 

Apesar de não haver especificidade nas 

associações micorrizicas, tem sido demonstrado que ocorrem 

certas associações preferenciais -en~re endófito e 

hospedeiro, que são traduzidas pelo grau de eficiência da 

simbiose, que segundo MOSSE (1975) é o grau de vantagem 

(nutricional ou outra) proporcionado à planta, devido a 

colonização da raiz pelo fungo. Nesse contexto, os 
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resultados obtidos no 

observações de SILVEIRA 

cultivares de feijão, 

experimento 

e CARDOSO 

Carioca e 

11 confirmam as 

(1987b), de que as 

Negro Argel, formam 

micorrizas mais eficientes, na promoção do crescimento da 

planta e nutrição mineral, com G. etunicatuJl1 do que eoro S. 

heterogBJl1a. Esse efeito positivo do G. etunicatuJl1 também foi 

constatado pelos parâmetros cinéticos. 

Assim, pelos resultados observados na tabela 

7, constatou-se que a micorriza estabelecida por G. 

etunicatum, em ambas as cultivares, apresentou os parâmetros 

cinéticos de absorção de P mais satisfatórios do que a 

estabelecida por S. heterogama, ou seja, maior Vmax, menor 

Km e Cmin. Fato interessante ocorrido é que para plantas com 

~peso de raiz bastante próximos (T-P2 e Glomus na cv Carioca, 

VOL' exemplo) observaram-se valores de Vmax , Km e
l 

Cmi.n com 

mais de 100% de vantagem para as plantas micorrizadas, 

confirmando o papel da simbiose na absorção de P, em 

substratos com baixa disponibilidade de P. 

Como no experimento I, Scutellospora 

apresentou menores porcentagens de comprimento de raiz 

infectada (Tabela 4 e 9)do que Glomus , o que talvez tenha 

contribuído para a diferença de resposta observada. Essa 

menor colonização das raízes promovida pelo primeiro 

endófito já foi constatado por SILVEIRA e CARDOSO (1987b) em 

três cultivares de feijão cultivadas em diferentes solos. 

Um aspecto a ser considerado nos e·studos de 

absorção diz respeito à diferença que existe entre as 

plantas, a nível de cultivar, quanto à capacidade de 

absorver um dado íon e aos mecanismos envolvidos nessa 

absorção (CLARK, 1983; LINDGREN et alii, 1977; NIELSEN e 

BARBER, 1978; FURLANI, 1988; ANGHINONI et alii, 1989). As 

cu 1 tivares de feij ão empregadas não apresentaram g-randes 

diferenças nos parâmetros cinéticos. Valores bem próximos de 

Vmax, expressa por planta, foram observados, enquanto que a 

velocidade por unidade de peso de raiz variou em função do 

crescimento diferencial do sistema radicular das cultivares. 
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A maior diferença entre elas ocorreu nos valores de Km, os 

quais foram maiores na Negro Argel. Os parâmetros cinéticos 

de absorção iônica e as caracteristicas morfológicas da raiz 

são geneticamente controlados, mas, como observado, podem 

ser modificados pela adubação fosfática e pela presença de 

fungos micorrizicos. 

Os resultados mostram que há viabilidade no 

emprego dos 

de seleção 

parâmetros cinéticos da absorção de P para fins 

de fungos micorrizicos eficientes , visto que a 

associação estabelecida por G. etunicatum, que mostrou 

parâmetros cinéticos satisfatórios (N1ELSEN e BARBER, 1978; 

McLACHLAN et alii, 1987), também foi eficiente na promoção 

do crescimento. 

No experimento 111, no qual foi verificado o 

efeito da micorrização em duas fases do ciclo da planta, 

início do florescimento (35 DAS) e enchimento das vagens (50 

DAS), constatou-se que Vmax por planta, independente das 

plantas estarem ou não micorrizadas, praticamente não se 

alterou, ou seja, as raízes tiveram o mesmo número de sítios 

de absorção em ambos os estádios de desenvolvimento (Tabela 

12). Entretanto, quando Vmax foi expressa por unidade de 

peso de raiz, houve uma redução nas plantas mais velhas (50 

DAS) concordando com as constatações de WARNCKE e BARBER 

(1974) e JUNGK e BARBER (1975) em milho e de EDWARDS e 

BARBER (1978) em soja, mas discordando de DREW et alii 

(1984 ) em cevada, que não obtiveram variação na Vmax, com a 

idade da planta. 

Os valores de Km, no entanto, praticamente 

não se alteraram com a idade da planta, o que também foi 

observado em milho (JUNGK e BARBER, 1975 ), enquanto em 

plantas mais velhas de soja, o Km aumentou (EDWARDS e 

BARBER, 1976) . Já Cm1.n variou não só com a idade da planta, 

mas também com o tratamento. Enquanto nas plantas que 

receberam maior dose de P (T2) ocorreu um aumento na Cm com 

o envelhecimento da planta, concordando com EDWARDS e BARBER 

(1978), nas plantas micorrizadas houve uma redução de 5 
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vezes na Cmin nas plantas mais velhas. o que confirma a 

observação de JUNG e BARBER (1975). Como a porcentagem do 

comprimento de raiz infectada triplicou dos 35 aos 50 DAS 

(Tabela 15), pode-se levantar a hipótese de que essa 

diminuiçao na Cm~n tenha sido consequência do aumento da 

infecção radicular. 

De modo 

plantas colonizadas 

maiores porcentagens 

sido a causa dessas 

geral, nos três 

por G. etunicatum 

experimentos, as 

apresentaram as 

de infecção na raiz, o que 

plantas terem mostrado os 

pode ter 

maiores 

valores de Vmax e menores Cmin. 

SANDERS et alii (1977) e GRAHAM et alii 

(1982) sustentam a idéia de que aumento no crescimento da 

planta, em função da maior absorção de P promovida pela 

presença da micorriza, é proporcional à extensão do 

desenvolvimento da hifa externa, a qual está correlacionada 

com a quantidade de infecção (SANDERS et alii, 1977; KUCEY e 

PAUL, 1982). HEPPER (1981) observou que a proporção entre o 

micélio externo e interno foi de 1:1, enquanto GRAHAM et 

alii (1982) não obteverkm correlação entre infecção 

rninnf'f'íziml U H qm:mtioRçi~ oa hifa externa. A discrepância 

nos l'p.sn 1 t:Rons observados na literatura é decorrent.~ ORF: 

diferenças de metodologia, bem como da influência de fatores 

como o nível de P disponível (SANDERS et alii, 1977; ABBOTT 

et alii, 1984) e pH do solo (GRAHAM et alii, 1982) que 

afetam de forma diferente o micélio interno e externo, 

dependendo da espécie fúngica. Nesse aspecto, PACOVSKY et 

alii (1986a) constataram que a biomassa fúngica 

intraradicular variou muito mais com a espécie de fungo do 

que a porcentagem de colonização, sendo que a extensão da 

colonização e a resposta de crescimento foi específica para 

cada hospedeiro, o que também foi constatado no experimento 

11. 

