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EFEITO DA INOCUtP.ClO DO FUNGO ENDOMICORRÍZICO 

G. lepto;U_c.hum f�A lillSORCÃO DE P � FIXAÇÃO DE N2 E CRESCIMENTO

EM FEIJOEIRO ( Pha.1.i e.of..u1.i vulgani1.i L t) 

Autor: RUBEM MARCONDES FERREIRA 

Orientadora: Dr9 SIU .MUI TSAI SAITO 

RESUMO 

Visando avaliar a influência de um fungo micor 

rlzico vesicular--arbuscular (MVA) considerado eficiente no de

senvolvimento, na absorção de fÓsf?ro e na fixação biológica 

de nitrogênio atmosf�rico pelo feijoeiro (Pha1.ieolu1.i vulgalLiJ.i 

L.) variedade Carioca, montou..,.-se um experimento em casa de 

vegetação. 

Foi utilizado solo hidromórfico, proveniente 

de varzea, com alto teor de fósforo (�3 ppm) e de nitrogênio 

mineral (36 ppm}. Os tratamentos empregados foram: 1) contro

le (solo fumigado com brometo de metila); 2) solo natural (com 

fungos MVA nativos; 3) solo fumigado com brometo de metila i 

noculado com Glomu-0 le.ptotic.hum; 4) solo natural 

com G. f..e.ptotic.hum. 

inoculado 

O delineamento experimental usado foi em esqu� 

ma fatorial 4 x 4 (amostragens x tratamentos), com 6 repeti

çoes e inteiramente casualizado. 
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As amostragens foram realizadas aos 24, 35, 44 

e 56 dias apos a emergência. Todos os tratamentos foram inocu 

lados com a estirpe C-05II de Rhizobium phaheoli. Em todos os 

tratamentos o fósforo do solo fói marcado com P-32, visando 

avaliar se a presença de fungo MVA alteraria a atividade esp� 

cifica do P-32 na planta. 

Em cada amostragem avaliou-se a atividade d� 

redução de acetileno, o peso da mat�ria seca, o teor de nitro 

g�nio e f6sforo e a atividade do P-32 na parte aerea e nos n6 

dulos. Tamb6m procedeu-se à contagem do n�mero de n6dulos. 

As principais conclusões a que se chegou 

que a presença de fungos MVA aumentou a fixação biol6gica 

sao 

de 

nitrog�nio do feijoeiro devido à mai6r absorção de f6sforo p� 

la planta, possibilitando o aumento do n�mero e da massa de 

n6dulos; o estabelecimento de simbiose eficiente Rhizoblum x 

feijoeiro só _foi possível devido à presença de fungos MVA; a 

simbiose trÍplÍce Rhizobium x feijoeiro x fungo MVA favoreceu 

o desenvolvimento da planta; o G. lep�o�ichum foi mais efi-

ciente na absorção de f6sforo do que os fungos MVA nativos. 
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EFFECT OF EtmOMYCORRHIZAL FUf,!GUS G. ,e_ e.p:totic.hum INOCULATION

ON THE UPTAKE OF PJ Nr,-FIXJ'.\TIOtL ANU GRmffH OF 
'-

SU�tMARY 

COMMON BEAN (Pha-0e.olu-6 vufgaJL,ü L.) 

Author: RUBEM MARCONDES FERREIR� 

Adviser: Dr. SIU MUI TSAI SAITO 

A greenhouse experiment was performed to 

evaluate the influence of an efficient VAM fungus on phosphorus 

uptake, biological nitrogen fixation, and development of cornmon 

bean (Pha-6eolu-6 vufgalLi-6 L.) cultivar Carioca. The 

hydromorphic soil used was collected from an ESALQ "varzea", 

anda showed high levels of phosphorus (53 ppm} and mineral 

nitrogen (36 ppm}. Treabnents included: 1} control (soil 

fumigated with methylbromidei 2) natural soil (with native 

VAM fungi); 3) soil fumigated with methylbromide and inoculated 

with Gfomu-6 le.p.to:tic.huni; 4) natural soil inoculated with 

G. le.p.to.tiehum.

The experimental design used was a 4x4 (samplings 

x treatments ) factor ial, wi th 6 replica tes. Sarnplings were 

taken at 24, 35, 44, and 56 days after emergence. All treatments 

were inoculated wi th Rhi2:o bium pha-0 e.oL[, strain C-0 5II. Soil 

phosphorus was labelled with P-32 for all treatrnents, to 
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evaluate the P-32 specific activity in the plants. 

Acetylene reduction, dry matter weight, nitrogen 

and phosphorus levels, and P-32 activity in shoots, pods and 

nodules, were evalu&ted for each sampling. Number of nodules 

was also counted. 

It was concluded that the presence of NNA fungus 

increased the biological nitrogen fixation of beans due to the 

higher phosphorus uptake by plant, this leading to an increase 

in both number and weight of nodules; the establishment of 

efficient symbiosis Rhizobium x beans was possible only due to 

the presence of the V.AM. fungus; the triple symbiosis Rhizobium x 

beans x VAJ1 fungus favoured plant developrnent; G. ,f,e,p.to.tic.hum 

was more efficient than the native VAM fungi
r 

in phosphorus 

uptake. 



1, INTRODUÇÃO 

Apesar da sua importância social, o feijão 

mantém a condição de cuJ.tura marginal no Brasil, com limita

do interesse corno atividade empresarial e com baixos investi 

mentas no emprego de tecnologia, mantendo-se corno cultura de 

subsistência (TEIXEIRA, 1987). 

Tendo em vista os aspectos sócio-econômicos 

desta cultura, e tendo já sido amplamente demonstrada a cap� 

cidade do feijoeiro em suprir parte das suas necessidades 

de nitrogênio através da fixação biológica de nitrogênio at

mosférico (FBN) (RUSCHEL & RUSCHEL, 197S; SAITO, 1982; RUS

CHEL et alii, 1982; FONSECA, 1985), fica clara a importância 

que adquire a FBN do contexto da produção de feijão. 

bentre os principais problemas nutricionais 

do feijoeiro, com reflexos na intensidade da FBN, está o bal 

xo nível de fósforo disponível no solo, sendo a deficiência 

deste nutriente o problema mais comum desta cultura na Arnéri 

ca Latina (THUNG et alii, 1985). No Brasil, a deficiência de 

fósforo limita o rendimento da cultura em muitas áreas de 

cultivo (GUAZELLI, 1983), considerando-se este o principal 

fator limitante do desenvolvimento de culturas na região do 

cerrado (LOPES, 1983; MALAVOLTA & KLIEMANN, 1985). 

Por se tratar de um nutriente pouco 

no solo, o principal modo de absorção do fósforo é 

móvel 

através 
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da difusão (MALAVOLTA , 1980). Em se tratando do feijoeiro, os 

problemas de defici�ncia deste nutriente se agravam, pois e� 

ta planta explora um pequeno v olume de solo (INFORZATO, 1963). 

As leguminosas associam-se simbioticamente 

com fungos do solo formadores de micorriza do tipo vesicu

lar-arbuscular. Esses fungos apresentam um crescimento mice

lial extraradicular, formando uma extensa rede de hifas, con 

ferindo i planta uma capacidade de explorar maior volume de 

solo (HAYMAN, 1983). O principal benefício da associaçao mi

corrízica é o awnento na absorção de nutrientes pela planta, 

com grande efeito na absorção de f6sforo. 

Tondo-se levado em consideração a capacidade 

do feijo�iro em associar-se simbioticarnente com Rhizabium 

pha1.:, e.ali e fungo micorrízico ves icular-arbuscular (IvlVA) , ob

jetivou-se neste trabalho avaliar a influ�ncia da introdução 

do fungo MVA Glomu-0 le.p,t,atic.lwm considerado eficiente na simbiose trí 

plice Rhiza biull'i pha1.:, e.ali x P ha.ó e.olu-0 vu.tga!Li.õ x fw1go NNA (SIL

VEIRA & CA'WOSO, 1987b). Além disso, analisou-se os reflexos desta intro 

dução, nas condições específicas deste experimento, no desenvolvimento 

vegetativo, na produção de vagens e na FBN do feijoeiro. 

Através da marcação do f6sforo do solo com 

P-32 e do acompanhamento da sua absorção pela planta1 avalic�

se a importância dos fungos 1v1VA, nativos e introduzido, na

exploração do f6sforo do solo.
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA

2,1, FUNGOS MICORRÍZICOS 

2,1,1, ASPECTOS GERAIS 

Virias tipos de assoc1açao sirnbi6tica entre 

fungos e sistema radicular de plantas são agrupados como as

sociações micorrizicas. Estas assoc1açoes t�rn vários aspec

tos em comum: são associações relativamente constantes, isto 

é, a planta normalmente associa-se ao fungo; não há sintomas 

aparentes de doença como resultado da infecção, ou seja, s�u 

associaç6es altamente especializadas, com baixo grau de pat� 

genicidade (ZAMBOLIM & SIQUEIRA, 1985); como resposta a es-

sas associações, invariavelmente a planta apresenta um maior 

crescimento (SMITH, 1980). 

Qualquer tipo de associação micorrizica 

principalmente um processo de troca, onde o fungo fornece P! 

ra a planta nutrientes minerais absorvidos do solo e o hospe

deiro carboidratos provenientes da fotossintese. 

As associações micorrizicas foram inicialmen

te divididas em ectotr6ficas (geralmente chamadas de ectomi

corrizas) e endotr6ficas, sendo que esta divisão é atribuída 

a A.B. Frank (BONFANTE-FASOLO, 1984), que em 1885 descreveu 
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e denominou de micorriza (do giego, mykes = fungo e rhiza = 

raiz) a associação simbiÓtica entre fungos do solo e raízes 

de plantas. Esta divisão tradicional reflete muito mais dife 

renças morfológicas do que diferenças fisiológicas entre es

ses grupos (SMITH, 1980). 
. - .. ,,:" . 

Atualmente as assoc1açoes m1corr1z1cas sao 

classificadas em cinco tipos diferentes e refletem a posição 

do fungo s imb ion te dentro da raiz ( ZAMBOLIM & SI QUEIRA, 1985). 

São eles: ectomicorrizas, endomicorrizas ve�icular-arbuscula 

res, eric�ceas, arbuticeas e orquidiceas (LEWIS, 1975; BAREA 

& AZCÔN-AGUILAR, 1983; ZAMBOLIM & SIQUEIRA, 1985). 
-

A micorriza vesicular-àrbuscular (MVA) e o 

tipo mais comum e importante de associação micorrízica, sen-

do encontrada tanto em condições naturais como em plantas 

cultivadas (IIAYMAN, 1980; MOSSE, 19 81 ; BAREA & AZCÓN- AGUILAR, 

1983; ZAMBOLIM & SIQUEIRA, 1985; HARLEY, 1986). A sua nomen-

clatura est� baseada em suas estruturas típicas, as ves1cu-

las e os arbúsculos. As famílias de plantas que nao formam 

MVA incluem Pinaceae, Betulaceae, Orchidaceae, Fumariaceae, 

Commelinaceae, Urticaceae e Ericaceae. Algumas famílias rara 

mente formam MVA, estando entre elas: Cruciferae, Chenopodi� 

ceae, Polygonaceae e Cyperaceae. As MVA ocorrem em uma infi

nidade de plantas daninhas, sio largamente encontradas em an

giospermas, gimnospermas, pteridÓfitas e briófitas, e sao 

amplamente disseminadas nas gramíneas e nas leguminosas (ZAM 

BOLIM & SIQUEIRA, 1985). Aliado à sua grande distribuição pe 

lo reino vegetal, as MVA também podem ser encontradas nas 
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mais diversas regiões, do irtico aos tr6picos (TINKER, 1980; 

BAREA & AZCÕN-AGUILAR, 1983; POWELL & BAGYARAJ, 1984; ZAMBO

LIM & SIQUEIRA, 1985). 