As diferenças de comportamento entre os 

endófitos também sao esperadas. ABBOTT e ROBSON (1985) 

constataram que alguns endófitos que apresentaram um 
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reduzido micélio externo causaram um maior crescimento da 

planta do que outros com abundante micélio , talvez porque, 

apesar de escasso, estivesse melhor distribuído no solo, o 

que segundo TINKER (1975) é fundamental para maior absorção 

de nutrientes. Portanto, a resposta positiva de Glosas pode 

não ter sido necessariamente devido a maior colonização das 

raízes, mas talvez, ã melhor distribuição do micélio externo 

no solo. 

Analisando-se conjuntamente os três 

experimentos quanto ã cinética de absorção de P, observa-se 

que, de modo geral, as plantas micorrizadas apresentaram 

maior Vmax, menor Km e Cmin. Comparando-se os resultados 

obtidos com os escassos dados da literatura, constatou-se 

que o aumento em Vmax concorda com as observações de 

KARUNARATNE et alii (1986) e FAQUIM (1988) em soja, e 

significa que houve um aumento no número de sítios de 

absorção por unidade de raiz, conferido pelas hifas externas 

do fungo, ou no número de giros do carregador na membrana 

plasmática (DREW et alii, 1984). 

Menor Km em planta micorrizada só foi 

observado por CRESS et alii (1979) em raiz destacada de 

tomateiro, cujo trabalho, no entanto, é passível de 

críticas: a atividade da raiz quanto à absorção de um 

determinado íon é comandada pela demanda da parte aérea 

(JUNGK e BARBER, 1975), e portanto, o emprego de raiz 

destacada no estudo de cinética não reflete a absorcão real 

do nutriente; as plantas micorrizadas e não micorrizadas não 

foram cultivadas nas mesmas condicões de disponibilidade de 

P, ou seja, as 

últimas, fosfato 

por KARUNARATNE 

primeiras receberam fosfato solúvel, e as 

de baixa solubilidade; conforme criticado 

et alii (1986), as plantas de tomate 

passaram por privação de P por 8 dias, período este que 

deveria se limitar a 1-2 dias. Segundo LEE (1982), as 

plantas que passam por um período de deficiência do 

elemento aumentam a concentração de carboidratos na raiz. e 

com o fornecimento do íon, sua absorção é mais rápida. No 
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presente estudo, no entanto, as plantas receberam a mesma 

forma de fosfato solúvel em todos os experimentos, passaram 

por um período de pri'vacào de P de 40 horas (conforme 

metodologia descrita) e mesmo assim, apresentaram menor Km. 

Diminuição no valor de Km significa que houve um aumento de 

afinidade ao íon, ou seja, as plantas micorrizadas 

apresentaram uma maior afinidade ao P dada pela hifa e/ou 

pela raiz- infectada. A observação de CARTWRIGHT (1972) e LEE 

(1982) de que a deficiência de P é a principal causa da 

diminuição do Km, não se aplica aos resultados obtidos neste 

experimento, pois estes mostraram justamente o contrário, 

como no experimento 11 onde as plantas melhor nutridas em P 

(Tabela 10) tiveram menor Km (Tabela 7), principalmente as 

micorrizadas. 

Os menores teores de P observados nesse 

trabalho, 0.11% a 0.18% (Tabelas 5, 10 e 16), apesar de 

serem considerados deficientes para o feijoeiro (WILCOX e 

FAGERIA, 1976), talvez ainda não tivessem atingido níveis de 

deficiência capazes de realmente induzir diminuição no valor 

do'Km, ou seja, as plantas precisariam estar com maior 

deficiência em P. Esses resultados também discordam de 

FAQUIM (1988) que observou maior Km em plantas de soja 

deficientes em P (0.05% P). 

Menores valores de Cm:in observados nas 

plantas micorrizadas, salvo algumas exceções, significam que 

as plantas foram capazes de extrair e reter o P nas raízes, 

mesmo a baixas concentrações na solução, o que concorda com 

FAQUIM (1988). PACOVSKY e FULLER (1986) concluíram que as 

~lantas micorrizadas podem usar o P-lábil do solo. Esse 

mecanismo desenvolvido pela micorriza é importante, 

principalmente nas regiões tropicais, onde a disponibilidade 

de P na solução do solo é baixa. Além disso, essa 

característica pode estar relacionada ao fator adaptativo 

das espécies fúngicas, isto é, talvez as espécies 

encontradas em regicres de cerrado tenham a capacidade de 

alcançar valores de Cm~n menores que as nativas de solos 
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mais férteis. 

Quanto ao influxo de P, os resultados 

observados concordam plenamente com as constatações de 

SANDERS e TINKER (1973), SMITH (1982), FAQUIM (1988), SMITH 

(1990) e outros, de que as plantas micorrizadas apresentam 

maior influxo de P de que as não micorrizadas, nas mesmas 

condições ambientes. Isto significa que para uma mesma 

concentração externa-de P, a planta micorrizada absorve mais 

P do que a não micorrizada, ou porque possui maior Vmax, que 

tem maior efeito no influxo do que o Km (VILELA e 

ANGUINONI, 1984) ou porque possui maior afinidade ao P, 

menor Km. No experimento I, as tendências observadas no 

influxo líquido foram as mesmas, independetemente de ser 

expresso em unidade de peso de raiz ou por planta (Tabela 3, 

Figuras 2,3 e 4), concordando com as constatações de FAQUIN 

(1988) em soja. Observou-se que os maiores influxos foram 

obtidos nas plantas colonizadas, tanto por G. etunicatum 

como por S. heterogama, na menor dose de P. O menor influxo 

foi constatado nas plantas infectadas por G. etunicatum na 

maior dose de P adicionada, mesmo quando expresso por 

planta, apesar de ter produzido maior peso de raiz. Essa 

observação não concorda com a de SMITH (1982) que obteve 

maior influxo de P em plantas micorrizadas em todas as doses 

de P. Menor efluxo aparente (Tabela 3) foi observado nas 

plantas colonizadas por G. etunicstum na menor dose de P, ou 

seja, as plantas tiveram maior capacidade de reter o P na 

raiz, em condições de baixa disponibilidade de P na solução. 

O contrário ocorreu na maior dose de P (P2), havendo maior 

perda de P d~ raiz. 

No experimento 11, além do efeito da 

micorrização da planta, também foi verificado diferença no 

comportamento das cultivares e da combinação cultivar-fungo 

com relação ao influxo liquido de P (Tabela 8, Figuras 6, 7 

e 8). A cultivar carioca colonizada por G. etunicatum sempre 

apresentou maior influxo, independentemente da unidade 

empregada para expressá-lo, o que não ocorreu com a cultivar 
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Negro Argel. O efluxo aparente, no entanto, sempre foi menor 

nas plantas colonizadas por G. etunicatum (Tabela 8), em 

ambas as cultivares. Isto confirma a possibilidade, já 

discutida. do emprego da cinética de absorção para seleção 

de fungos eficientes. SANDERS et alii (1977) também 

verificaram que aumento no influxo ocorreu em endófitos 

eficientes na redução da proporção raiz:parte aérea. 