Os fungos micorrízicos vesicular-arbusculares 

sao considerados simbiontes obrigat6rios, pois não é possi-

vel cultivá-los na ausência da planta hospedeira (MOSSE, 1981; 

POWELL & BAGYARAJ, 1984). Eles pertencem ã família Endogona

ceae, na qual estão incluídos os gêneros G.tomU/2 , GigM po!La., Ac.a.utM poM, 

Sc..te.Jtoc.1JóW, G.ta.ú.e--lta e EntJwpho-6paM (HALL, 1984; ZAMBOLIM & SI

(UEIRA, 1985; OLIVEIRA, 1986). 

Este tipo de associação micorrízica é caracte 

rizado pela presença no interior da raiz de estruturas prov� 

nientes de crescimento do fungo tanto intercelular como in

tracelularrnente, denominadas vesículas e arbúsculos. 

As vesículas são estruturas globosas e que 

normalmente são consideradas corno Órgãos temporários de arma 

zenarnento de s�bstincias de reserva do fungo (MOSSE,  1981 ; 

ZAMBOLIM & SIQUEIRA, 1985). No entanto, estudos citológicos 

demonstram que as vesículas assemelham-se rnai$ a propágulos 

em estado de dormência (HOLLEY & PETERSON, 1979; BAREA &

AZCÕN-AGUILAR, 1983; BONFANTE-FASOLO, 1984). 

Os arbúsculos têm como função intermediar a 

transferência bidirecional de nutrientes. O fungo transfere 

nutrientes para o hospedeiro e deste recebe fotossintetados, 

através dos arbúsculos (COX & TINKER, 1976; GIANINAZZI et 

alii, 1983; BONFANTE-FASOLO, 1984). Porém, esta atividade de 

troca tem uma duração muito pequena, pois os arbúsculos têm 
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um período de vida de aproximadamente 4 a 10 dias (COX & TI� 

KER, 1976; HOLLEY & PETERSON, 1979; SMITH, 1980;  TINKER, 

1980; MOSSE, 1981; BAREA & AZCÔN-AGUILAR, 1983; ZAMBOLIM & 

SIQUEIRA, 1985). Apôs este período, os arbúsculos entram em 

colapso e são digeridos pela c�lula hospedeira (SMITH, 1980). 

O processo de infecção inicia-se com a germi

nação do esporo do fungo no solo que, ao atingir a superfí

cie da raiz, penetra-a, emitindo uma estrutura de fixação de 

nominada de apressôrio (BONFANTE-FASOLO, 1984). Apôs o esta

belecimento interno da infecção, a hifa de penetração ramif! 

ca-se externamente, podendo crescer'sobre a raiz, formando 

mais pontos de penetração, e tamb6m crescer no solo em vol

ta da raiz, formando uma grande rede tridimensional (BAREA &

AZCÕN-AGUILAR, 1983). Este desenvolvimento do fungo no solo 

é extremamente importante, pois representa uma superfície de 

absorção adicional para a planta que, dessa maneira, pode ex 

plorar um maior volume de solo (BIELESKI, 1973; MOSSE, 1981; 

BETHLENFALVAY et alii, 1982b; HAYMAN, 1983; CLARKSON, 1985; 

DIEM et alii, 1986). 

2,1,2. FISIOLOGIA DOS FUNGOS MVA 

As propriedades do sistema radicular regulam 

sua capacidade de extrair e absorver nutrientes do solo. Os 

parimetros cinéticos (Km e Vmix) da absorção de Ians, a ex-
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tensão das raízes, a quantidade e o comprimento dos pêlos 

radiculares, são considerados como as propriedades básicas 

do sistema radicular que influenciam a absorção de nutrien-

tes pela planta. Um aspecto relevante a ser considerado 

a modificação da disponibilidade dos nutrientes na rizosfera 

devido às interações entre o sistema radicular e os micror

ganismos, decorrentes da secreção de polissacarídeos que a

tuaram na agregaçao do solo, mantendo desse modo a sua poro

sidade. A liberação de enzimas (fosfatases) e a secreçao de 

icidos orginicos podem ser importantes em relação i absorção 

de P em solos deficientes neste nutriente (CLARKSON, 1985). 

O fato do sistema radicular formar associação simbi6tica com 

microrganismos tamb�m deve ser considerado como uma importa� 

te propriedade da planta a influenciar a sua capacidade de 

absorver nutrientes do solo ou manter níveis adequados de um 

determinado nutriente. 

'virias pesquisadores sao uninimes em afirmar 

que o fato da planta formar micorriza tem uma grande influ�n 

eia na sua capacidade de absorver nutrientes do solo, princ! 

palmente em relação ao P em condições de baixa disponibilid� 

de (MOSSE, 1981; HAYMAN, 1983; JAKOBSEN, 1986; 

et alii, 1986; SKUJINS & ALLEN, 1986). 

KARUNARATNE 

O aumento da absorção de P por plantas micor

rizádas esti associado ao fato de que as hifas externas do 

fungo atuam como uma extensão do sistema radicular, propor

cionando dessa maneira tanto uma maior super�Icie de absor-
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çao de nutrientes do solo, como um aumento da eficiência des 

sa absorção pelo sistema radicular (BIELESKI, 1973; TINKER, 

197S). 

O f6sforo é o elemento mais favorecido pois, 

para ser absorvido pela planta, devido ã sua baixa mobilida

de no solo, é necessário que ele se difunda pela solução do 

solo até atingir a raiz da planta (NYE & TINKER, 1977; MALA

VOLTA, 1980). A difusão pela solução do solo é lenta, e em 

condiç5es de baixa disponibilidade de P sua absorção pela 

planta proporciona o rápido surgimento de uma região em tor

no das raízes onde este nutriente foi totalmente absorvido, 

sendo denominada de zona de depleção de P (BHAT & NYE, 1973). 

FreqUentemente estas zonas de depleção envolvem os p�los ra-

diculares, mantendo-os numa região exaurida de 

(CLARKSON, 1985). 

nutrientes 

. .. . 

As hifas externas dos fungos m1corr1z1cos po-

dem atingir comprimentos relativamente grandes quando compar.'.': 

das ao tamanho de um p�lo radicular, chegando a alcançar 7cm 

de comprimento (RHODES & GERDEMANN, 1975). 
-

A razao entre o comprimento da hifa de MVA e 

o comprimento da raiz depende da espécie de fungo micorrizi

co considerada, sendo determinada uma variação de 250-1400crn 

de hifa por cm de raiz de trevo subterrâneo infectado por <li 

versas espécies de fungo micorrízico (ABBOTT & ROBSON, 1985). 

Este grande crescimento das hifas permite que elas atuem co

mo urna ponte para o fosfato através da zona de depleção, ab-
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sorvendo o P de uma maneira mais eficiente que os p&los radi 

culares (NYE & TINKER, 1977; HAYMAN, 1983). HAYMAN (1983) 

considera que o efeito físico da micorriza de aumentar o vo

lume de solo explorado pela planta explica grande parte do 

aumento na absorção de P, mas não completamente, consideran

do-se que os mecanismos fisio16gicos são também importantes. 

Entre esses mecanismos fisiol6gicos destaca-se o fato de que 

as raízes micorrizadas permanecem ativas por mais tempo (BO

WEN et alii, 1975). As raízes micorrizadas possuem um limiar 

de f6sforo na solução do solo menor do que o das raízes não 
... micorrizadas (MOSSE et alii, 1973). Considera-se que as rai-

zes micorrízicas possuem mais energia metab6lica para absor-

ver 

1 O - 7 

f6sforo num gradiente de concentração em torno de 10-ó -
- -2 -3

. 

M na soluçao d o  solo, para 10 - 10 M na raiz (BIE-

LESKI, 1973). 

A absorção de fósforo radioativo pelos fun

gos, tanto ectomicorrízicos quanto endomicorrízicos, ji foi 

demonstrada em virias experimentos (MORRISON, 1954; MORRI

SON, 1957; GRAY & GERDEMANN, 1967; GRAY & GERDEMANN, 1969; 

HATTINGH et alii, 1973; RHODES & GERDEMANN, 1975). Tambêm foi 

demonstrado que é uma. absorção ativa, obedecendo a um gradien 

te de concentração de 1:1000, isto é, 2-4mM de P no interior 

da hifa para 1 a 3�M de P inorg�nico na solução do solo (TIN 

KER, 1975). Devido ao aumento na absorção de P por plantas 

micorrizadas, é muito importante determinar-se quais sao as 

fontes de P que estão disponíveis para essas plantas. Atra-
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v�s da marcaçao do fósforo do solo com P-32 e do acompanha

mento da atividade específica do radioisótopo nas plantas mi

corrizadas e não micorrizadas, 6 possível determinar se as 

plantas micorrizadas t�m acesso a fontes de P que estariam 

indisponíveis para as plantas não micorrizadas. Virias pes

quisadores que realizaram experimentos com esta intenção são 

unânimes em afirmar que tanto as plantas micorrizadas como as 

não micorrizadas utilizam-se da mesma fonte de P do solo, 

sendo que a micorriza, apesar de aumentar a absorção deste 

nutriente pela planta, nao tem acesso a fontes de P que se

riam indisponíveis para as plantas não micorrizadas (SANDERS 

& TINKER, 1971; HAYMAN & MOSSE, 1972a; HAYMAN &MOSSE, 1972b; 

POWELL, 1975; GIANINAZZI-PEARSON et alii, 1981; THOMAS et 

alii, 1982). Algumas vezes pode-se observar que a atividade 

específica do P-32 nas plantas micorrizadas 6 menor do que 

nas não micorrizadas, indicando portanto que a planta micor

rizada absorve 'fósforo de fontes outras que não o fósforo lf 

bil marcado com P-32. No entanto, não significa necessaria

mente uma solubilização do fosfato insolúvel pela micorriza, 

mas uma maior liberação do P pouco disponível, devido� al

ta absorção de fósforo pelas plantas micorrízicas, o qual 

não estava em equi1ÍbTio com o P-32 adicionado (OWUSU-BENNOAH 

& W I LD , 1 9 8 O) • 
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2,1,3, INFLUÊNCIA DE FUNGOS MICORRÍZICOS EM LEGUMINQ 

SAS 

A coexistência de uma bactéria e um fungo co

mo end6fitos do sistema radicular de leguminosas, estabele

cendo uma associação simbi6tica tríplice? foi primeiramente 

descrita por Janse em 1886 (BAREA & AZCÕN-AGUILAR, 1983). 

JONES (1924), estudando fungos parasitas de ervilha e outras 

leguminosas, também determinou a presença de fungos associa

dos ao sistema radicular das plantas, que ji eram denomina

dos de fungos micorrízicos. 