No experimento "111, observou-se que as 

plantas mais jovens micorrizadas apresentaram o maior 

influxo e influxo líquido de P por unidade de peso de raiz, 

provavelmente porque 

associado a uma maior 

apresentaram 

Vmax (Tabela 

menor peso de raiz 

13 e 14, Figuras 10 e 

11). LINDGREN et alii (1977), em feijoeiro, também 

constataram correlação negativa entre peso seco de raiz e 

taxa de absorção de P. Quando o influxo e influxo líquido 

foram expressos por planta, as plantas micorrizadas, em 

ambos os estádios de desenvolvimentos, superaram a 

testemunhas (Tabela 13 e 14, Figuras 12 e 13), porque 

apresentaram maior Vmax . Menor efluxo aparente (Tabelas 13 e 

14) foi observado pelas plantas micorrizadas mais velhas (50 

DAS), provavelmente, porque apresentaram maior infecção 

radicular e menor Cm~n, retendo, portanto, mais P na raiz 

elou na hifa. 

SMITH (1982) constatou que a porcentagem de 

infecção na raiz de trevo afetou o influxo de P, 

princip~lmente em plantas jovens (SMITH, 1980), ou seja, 

nestas, a fração da infecção radicular que está ativa é 

maior, havendo grande desenvolvimento de arbúsculos. No 

presente experimento, o~orreu pequena infecção nas plantas 

mais jovens (35 DAS) o que, no entanto, não descarta a 

possibilidade de ser mais ativa, gerando maior Vmax e 

influxo--de- P. Já nas plantas mais velhas, a maior Vmax e 

influxo-talvez tenham sido consequência da maior infecção 

radicular (JAKOBSEM, 1986) causando menor Cm~n. 

Embora os mecanismos pelos quais as plantas 

micorrizadas apresentam maior absorção de P ainda não tenham 
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sido esclarecidos, FAQUIM (1988) relacionou alguns aspectos 

da fisiologia e bioguímica da simbiose gue podem estar 

envolvidos: 1- as plantas micorrizadas apresentam um teor de 

P orgânico (Po) nas folhas superior ao das não micorrizadas 

(ALLEN et alii, 1981; PEREIRA et alii, 1987), o que pode ser 

atribuído a maior taxa de conversão de P inorgânico (Pi) a 

Po, constatado em plantas micorrizadas (BIELESKI, 1973). 

Isso acarretaria um aumento no gradiente de Pi das raízes 

para as folhas, facilitando a absorção de P, e portanto, 

aumentando Vmax e diminuindo Cm~n; 2- há constatação da 

atividade de enzimas, como a guinase de polifosfato, 

envolvidas na formação de grânulos de polifosfato na hifa 

fúngica (CAPPACIO e CALLOW, 1982), o gue levaria a uma baixa 

concentração interna de Pi, e portanto, diminuição do efluxo 

de P; 3- alta atividade de polifosfatases em planta 

micorrizada, principalmente na hifa interna (CALLOW et alii, 

1978), gue estariam envolvidas na quebra de polifosfatos e 

liberação de· Pi, gue seria, então, transferido dos 

arbúsculos para o hospedeiro, mantendo um nível baixo de Pi 

na raiz (BONFANTE-FASOLO e GRIPPIOLO, 1982); 4- presença de 

fosfatases alcalinas de 

envolvidas no processo de 

1984) . 

origem fúngica 

absorção ativa 

podem estar 

de P (COOPER, 

Além desses aspectos, que de certa forma 

estão mais relacionados à absorção de P, deve-se considerar 

que outras alterâções fisiológicas também podem estar 

contribuindo para modificar os parâmetros cinéticos e a 

absorção de P, como por exemplo, a menor resistência das 

plantas micorrizadas â absorção e ~ranslocação de água e 

nutrientes (KRISHMA et alii, 1981), maior produção de 

fatores de crescimento e hormônios (ALLEN et alii, 1980 e 

1982), e alteração--em- constituintes guímicos celulares ou 

aparecimento de outros específicos de plantas micorrizadas 

(PACOVSKY e FULLER, 1988; HO, 1977). 
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5.2 - Crescimento e nutrição nineral 

Para determinar o efeito da colonização por 

fungo micorrízico 

hospedeiro, devem 

no desenvolvimento e nutrição mineral do 

ser empregadas plantas não micorrizadas, 

mas morfo e nutricionalmente similares às micorrizadas 

(PACOVSKYe FULLER,1986). Ou seja, em um substrato com pouco 

P disponível, plantas não micorrizadas devem ser supridas 

com P suficiente para alcançar, supostamente, o mesmo grau 

de desenvolvimento fisiológico que permita a comparação com 

UIWltUG ruicorrizudu~ (PACOVSKY et alii, 19868). Para SHITH e 

DAFi (J977) ~ PACOVSKY (1906) comparações entre plantas 

micorrizadas e não micorrizadas s6 devem ser feitas se estas 

tiverem peso de matéria seca de parte aérea, proporção 

raiz:parte aérea e teor de P similares e estiverem no mesmo 

estádio de desenvolvimento. Baseando-se nessa premissa, 

utilizou-se em todos os experimentos uma testemunha, planta 

não micorrizada, que recebeu uma dose de P (3.0 ppm) que lhe 

garantiu um adequado desenvolvimento, e que foi considerada 

uma planta melhor nutrida, 

esperava-se que as plantas 

da concentração de P, 

principalmente em P. Assim, 

micorrizadas, adubadas com 1/10 

tivessem crescimento e estado 

nutricional similares à testemunha melhor suprida em P. Os 

resultados do presente trabalho indicaram que, no geral, 

pelo menos para o peso de matéria seca da parte aérea 

(PHSPA) e teor de P na parte aérea, as plantas micorrizadas 

não diferiram das testemunhas que receberam maior dose de P 

(T2), as quais foram, portanto, um controle adequado. 

Com relação ao crescimento das plantas, 

constatou-se que no experimento r, as maiores produções de 

matéria seca (Tabela 4) e as ~aiõres eficiências relativas 

(Tabela 18) foram observadas nas plantas colonizadas por 

G. etunicatum em ambas as doses de P adicionadas e nas 

colonizadas por S. heterogama na maior dose de P, as quais 
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Tabela 18. Relação raiz:parte aérea (R/PA), eficiência 

relativa da simbiose (ERS) e índice de utilização 

de P para nodulação (IUP) no feijoeiro não 

micorrizado (T- Testemunha) e micorrizado (GE

Glomus etunicatum; SH- Scutellospora heterogama), 

com dois níveis de P (Pl.- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm). 