Entre as plantas leguminosas fixadoras de ni-

trogênio capazes de formar associações micorrízicas estão 

incluídas espécies de grande importância, tanto para regiões 

temperadas, como tropicais, destacando-se o trevo, a alfafa, 

Pha-0eolu-0, Vic..ia., a ervilha, a soja, o caupi, o amendoim, 

S:tylo-0a11:the-0, Pu elLa.lLia, C e11:t1Lo-0 ema. e Leu e.a.e.na, todas f arman

do micorriza do tipo vesicular-arbuscular (HAYMAN, 1986). 

A ocorrência de micorriza VA tem sido observa 

da em leguminosas crescendo nu�a grande variedade de hàbi-

tats. No Brasil, a ocorrência natural de micorriz.a VA, asso

ciada com leguminosas nativas ou introduzidas, ji foi consta 

tada em várias regiões (SAITO et alii, 1983; VASCONCELLOS et 

alii, 1984; ALMEIDA et alii, 1985; ZAMBOLIM & SIQUEIRA, 1985). 

Apesar do conhecimento sobre a associação trí 

plice Rhizobium x leguminosa x MVA ser antigo, somente em 
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1944, devido ao trabalho de T. Asai, houve a sugestão de que 

a nodulação de v�rias leg11minosas dependia da sua associação 

com fungos micorrízicos (MOSSE, 1977; BAREA & AZCÕN-AGUILAR, 

1983; BAGYARAJ, 1984). Uma relação definitiva entre produção 

de leguminosas e infecção micorrízica foi estabelecida na 

década de 70, quando importantes trabalhos foram realizados 

com esta finalidade. 

Numa série de trabalhos, DAFT & EL-GIAHMI 

(1974, 1975, 1976), utilizando Pha.6eolu.6 vulganl.6, Medlcago 

.6a:tlva e Anachl.6 h qp ügea, demonstraram que a presença de fun 

.. ..:-- .. '" .... 

go m1corr1z1co aumentou o crescimento, o numero e o peso de 

nódulos, a taxa de redução de acetileno, o teor de leghemo

globina, o f6sforo total e o conteGdo de proteína. Também ob 

servaram que a aplicação de f6sforo solGvel simula os efei

tos do fungo micorrízico. Pode-se citar ainda virias traba

lhos que demonstram o benefício dos fungos micorrízicos para 

o desenvolvimento adequado de leguminosas e uma eficiente fi

xação biológica de nitrogênio, tais como: CARLING et alii 

(1978), GODSE et alii (1978), ASIMI et alii (1980), BAREA et 

alii (1980), REDENTE & REEVES (1981), ROSE & YOUNGBERG 

(1981), BONETTI (1984), MANJUNA.TH et alii (1984). 

O estudo da associação tríplice Rhlzoblum x 

leguminosa x MVA demonstra que existe um sinergismo entre 

Rhlzoblum e micorriza, resultando em benefício para o siste

ma como um todo. 

O estabelecimento de Hedy.6anum cononanlum, u-
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ma leguminosa forrageira, em um habitat novo s6 foi possível 

graças à presença de ambos os simbiontes que, juntos, foram 

superiores aos tratamentos convencionais de N-P-K (AZCÕN -A

GUILAR et alii, 1982). 

Em um experimento de campo, onde se utilizou 

o m�todo do valor A para determinar a percentagem de N da 

planta derivada da fixação, demonstrou-se que a soja inocula 

da com Rhizobium japonicum e GLomul mollae � capaz de fixar 

75% de N a  mais �o que a soja não inoculada com fungo micor

rízico (GANRY et alii, 1982). 

Em outro experimento'de campo, plantas de so

ja inoculadas com isolados de fungo micorrízico e Rhizobium 

japonicum apresentaram maior nfimero de vagens, produção, pe-

so seco e altura quando comparadas com plantas inoculadas 

com os microsimbiontes separadamente. Houve uma resposta ex

tremamente significativa para a nodulação quando a inocula-

ção com Rhizobium foi feita j untamente com a inoculação de 

isolados de fungos micorrízicos (HALOS et alii, 1982). 

EL-HASSANIN & LIND (1985), estudando a in-

fluência da fertilidade do solo na simbiose tríplice entre 

Rhizobium x Vicia óaba x MIJA, determinaram que ambos, Rhizo-

bium e micorriza, são essenciais para a obtenção de altos 

níveis de produção e de fixação de N2. O crescimento da par

te a�rea e da massa de n6dulos aumentou dez vezes, e a ativi 

dade da nitrogenase cerca de sete vezes em resposta à preseg 

ça de micorriza em baixos níveis de P em casa de vegetação. 
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. .. . 

Embora os fungos micorrizicos apresentem um 

baixo grau de especificidade, a eficiência simbiótica é afe-

tada por fatores que controlam o crescimento das hifas do 

fungo no solo, pela translocação e liberação do fósforo na 

raii do hospedeiro e pela patogenicidade latente do fungo 

(MOSSE, 1981) .  SILVEIRA & CARDOSO (1987b), estudando 

espécies de fungos MVA em associação com feijoeiro 

- . 

varias 

observa 

ram que a espécie Glomu� lep�o�ichum foi a mais eficiente em 

promover o crescimento e a produção do feijoeiro. 

Na associação tríplice Rhizobium x legumino

sa x MVA, as interações que ocorrem entre os simbiontes sao 

principalmente relativas� demanda de carboidratos e i in

flufncia do P no desenvolvimento de cada componente indivi

dualmente (DAFT, 1978; BETHLENFALVAY et alii, 1982a; BETH

LENFALVAY et alii, 1982c). 