TRATAMENTOS 

T-Pl 
T-P2 

GE-Pl. 

GE-P2 

SH-Pl 

SH-P2 

R:PA 

g/g 

0.87 

0.71 

0.64 

0.91 

0.92 

0.74 

ERSl./ 

% 

(37)3/ 

34 

39 

12 

40 

IUp2/ 

mg/mg 

12.2 

16.8 

25.0 

30.6 

10.4 

17.8 

l./E RS (%) = ~a.n.t..a..-m.i..Q.QJ:..r . .iz.a..dJL.=-.M.s.......L't::-..E.l..l X 100 
MS planta micorrizada 

2/IUP= MS nódulol P acumulado ( mg/mg) 

3/Eficiência de T-P2 em relação a T-Pl.. 

não diferiram da· teste,munha., melhor suprida em EL.'> Essa 

observação é particularmente importante, quando o objetivo é 

selecionar fungos eficientes, pois a eficiência da 

associação é variável com a disponibilidade de P no solo 

ó+SPAR!.ING 'e TINKER) ,19-78c; CURKE e MOSSE, 1981; KUO E HUANG, 

1982). Além disso, ainda observou-se que, enquanto a 

colonização das plantas por G. etunicatuEl diminuiu com õ 

aumento na adição de P, esta não influenciou a taxa de 

colonização por S. heterogama. 
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Nesse caso, parece que a alteração no nível 

de P no substrato afetou principalmente a habilidade do 

fungo em promover aumento no crescimento das plantas (Tabela 

4). Assim, enquanto G. etunicatum foi eficiente em ambas as 

doses de P, apesar da variaçao na infecção, S. heterogama só 

diferiu da testemunha suprida com menor nivel de P, quando 

houve maior adição de P (P2). Segundo MOSSE (1981). a 

eficiência simbiótica é afetada por fatores que controlam o 

alastramento do fungo no solo, como o nível de P disponível 

(ABBOTT et alii, 1984) e que afetam a translocação e a 

liberação do P na raiz do hospedeiro. 

No entanto, esses resultados não foram 

observados quanto à nodulação e fixação de N2. Nesse caso, 

constatou-se um efeito apreciável do G. etunicatum, 

principalmente na maior dose de P (Tabela 4), que também foi 

mais eficiente no uso do P para produção de nódulos (Tabela 

18), apresentando uma relação P/N maior (Tabela 18). Esse 

efeito benéfico do estabelecimento da associação 

micorrízica, bem como o efeito sinergístico decorrente da 

presença da dupla associação, fungo micorrízico e bactéria 

fixadora de N2, no feijoeiro, já foram demonstrados por DAFT 

e EL-GIHMI (1974), SILVEIRA e CARDOSO (1987a,b) e FERREIRA 

(1987). 

Uma maior nodulação e fixação do N2 na maior 

dose de P já era esperada, pois segundo GRAHAM e ROSAS 

(1979) e BONETTI et alii (1984), PEREIRA e BLISS (1987), a 

fixação do N2 no feijoeiro está altamente correlacionada com 

a adubação fosfática e teor de P nos nódulos, pois estes são 

considerados grande consumidores de P (SAlTO e RU&CHEL, 

1978). O aumento na nodulação promovido pelo P e pela 

micorriza também já foi demonstrado por SILVEIRA e CARDOSO 
(1987a). 
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Tabela 19.Relação entre a concentração de alguns nutrientes 

na parte aérea de feijoeiro não micorrizado (T

Testemunha) 'e micorrizado (GE- Gloltlus etunicatultl; 

SH- Scutellospors heterogBJtls), com dois níveis de 

P (P1- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm). 

TRATAMENTOS P/N P/Zn P/Cu P/Mn Mn/Fe 

%/% 

T-P1 0.04 15.6 70.0 1.14 6.22 

T-P2 0.08 30.7 192.3 3.46 3.36 

GE-P1 0.08 26.5 147.7 2.95 3.74 

GE-P2 0.10 37.3 227.9 2.83 4.30 

SH-Pl 0.08 28.3 182.2 2.74 4.29 

SH-P2 0.08 42.4 218.8 3.10 4.31 

No experimento lI, constatou-se que, quanto 

à produçao de matéTia seca (Tabela 9) e eficiência relativa 

da simbiose (Tabela 20). somente as plantas colonizadas por 

G. etunicatuJtl foram similares às não micorrizadas que 

receberam maior dose de P. Baseando-se nas observações do 

experimento I, 

este endófito 

tal resultado é plenamente justificado, pois 

para gerar simbioses mais eficientes 

necessitou de maior nível de P disponível no substrato. A 

diminuição na relação raiz:parte aérea nas plantas 

micorrizadas e não micorrizadas que receberam maior dose de 

P (Tabela 20) indicou um aumento na parte aérea, que, no 

entanto, foi variável para cada cultivar. 
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Tabela 20. Relação raiz:parte aérea (RIPA), eficiência 

relativa da simbiose (ERS) e índice de utilização 

de P para n~dulaoão (IUP) em duas cultivares de 

feijão (Carioca e Negro Argel) 'na ausência (T-P1-

Testemunha com 0.3 ppm Pi T-P2- Testemunha com 

3.0 ppm P) e presença de micorriza (GE- Glomus 

etunicatuBi SH- Scutel1ospora heterogama). 

TRATAMENTOS 

CARIOCA 

T-P1 

T-P2 

GE 

SH 

NEGRO ARGEL 

T-P1 

T-P2 

GE 

SH 

R:PA 

g/g 

1. 20 

0.99 

0.89 

0.96 

1.12 

0.63 

0.96 

0.73 

ERS1/ 

% 

(44)3/ 

43 

28 

(58) 

54 

35 

1 /E R S (%) = -1iS-Illa.n.t..a.-ID.ic.Q.r..r..i.z.ad.ª,--=-.M.LT - ~.l
MS planta micorrizada 

2/IUP = MS nódulos, mgl P acumulado,mg 

3/Eficiência de T-P2 em relaoão a T-P1. 

IUp2/ 

mg/mg 

5.22 

16.04 

10.86 

5.04 

9.15 

13.67 

9.56 

4.53 

X 100 

O efeito mais marcante em quase todos os 

experimentos envolvendo MVA é o aumento do crescimento da 

planta (LOPES et alii, 1983). A diminuição na relação 

raiz:parte aérea é indicativo de que a planta micorrizada 

está sendo mais eficiente na alocação de C (HARRIS ef alii, 

1985; SNELLGROVE et alii, 1982), produzindo maior massa de 

parte aérea do que de raiz. Isso pode estar associado a 
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aumentos nas taxas de fotossíntese e transpiração observados 

em plantas micorrizadas, devido a menor resistência difusiva 

da folha (ALLEN et alii, 1981). 

A nodulação das plantas, em ambas as 

cultivares, foi favorecida pela micorrização por 

G.etunicatum, mas não por S. heterogama (Tabela 9), 

provavelmente porque a absorção de P por este endófito foi 

baixa (Tabela lO), apesar da maior nodulação ter ocorrido na 

testemunha melhor suprida em P. Entretanto, observando-se as 

tabelas 20 e 21 constatou-se que T-P2 e as colonizadas por 

G. etunicatum tiveram semelhantes índices de eficiência de 

utilização de P para nodulação e relação P/No 

Tabela 21. Relação entre a concentração de alguns nutrientes 

na parte aérea de duas cultivares de feijão 

(Carioca e Negro Argel) na ausência (T1-

Testemunha com 0.3 ppm P; T2- Testemunha com 3.0 

ppm P) e presença de micorriza (GE- Glomus 

etunicatu1l1) . 

TRATAMENTOS P/N PIFe P/Zn P/Cu P/Mn Mn/Fe 

%/% 

CARIOCA 

T-Pi 0.05 6.3 15.0 80.0 3.7 1.7 

T-P2 0.09 5.5 18.8 146.7 5.3 1.0 

GE 0.09 6.2 17.5 59.5 3.7 1.7 

SH 0.07 8.4 18.6 81.8 11.1 0.8 

NEGRO ARGEL 

T-P1 0.05 5.3 12.1 68.2 3.8 1.4 

T-P2 0.09 6.7 23.5 118.8 4.0 1.7 

GE 0.08 7.8 24.4 69.0 5.0 1.6 

SH 0.06 2.0 17.0 61. 5 6.3 0.3 
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Segundo BARRADAS et alii (1989) e HUNGRIA e 

NEVES (1986) as cultivares Carioca e Negro Argel são 

bastante similares com relação à fixação do N2, daí não 

terem ocorrido grandes diferenças entre elas. 

A micorrização do feijoeiro só mostrou efeito 

positivo no crescimento das plantas aos 50 DAS, quando então 

as plantas colonizadas por G. etunicatulIl e as não 

micorrizadas, mas melhor supridas em P, foram semelhantes na 

produção de matéria seca (Tabela 15) e eficiência relativa 

(Tabela 22). 

Tabela 22. Indice de eficiência (IE) na utilização de 

nutrientes e eficiência relativa da simbiose 

(ERS) em feijoeiro não micorrizado 

l'estemunha com 0.3 ppm P; T2- Testemunha com 3.0 

ppm P) e micorrizado (GE- Gloll1us etunicatum) em 

duas épocas do ciclo da cultura (35 e 50 dias 

após semeadura- DAS). 

TRATAM ~T~ENi/ IEP IEK lECa lEMg IECu lEZn ERS2/ 

g2MSjmg % 

Ti-35 0.02 0.46 0.03 0.05 ' 0.14 7 30 

89 

T2-35 0.04 0.44 0.04 0.06 0.32 12 40 (36)3/ 

GE-35 0.02 0.39 0.03 0.03 0.16 7 15 4 

Tl-50 0.06 0.83 0.05 0.07 0.33 10 50 

T2-50 0.14 1. 38 0.12 0.12 0.33 30 170 (55) 

GE-50 0.11 1. 04 0.12 0.10 0.29 30 80 46 

1./IE calculado de acordo com SIDDIQI e GLASS (1981) . 

2/ MS planta micorrizada - MS testemunha (T1.) 
ERS(%)= X 100 

MS planta micorrizada 

3/Eficiência de T2 em relação a Tl. 



A nodulação destas plantas aos 50 DAS (fase 

de enchimento das vagens), também foi maior que aos 35 DAS 

(dados não mostrados) e as plantas tiveram uma relação P/N 

também mais adequada (Tabela 23), baseando-se em WILCOX e 

FAGERIA (1976). Em geral, o que se observa é que após o 

florescimento inicia-se um processo de senescência dos 

nódulü~ e quedu !lU ut.ividade da nitrogenase (FRANCO et alii, 
. 

1878; HUNGRIA et alll, 1985; lIUNGRIA e NEVES 1 j 98'6) A maior 

nodulação das plantas aos 50 DAS, provavelmente, ocorreu em 

função da absorção de P que só foi acumulado 

satisfatoriamente na planta aos 50 DAS (Tabela 16). 

Tabela 23. Relação P/N, P/Zn e P/Cu na parte aérea de 

feijoeiro não micorrizado (T~- Testemunha com 0.3 

ppm p. , T2- Testemunha com 3.0 ppm P) e 

micorrizado (GE- Glomus etun ica. tum) , em duas 

épocas do ciclo da cultura (35 e 50 dias após 

semeadura) . 

TRATAMENTOS P/N P/Zn P/Cu 

X/X 
T~-35 0.05 15.23 72.82 

T2-35 0.08 26.43 86.21 

GE-35 0.05 13.95 32.32 

T~-50 0.07 12.06 59.04 
. T2-50 0.10 20.90 122.81 

GE-50 0.10 23.46 77.17 

90 



Segundo SMITH (1982) a concentração de 

nutrientes nos tecidos pode ser afetada pelo efeito de 

diluição, como consequência do crescimento da planta, não 

dando, portanto, nenhuma indicação da eficiência com que o 

sistema radicular absorve e a planta utiliza determinado 

nutriente. Como nos experimentos conduzidos ocorreu efeito 

de diluição, principalmente para o N, determinou-se o 

índice de eficiência n'a ut ilização do nutriente (SIDDIQI e 

GLASS, 1981), como uma ferramenta, talvez mais adequada, 

para auxiliar na interpretação e discussão dos resultados. 

As tabelas 5 e 6, referentes ao experimento 

r, mostram os valores médios do teor e quantidade acumulada 

de macro e micronutrientes na parte aérea. Se os teores 

forem comparados com os obtidos ou recomendados por HIROCE 

et'alii (1969 e 1970), COBRA NETO et alii (1971), WILCOX e 

FAGERIA (1976), FEITOSA et alii (1980), MALAVOLTA et alii 

(1989), verifica-se que as plantas tiveram teores baixos de 

N,P e K, adequados de Ca, Mg, Fe, Zn e Cu e alto de Mn. O 

teor alto de Mn, que nas plantas da testemunha (T-Pl) 

atingiu níveis tóxicos (WILCOX e FAGERIA, 1976) deve ter 

sido consequência da esterilização do substrato por 

autoclavagem, que como se sabe, libera Mn (JOHNSON e CURL , 

1972). Essa liberação de Mn pode ter prejudicado a absorção 

de outros nutrientes e a fixação do N2 (DOBEREINER, 1966). 

Comparando-se as tabelas 2, 3 e 5, observa-se 

que as plantas colonizadas por G. etunicatum e que receberam 

maior dose de P (GE-P2) tiveram a menor Vmax , os maiores 

valores de Km e Cm~n e menor influxo liquido, mas ~oram as 

que absorveram e acumularam mais P na parte aérea, 

Provavelmente, isso tenha sido consequência do aumento no 

sistema radicular provocado pela adição de P, que compensou 

o-menor influxo, como constatado por FURLAMI et alii (1984). 