2 .2. INFLUÊNCIA DO FÓSFORO NA FBH DO FEIJOEIRO 

O f6sforo tem virias funções na planta. Es

tas funções estão relacionadas com a estrutura da planta 

(fosfolipídeos presentes nas membranas celulares) e com o 

armazenamento e o fornecimento de energia através das molécu 

las de ATP. A energia armazenada na forma de ATP é utilizada 

em processos metabólicos vitais para a planta, no trabalho 

mecânico de penetração das raízes no solo e no crescimento 

geral da planta. Devido ainda ao seu papel na síntese de pr� 



• 1 S •

teínas, a sua aus�ncia resulta num subdesenvolvimento da 

planta (MALAVOLTA, 1980). 

Observando-se a marcha de absorção de macronu 

trientes pelo feijoeiro, nota-se que o P é  absorvido durante 

todo o ciclo da planta de uma maneira contínua (HAAG et alii, 

1967). Pode-se concluir, portanto, que é necessário um supri 

menta adequado de P durante todo o ciclo da planta para que 

haja um bom desenvolvimento da cultura. Isto é confirmado p� 

lo trabalho realizado por GUADRON (1985), em que foi estuda 

da a melhor época de aplicação do P, tendo sido concluído que 

a aplicação no plantio é preferível à aplicação com a planta 

em desenvolvimento. Este autor também observou que a aplica

ção de P no plantio proporcionou efeitos significativos no 

niimero de vagens por planta, na matéria seca, no rendimento 

de grãos e ainda, dependendo do tipo de solo, houve um incre 

mento de 38 a 125% no Índice de área foliar . 

. O feijoeiro pode associar-se simbioticamente 

com bactérias do g�nero �hizobium e fixar parte do nitrogê

nio necessário para o seu desenvolvimento. A quantidade de 

nitrogênio fixado já foi determinada, apresentando grandes 

variações dependendo do método empregado para avaliá-la. 

RUSCHEL & RUSCHEL (1975), usando a técnica 

da redução de acetileno e considerando como sendo 2 o fator 

de conversao de moléculas de acetileno reduzido para molêcu 

las de N2. reduzido, constataram que a planta pode fixar em

torno de 45% das suas necessidades de nitrog�nio. Westermann 

& Koler citados por LARUE & PATTERSON (1981), utilizando a 
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mesma técnica, estimaram que Pha�eoluJ vulga�iJ é capaz de 

fixar 10kg N/ha. SAITO (1982) cita virias autores que, utili 

zando esta técnica, determinaram a capacidade fixadora de 

nitrogênio pelo feijoeiro. 

Com o uso de técnicas mais apuradas (método 

da diluição isotÓpica do N-15), RUSCHEL et alii (1982) deteE 

minaram que, dependendo da variedade de feijão (precoce ou 

tardia), pode haver fixação de 37 a 68% das suas necessida

des de nitrogênio. Utilizando a mesma técnica, FONSECA (1985) 

observou que o feijoeiro fixou até 67% das suas necessidades 

de nitrogênio, em média. 

TRIVELIN et alii1 , trabalhando com feijão,

observaram que quando as plantas foram inoculadas com estir

pe eficiente de Rhlzoblum, a fixação variou de 59 a 95% do 

nitrogênio da planta, sendo que a variedade Carioca foi a 

que mais fixou. 

Para que a planta possa fixar nitrogênio con

venientemente é necess�rio um suprimento adequado de P, pois 

o processo de reduçâo do N2 a amônia requer grandes quanti

dades de energia na forma de ATP (LOWE et alii, 1985).

As necessidades de P não se restringem 

nas ao processo bioquímico de fixação de N2
, mas este

ape-

nu-

TRlVELLN, P.C.O.; VlCTÕRIA, R.L.; SAITO, S.M.T. (Centro de 

Energia  Nuclear  na  Agricult ura - ESAL/USP, Pira cicab a). 

Field esti m ates of nitrogen fixation in PhMeol� bena (Pha

�eolM vulga.Jl...ú., L.) using N-15 natural variation method. (Em elabo

ração). 
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triente tamb�m f requerido para um desenvolvimento adequado 

do tecido nodular e da planta como um todo. 

MALAVOLTA et alii (1982), numa sirie de expe

rimentos em solução nutritiva para avaliar os fatores nutri

cionais que afetam a fixação em feijão, constataram que a no 

dulação apresenta uma resposta linear ao P. 

FLOOR (1982), em experimento realizado no 

Quênia, observou que a adição de P aumentou a nodulação e 

diminuiu consideravelmente a quantidade de água requerida pª 

ra a produção de 1kg de mat6ria seca. Ele concluiu em seu 

trabalho que o P desempenha um papel importantíssimo no de

senvolvimento do feijoeiro. 

BONETTI et alii (1984) demonstram que os n6du 

los necessitam de uma grande quantidade de P e que este nu

triente contribui para aumentar o número e o peso·dos nódu

los. 

.GRAHAM & ROSAS (1979), estudando a influência 

da adubação fosfatada na fjxação de nitrogênio pelo feijoei

ro, notaram que a fixação de Nz está altamente correlaciona

da com a adubação, com a concentração de P nos nódulos e com 

o P total dos nódulos. Observaram tamb6m que f 
- . necessaria 

uma grande concentração de P no tecido nodular para que o

corra uma atividade fixadora adequada, sendo os nódulos con

siderados como grandes consumidores de f6sforo. Outros expe� 

rimentos tarnb�rn concluem que o P tem grande influência tanto 

na nodulação quanto na fixação de N2 (SAITO & RUSCHEL, 1978;

SÁNCHEZ et alii, 1978; SINGLETON et alii, 1985). 
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3, MATERIAL E METODOS 

O experimento foi conduzido em casa de veget� 

çao no Centro de Energia Nuclear na Agricu ltura (CENA-USP), 

·em Piracicaba (SP).

3 ,l, PLANTA 

Foi utilizada a variedade Carioca de feijão 

(Pha�eoÍUó vuíga�ió L.), cujas sementes foram cedidas pela 

EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e 

(CNPAF), Goiânia (GO). 