No entanto, observando-se a tabela 24, constata-se que estas 

plantas foram pouco eficientes na utilização do P absorvido, 

pois a produção de matéria seca foi similar ã das plantas 

dos demais tratamentos, excetuando T-Pl e SH-Pl (Tabela 4). 
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Tabela 24. Indice de eficiência (IE) na utilização de 

nutrientes pelo feijoeiro não micorrizado (T-

Testemunha) e micorrizado (GE- Glomus etunicatum; 

SH- Scutellospora heterogama)1 com dois níveis de 

P (P~- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm). ~/ 

TRATAM. IEN IEP IEK IECa IEMg IEFe IEZn IECu IEMn 2/ 

g2MS/mg 

T-P1 0.04 1.1 0.05 0.08 0.34 8.1 17.5 84.2 1.2 

T-P2 0.09 1.2 0.11 0.13 0.77 14.2 36.1 236.6 4.3 

GE-P1 0.10 1.3 0.10 0.16 0.70 15.4 34.4 200.9 4.3 

GE-P2 0.10 1.0 0.10 0.13 0.56 12.4 36.7 205.7 3.0 

SH-Pi 0.07 1.1 0.07 0.09 0.48 13.7 31.2 201. 2 3.2 

SH-P2 ':1;''11 1:5 0.13 0.16 0.80 18.8 63.2 328.2 4.2 

i/IE calculado de acordo com SIDDIQI e GLASS (1981). 

2/Para o Mn considerou-se Indice de resistência da planta, 

segundo BATAGLIA e MASCARENHAS (1978). 

o P absorvido pelas plantas, neste caso, provavelmente 

beneficiou a nodulação (Tabela 4 e 18), gerando um 

incremento de 128% e 632% no peso de nódulos em relação a 

T-P2 e T-P1, respectivamente, mas não favoreceu a fixação do 

N2 com a mesma intensidade (Tabela 4). 

Considerando-se que essas plantas (GE-P2) 

estavam associada a dois microssimbiontes, fungo micorrízico 

e rizóbio, sugere-se que o_aumento na absorção de P tenha 
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possivelmente desequilibrado o sistema, o que causou um 

maior dreno de C (KUCEY e PAUL, 1982; HARRlS et alii, 1985) 

principalmente pelo rizóbio, já que a nodulação aumentou e a 

colonização interna pelo fungo diminuiu. Talvez o rizóbio 

tenha sido mais competitivo que o fungo no aproveitamento do 

P. CASSMAN et alii (1981) demonstraram que as estirpes de 

rizóbio são diferentes quanto ao armazenamento e utilizacão 

do P, podendo ooorrer diferenoa na interação-rizóbio-fungo 

micorrízico e portanto na resposta da dupla simbiose 

(PACOVSKY et alii, 1986c). 

Como já foi dito, excetuando-se a testemunha 

T-Pi e as plantas colonizadas por S heterogama com adição de 

menor dose de P (SH-Pi), os demais tratamentos tiveram 

índices de utilizaçào dos macronutrientes (Tabela 24) bem 

próximos e inclusive similares aos da testemunha melhor 

nutrida em 

observou-se 

P (T-P2). Já com 

que plantas da 

relação aos micronutrientes, 

testemunha (T-P1) foram 

comparativamente pouco eficientes no uso dos nutrientes para 

produção de matéria seca de parte aérea. Tanto as plantas 

micorrizadas como T-P2 (Tabelas 19 e 24) foram 3 a 4 vezes 

mais resistentes ao Mn do que T-Pi, porque absorveram mais P 

(maior P/Mn) ou, no caso das plantas micorrizadas, retiveram 

o Mn nas hifas do fungo, diminuindo sua translocação para a 

parte aérea (PACOVSKY, 1986). 

Com relação às plantas colonizadas por 

S. heterogama, no experimento I, observou-se que na maior 

dose de P (SH-P2) as plantas apresentaram índices 

relativamente mais elevados de utilização de P, Zn e Cu 

(Tabela 24), isto é, produziram a ~mesma quantidade de 

matéria seca que as plantas colonizadas por Glomus e T-P2 

(Tabela 4), mas com menores quantidades absorvidas destes 

nutrientes (Tabela 5 e 6). 

Comparando-se ps valores médios dos teores de 

macro e micronutrientes (Tabelas 10 e 11), no experimento 

11, com as análises foliares disponíveis na literatura 

citada anteriormente, constatou-se que, de modo geral, os 
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teores dos nutrientes estão adequados à cultura. Com base 

nos dados de WILCOX e FAGERIA (1976), as plantas da cultivar 

Negro Argel colonizad"as por S. heterogaltlB apresentaram 

níveis tóxicos de Fe, enquanto que as da cultivar Carioca 

colonizadas por Gloltlus atingiram níveis tóxicos de Cu e Mn 

na parte aérea. Os teores de Mn, com exceção das plantas 

colonizadas por Scutellospora, estavam elevados ( acima de 

300 ppm). 

No geral, as plantas micorrizadas não 

diferiram de T-P2 quanto à quantidade acumulada de 
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macronutrientes (Tabela 10) e ao índice de efciência de~ 

utilizaçào destes nutrientes na produção de matéria seca 

(Tabela 25). A mesma tendência foi observada com relaçào aos 

micronutrientes. As relações Mn/Fe e PIFe foram bastante 

alteradas pela colonização das plantas por S. heterogama 

devido à elevada absorção de Fe, na cv Negro Argel, e à 

adequada absorção do elemento, na Carioca (Tabela 21). As 

plantas micorrizadas por G. etunicatultl apresentaram maior 

teor e acúmulo de Cu do que T-P2 ( menor P/Cu), no entanto, 

não foram tão eficientes quanto estas na sua utilização, 

pois produziram o mesmo peso de matéria seca (Tabela 9). 

Apesar das plantas T-P2 e as colonizadas por 

Glomus terem apresentado as maiores quantidades acumuladas 

de Mn na parte aérea (Tabela 11) , ainda tiveram o dobro da 

resistência a esse elemento que as testemunhas (T-P~), 

embora as mais resistentes tenhàm sido as colonizadas por 

Scutellospora (Tabela 25). Este endófito, portanto, por 

algum mecanismo de exclusão e seletividade (PAKOVSKY, 1986; 

BETHLENFALVAY e FRANSON, 1989) ou porque foi capa~ de manter 

nas plantas as relações P/Mn, Ca/Mn e Mg/Mn mais adequadas, 

conferiu às cultivares maior resistência à absorção do Mn, 

que, provavelmente, estava em malor disponibilidade no 

substrato e que foi absorvido em altas concentrações nos 

demais tratamentos. 



Tabela 25. Indice de eficiência (IE) na utilização de 

nutrientes por duas cultivares de feijão (Carioca 

e Negro Arg'el) na ausência (T-Pl.- Testemunha com 

0.3 ppm P; T-P2- Testemunha com 3.0 ppm P) e 

presença de micorriza (GE- Glomus etunicatum; SH

Scutellospora heterogama).l./ 

TRATMEN. IEN IEP IEK IECa IEMg IEFe IEZn IECu IEMn 

__________________ -eg2MS/ mg __________________ __ 

CARIOCA 

T-Pl. 

T-P2 

GE 

·SH 

0.05 0.9 0.04 0.07 0.35 

0.10 1.2 0.09 0.15 0.55 

0.11 1.2 0.08 0.13 0.42 

0.08 1.1 0.04 0.11 0.47 

NEGRO ARGEL 

T-Pi 0.04 

T-P2 0.15 

GE 0.11 

1rw 0.07 

0.8 

1.6 

1.4 

1.2 

0.04 

0.13 

0.11 

0.06 

0.06 

0.21 

0.18 

0.09 

0.28 

0.76 

0.54 

0.44 

5.7 13.4 72.0 3.2 

6.6 20.6 162.8 6.1 

6.9 19.7 67.6 4.1 

9.3 20.3 91.2 9.3 

4.5 

10.7 

11.4 

2.5 

11. 3 

37.5 

33.3 

20.7 

62.5 

187.5 

97.4 

76.0 

3.4 

6.4 

6.9 

7.6 

i/IE calculado segundo SIDDIQI e GLASS (1981). 

Para o Mn considerou-se Indice de resistência da planta, 

segundo BATAGLIA e MASCARENHAS (1978). 

De acordo com as tabelas de análise foliar de 

feijoeiro, citadas anteriormente, no experimento 111, os 

teores de K, Ca e Mg estavam em níveis adequados, enquaoto 

os demais, de acordo com o tratamento, variaram desde níveis 

baixos até tóxicos, como o teor de Cu nas plantas 

micorrizadas (Tabela 16 e 17). 

Apesar de absorver níveis tóxicos de Cu, as 

plantas micorrizadas não apresentaram sintomas e não ocorreu 

diminuição na produção de matéria seca (Tabela 15), 

reduzindo, no entanto, a relação P/Cu, principalmente aos 35 
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DAS (Tabela 23). Aos 50 DAS, a relação P/Cu aumentou porque 

houve diminuição no teor de Cu e aumento no P. 

A micorrização das plantas somente mostrou 

algum efeito positivo aos 50 DAS. As quantidades acumuladas 

de nutrientes foram significativamente maiores aos 50 dias, 

principalmente na testemunha melhor suprida em P e na 

colonizada por G. etunicatum, as quais apresentaram os 

maiores índices de eficiência na utilização dos nutrientes 

(Tabela 22), resultando em maior eficiência da simbiose. A 

única exceção foi o Mg, que apesar de ter sido absorvido e 

acumulado muito mais nestes tratamentos, não contribuiu para 

maior producão de matéria seca que a testemunha (T1-50). 

ComQ discutido anteriormente, neste 

experimento, as diferenças no comportamento das plantas 

estar relacionadas à porcentagem de 

comprimento de raiz infectada, que mostrou-se 190% maior aos 

50 DAS. A precocidade no estabelecimento da simbiose é 

fundamental para garantir um desenvolvimento adequado da 

planta, que cresce em condição de baixa disponibilidade de 

'I:' ,ê' pr incipalmen te, 

,(BETHLENFALVAY e YODER. 

problema do 

para culturas de ciclo curto 

1981). Possivelmente, por algum 

estabelecimento da associação foi 

moroso, se 

pl~ntas com 

(Tabela 4). 

inóculo, o 

comparado aos demais experimentos 

apresentavam 60% de 

nos quais 

30 DAS já colonização 

96 

A observação de que as plantas micorrizadas, 

no geral, apresentam maior teor de Cu e Zn e menor de Fe e 

Mn têm sido demonstrado na literatura (CARDOSO, 1985, 1986; 

PACOVSKY, 1986; PACOVSKY et alii 1986a; PACOVSKY e FULLER, 

1988; BETHLENFALVAY e FRANSON, 1989; ARINES et alii, 1989). 

Entretanto, conforme os resultados obtidos neste estudo e as 

observações de LAMBAIS (1987), o estabelecimento -da

associação micorrízica pode alterar as exigências 

nutricionais da planta, além de causar mudanças nas relações 

entre os nutrientes. Isso talvez justifique o fato de que, 

como constatado, as plantas micorrizadas cultivadas em 



condição de baixa disponibilidade de P foram capazes de 

utilizar os nutrientes absorvidos de maneira tão eficiente 

quanto as plantas que receberam 10 vezes mais P, na promoção 

do crescimento. 
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6 - CONCLUSOES 

1- A associação micorrízica. influenciada 

pelo nível de P no substrato, pela combinação cultivar-fungo 

e pelo estádio de desenvolvimento da planta, afeta os 

parâmetros cinéticos de absorção radicular e o influxo de P, 

2- Há relação entre o micotrofismo e os 

parâmetros cinéticos de absorção radicular de P, o que 

permite que a cinética de absorção de P seja empregada como 

critério de seleção de fungos micorrízicos eficientes. 

3- A micorrização do feijoeiro causa 

alteração no estado nutricional da planta e nas relações 

entre os nutrientes. 

4- A planta micorrizada, em condições de 

baixa disponibilidade de P, pode ser tão eficiente quanto à 

não micorrizada, cultivada em sustrato com maior nivel de P 

dísponível, em relação à absorção e eficiência na utilização 

dos nutrientes. 
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Apêndice l-Equações de regressão para ajuste dos dados de 

exaustão de P (Q- quantidade de P na solução, 

~mol) em função do tempo de absorção (t, hora), 

para obtenpão dos~ parâmetros cinéticos da 

absorção de P, segundo a aproximação gráfico

matemática proposta por RUIZ (1985).(Experimento 

I) . 

-TRATAMENTOSl./ EQUAÇOES DE AJUSTE R2 2/ 

T-P1 Q=27.06 - 10.72 t 0.999** 
Q=48.82 t-2 . ee 0.995** 

T-P2 Q=26.31 - 11. 03 t 0.994** 
Q=34.57 t- 2 . 23 0.992** 

GE-P1 Q=26.50 - 13.38 t 0.996** 
Q=22.02 t-2 . 64 0.991** 

GE-P2 Q=26.69 - 8.54 t 0.997** 
Q=32.31 . t- 1 . 56 0.994** 

SH~P1 Q=25.96 - 14.61 t 0.991** 
Q=15.92 . t- 2 . 71 0.998** 

SH-P2 Q=26.09 - 11. 28 t 0.990** 
Q=30.83 t-2 . 11 0.990** 

1/TratamétitOs: T~Têsté1ilUnha; ~- GE- Glo/lJUS etunicatu/lJ, SH-

Scutellospora he terogB.ll18; P1- 0.3 ppm; P2- 3.0 ppm P. 