3 ,2, SOLO 

Utilizou-se um  solo hidromórfico 

Feijão 

com · alto 

teor de P, coletado em várzea localizada na Escola Superior 

de Agricultura ''Luiz de Queiroz'' (ESL('-USP), em Piracicaba (SP). 

Este solo foi escolhido visando dar continuidade 

a estudos que já vinham sendo realizados pela Seção de Micro 

biologia do Solo (C ENA-USP). 
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O solo foi seco ao ar, sendo urna amostra en

viada para a execuçao de análise química. 

A análise química foi realizada pelo Departa

mento de (uÍrnica e Nutrição Mineral de Plantas da ESALQ-USP, 

e os resultados são apresentados na Tabela 1. 

A este solo misturou-se areia na proporçao de 

1:1 (p/p), sendo posteriormente retirada urna amostra que foi 

enviada para o laboratório já citado. Nesta amostra foi fei

ta nova anilise para a verificação dos teores de nutrientes 

resultantes da mistura, cujos resultados constam 

la 1. 

na Tabe--

Fez-se a determinação do nitrog�nio mineral 

presente tanto no solo como na mistura solo + areia, através 

do método da extração do N-mineral com KCl 2N com posterior 

destilação e titulação. O resultado desta análise é mostra

do na Tabela 2, 

Metade da mistura solo + areia, que tiassara a 

ser denominada de substrato, foi furnigada com brometo de me 

tila para eliminação de esporos de fungos micorrízicos nati

vos. Para isto, o substrato foi colocado em uma caixa com 

1000 1 de _capacidade, que foi coberta com lona plástica para 

promover sua vedação. Em seguida, aplicou-se 50ml de brometo 

de rnetila, deixando-o atuar por um período de 3 dias. ÂpÓs 

este período, a vedação foi retirada e o substrato foi deixa 

do a descoberto durante 15 dias, sendo revolvido periodica -

mente para eliminação de resíduos do gás ernp�egado. 
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Tobela 1 - Análise química do solo proveniente de várzea e da mistura so 

lo + areia. 

p pH K Ca i��g . ·H+Al s1 T2 v3 ci) MC(%) 
resina 

(e .mg/1 OOg) (mg P/ml) 

Solo 

73,6 5,0 0,36 5,0 2,68 2,63 8,0 10,7 75,4 2, 1 

Mistura 

57,6 s,o 0,29 2,46 1 ,9 1,92 4,7 6,6 70,8 2,7 

1s = soma de bases;

2 .. T= capacidade de troca catiônica;

3vc%) == percentagem de saturação de bases.

Tabela 2 - Análise do teor de N-mineral no solo e na mistura solo+areia. 

Solo 

Mistura 

N-N03 To tal 

- - - - -· - . - - - - - -i, (ppm)- - - -- - - - -- - -- --- - -

7,7 

4,3 

27,8 

17,9 

35,S 

22,2 
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A seguir, o substrato fumigado e nao fumigado 

foi dividido em 96 partes de 3kg cada uma, aue foram acondi

cionadas em sacos plásticos individuais com O r 15mm de espes

sura. Este procedimento fez-se necessário para possibilitar 

uma adequada marcação do fósforo do solo com P-32. 

3 .3. MARCAÇÃO DO FÓSFORO DO SOLO COM P-32 

Adquiriu-se junto ao IPEN, São Paulo (SP), so 

lução de P-32 livre de carregador, que foi diluída em uma so 

lução contendo 3 mg P-31/ml como carregador. 

Foram colocados 20g de areia em 96 frascos 

plásticos, distribuindo-se 1 ml da solução acima descrita por 
- o -

frasco. Apos secagem em estufa a 60 C, o conteudo de cada 

frasco foi adicionado a cada uma das partes de substrato, pro 

cedendo-se ã homogeneização da mistura dentro dos próprios sa 

cos plásticos que continham o substrato, resultando na marca

çao do solo em aproximadamente 65µ Ci/vaso. 

3.4. VASOS 

Foram utilizados vasos de barro com capacida

de para 3kg _de solo, nos quais foram colocados os sacos plá� 

ticos contendo o substrato. 
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3·.S. TRATAMENTOS 

Foram utilizados 4 tratamentos: 

1} Sem micorriza (SMVA)

2) Fungos micorrízicos nativos (NAT)

3) Glomu-0 lep:to:tic.hum (GL)

4) Glomu-0 lep:to:tic.hum .+ fungos nativos (NGL)

Nos tratamentos 1 e 3 foi utilizado o substra 

to fumigado e nos tratamentos 2 e 4 o substrato não fumiga

do. 

Nos tratamentos 2 e 4 a inoculação de Glomu-0 

lep:toüc.hum foi feita utilizando-se inÕculo obtido através da sua multi

plicação em feijoeiro. Para isto, em cada vas.o foram colocados 50g de 

solo+ raízes picadas + esporos (400-500 esporos/100g solo). 

Nos tratamentos 1 e 3 aplicou- se um filtrado 

livre de esporos de MVA, obtido do  solo utilizado no experi

mento, para recuperar a população microbiana presente neste 

solo. 

Para eliminar possíveis interferências, foram 

adicionados SOg de inóculo de G. le.p:to:tic.hum esterilizado aos 

tratamentos 1 e 2. 

Em todos os tratamentos as plantas foram ino

culadas com a estirpe C-OSII de Rhizobium pha-0e.oli resisten

te a estreptomicina, selecionada na Seção de Microbiologia do 

Solo QO CENA/USP. 
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A presença do carregador na solução de P-32 

adicionada ao substrato correspondeu a uma adubação fosfata

da de 1 ppm. 

3.6, DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

O experimento foi instalado em casa de veget! 