2/**_ Significativo a 1%. 
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Apêndice 2-Equacões de regressão para ajuste dos dados de 

exaustão de P (Q- quantidade de P na solucão, 

~mol) em funcão do tempo de absorcão (t, hora) 

para obtencão dos parâmetros cinéticos da 

absorcão de p, empregando a aproximacão gráfico

matemática de RUIZ (1985).(Experimento 11). 

TRATAMENTOS~/ 

CARIOCA 

. GE 

SH 

NEGRO ARGEL 

GE 

SH 

-EQUAÇOES DE AJUSTE 

Q=25.68 - 3.85 t 
Q=62.30 t- 1 . 30 

Q=24.44 - 4.10 t 
Q=56.97 t- 1 . 34 

Q=26.26 6.31 t 
Q=139.61 . t- 2 . 47 

Q=23.33 - 3.67 t 
Q=214.75 . t-2.~9 

Q=25.97 - 3.81 t 
Q=43~86 t-O . 91 

Q~25.20 - 4.91 t 
Q=40~15 t- 1 . 20 

Q=25.71 - 6.01 t 
Q=106.44 . t- 2 . 20 

Q=25.20 - 3.41 t 
Q~87:~7 . t- 1 . 33 

R2 2/ 

0.998** 
0.988** 

0.994** 
0.993** 

0.994** 
0.983** 

0.990** 
0.994** 

0.994** 
0.989** 

0.995** 
0.993** 

0.995** 
0.991** 

0.993** 
0.994** 

1/Tratamentos: T-P1- Testemunha 
Testemunha com 3.0 ppmP; GE
Scutellospora heterogama. 

com 0.3 ppmP; T-P2-
Glomus etunicatum; SH-

2/**_ Significativo a 1%. 
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Apêndice 3-Valores de F1/ da análise da variância e o 

coeficiente de variação das variáveis analisadas 

no Experimento 11: efeito de fungos micorrízicos 

em duas cultivares de feijão. 

, 

C.AlLS.A.s'-1lE._.YARIAçÃO VARIAVEIS CV 
CULTIVAR FUNGO CULTo * FUNGO 

GL 1 3 3 % 

PMSPA 3.97n6 107.99** 5.41** 10.05 
PMSNOD 6.93* 408.76** 4.84** 13.44 
INFECÇAO % 1.05ne 1042.65** 0.35ne 12.69 
N % 4.46* 26.49** 5.76** 4.51 
P % 7.33** 10.19** 0.24ne 7.22 
K % 24.42** 23.12** 1.76ne 5.56 
Ca % 0.34n6 23.19** 9.54** 5.70 
Mg % 2.68ne 20.48** 5.44** 5.20 
N total 0.08ne 31.59** 5.01** 11.59 
P total 1.09ne 92.66** 0.64ne 14.57 
K total 10.04** 20.08** 0.20ne 13.75 
Ca total 0.04ne 22.94** 3.19* 12.72 
Mg total 0.19ne 105.30** 0.36ne 12.64 
Fe ppm 6.03* 6.93** 17.52** 38.05 
Zn ppm 8.19** 2.40ne 6.17** 19.13 
Cu ppm 0.09ne 32.72** 5.24** 18~15 
Mn ppm 1.98ne 57.26** 15.38** 14.82 
Fe total 5.74** 13.15** 16.32** 35.25 
Zn total 13.27** 25.42** 2.54* 20.01 
Cu total 0.11ne 81.50** 4.42** 18.37 
Mn total 0.05ne 121.96** 17.52** 16.52 

1/ne, * e **:Não significativo e significativo a 5% e 1%, 
respectivamente. 
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Apêndice 4-Equacões de regressão para ajuste dos dados de 

exaustão de P (Q= quantidade de P na solucão, 

umol) em funcão do tempo de absorcão (t, hora) 

para obtencão dos parâmetros cinéticos de 

absorcSo de p. segundo a aproximaoão gráfico

matemática de RUIZ (1885).(Experimento.III). 

TRATAMENTOSl./ 

T-Pi (35) 

T-P2 (35) 

GE (·35) 

T-Pl. (50) 

T-P2 (50) 

GE (50) 

-EQUAÇOES DE AJUSTE 

Q=21.30 - 2.80 t 
Q=127.47. t-l.· 58 

Q=24.07 - 3.87 t 
Q=155.28 . t-1.· 9 l. 

Q=23.85 - 4.38 t 
Q=38.05 t- O . 99 

Q=20.12 - 2.98 t 
Q=18.47 . t- O . 84 

Q=24.88 - 3.34 t 
Q=116.80 . t-l.· 52 

Q=24.56 - 4.48 t 
Q=143.86 . t- 2 . 04 

R2 2/ 

0.881** 
0.882** 

0.888** 
0.882** 

0.886** 
0.888** 

0.993** 
0.986** 

0.988** 
0.987** 

0.991** 
0.993** 
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" :i/Tratamentos; T"...Pl. -r r ..• .Testemunha 

Testemunha com 3.0 ppm P; GE 

com 0.3 

-GloJI1US 

ppmP; " l' ~.e.á - , 
e~unicatuJI1; SH-

Scutellospora heterogaJI1a. Epoca da colheita: 35 e 50 dias 

após semeadura. 

2/**_ Significativo a 1%. 



Apêndice 5-Valores de F~/ da análise da variância e 

, 
VARIAVEIS 

GL 

PMSPA 
w 

INFECÇAO % 
N % 
P % 
K % 
Ca % 
Mg % 
N total 
P total 
K total 
Ca total 
Mg total 
Zn"ppm 
Cu ppm 
Zn total 
Cu total 

~/ns,* e 

coeficiente de variação das variáveis analisadas 

no Experimento III:efeito da micorriza 

estabelecida no feijoeiro, em duas épocas do 

ciclo da planta. 

.... 
C.A!.Ls'.ALl2.E. .. _YA.Rl_4C.ÀÍL-. __ .. __ CV .. 

EPOCA FUNGO EPOCA*FUNGO 

1 2 2 % 

126.76** 21.78** 9.74** 19.76 
84.79** 849.61** 84.79** 16.81 

105.15** 2.72ns 0.86ns 4.60 
4.17ns 22.79** 14.67** 5.83 
7.68* 0.93ns 5.45* 5.82 

13.94** 1.40ns 0.18ns 7.67 
20.28** 3.31ns 10.25** 10.63 
64.82** 22.27** 7.87** 17.73 

102.54** 33.01** 11.94** 22.61 
149.77** 29.82** 4.96* 15.24 
116.42** 22.85** 11.01** 24.70 
130.08** 26.04** 24.77** 28.57 

3.14ns 4.06* 6.78** 11.89 
16.45** 33.07** 14.52** 16.48 
90.81** 7.37** 2.53ns 24.67 
48.46** 20.20** 2.53ns 23.27 

**: Ngo significativo e significativo a 5% e 10
/ lo, 

respectivamente. 
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