çao num esquema fatorial 4x4, inteiramente casualizado, com 

4 tratámentos, 4 épocas de amostragem e 6 repetições, num to 

tal de 96 vasos. 

As amostragens foram realizadas a intervalos 

que variaram entre 9 e 11 dias, e tiveram como ponto de refe 

rência o dia da emergência das plantas: 

1 é}- 24 dias 
.,. 

emergência (D'�"amostragem: apos a A.c.J

2 ª amostragem: 35 DAE 

3? amostragem: 44 DAE 

4? amostragem: 56 DAE

Paralelamente ao experimento principal, o 

tratamento 2 foi repetido utilizando-se substrato sem marca

ção com P-32, com a finalidade de acompanhar o desenvolvimen 

to da infecção micorrfzica causada pelos fungos nativos nos 

n6dulos do feijoeiro. 
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3.7, PLANTIO 

Foram plantadas 6 sementes da variedade Cario 

ca de Pha.6eolU6 vu.tga.JLJ..-6 L. por vaso, sendo deixadas duas plan

tas por vaso apôs o desbaste. 

Antes do plantio as sementes foram inoculadas 

com Rhizobium e, no desbaste, cada planta recebeu 1ml de 

suspensão de Rhizobium altamente concentrada. A inoculação 

de fungo micorrízico foi feita colocando-se o inôculo a cer

ca de 5 cm de profundidade, com as sementes sendo coloca

das pouco acima. 

O plantio foi realizado no dia 05 de feverei

ro de 1986 e as plantas emergiram no dia 10 de fevereiro. A 

Última amostragem foi realizada no dia 21 de abril. 

3.8, PARÂMETROS AVALIADOS 

Em cada amostragem foram avaliados os seguin

tes parâmetros: 

• atividade total e específica da nitrogenase

(HARDY et alii, 1968); 

• n�mero e peso da matfria seca de nódulos;

• percentagem de infecção do sistema radicu

. lar por -fungo_ micorrÍZico (GIOVANNETTI & MOSSE, 1980), colorin 
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do-se as ra1zes com trypan blue (PHILIP & HAYMAN, 1970); 

. peso da matéria seca da palha, das vagens e 

das raízes; 

. percentagem de fósforo e de nitrogênio na 

matéria seca da palha, das vagens, das raízes e dos nódulos; 

. atividade do P-32 na palha, nas 

nas raízes e nos nódulos. 

vagens, 

A determinação de fósforo e nitrogênio nas 

várias partes da planta foi feita através de digestão sulfú

rica seguida de determinação colorimétrica (ZAGATTO et alii, 

1981) • 

Foram usados 20ml da solução resultante da di 

gestão sulfúrica para a determinação da atividade total do 

P-32 nas diversas partes da planta. Esta atividade foi deter

minada através do efeito Cerenkov medido em aparelho de cin 

tilação líquida Beckman LS-230, da Seção de Radioisótopos do 

CENA-USP. O acompanhamento do decaimento radioativo foi fei

to com o uso de padrão (3 repetições) preparado a partir de 

1g da areia marcada que foi adicionada ao substrato. Foi fei 

ta uma digestão sulfúrica e retirados 20ml da solução resul

tante para a determinação, em cada época de amostragem, da a 

tividade do padrão. 
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4, RESULTADOS E DISCUSSAO 

4 .1, PRODUCÃO DE MATÉRIA SECA E ACÚMULO DE FÓSFORO E DE 

NITROGÉ:NIO 

De um modo geral, a produção de matéria seca 

pelo feijoeiro neste experimento foi baixa, obtendo�se no 

máximo 5,3g/vaso no tratamento GL. Provavelmente isto se de

veu às altas temperaturas que ocorreram durante o período e� 

perimental dentro da casa de vegetação. A temperatura mínima 

m�dia registrada foi de 23 °c, e a mixima m�dia foi de 

o chegando a extremos de 42 C.

36°c
' 

No entanto, observando-se os resultados (Tabe 

la 3, Figura 1 ),, fica patente que a presença de fungo micor

rízico favoreceu significativamente o crescimento do feijoei 

ro, confirmando desta maneira os resultados obtidos por ou

tros pesquisadores (ZAMBOLIM et alii, 1985; SILVEIRA & CARDO 

SO, 1987a). 

Esta influ�ncia positiva dos fungos MVA no 

crescimento do feijoeiro está diretamertte relacionada com a 

maior absorção de f6sforo pela planta micorrizada. A presen

ça de fungo micorrÍzico fez com que a percentagem de P no te 

cido da planta inteira, e de suas diferentes partes, pratic� 
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Tabela 3. Influência do fungo micorrízico no peso da matéria seca da 

planta inteira e das diferentes partes da p lanta na Última a

mostragem (56 DAE) . Média de 6 repetições. 

Tratamento 

SMVA 

NAT 

GL 

NGL 

CV(%) 

1 Médias seguidas 

key ao nível de 

Palha 

- - - -

1,67c1

2,03 bc 

2,4 1 a 

2,20 ab 

13�4 

das mesmas 

Vagens Raiz 

(g/planta) 

O, 74 b 0,58 a 

1 ,90 a 0,65 a 

1,97 a 0,67 a 

1,74 a 0,63 a 

20�2 1.4�.7 

letras não diferem entre 

5% de probabilidaâ.e. 

- - - -

si pelo 

Planta 
inteiTa 

2,99 b 

4,75 a 

5,28 a 

5,03 a 

12�5 

teste de Tu

mente dobrasse em relação ao tratamento SMVA (Tabela 4). Co

mo pode ser observado nas Figuras 2,  3 e 4, a planta sem mi

corriz a  apresentou uma concentração constante de P da primei 

ra até a Última amostragem, nas suas várias partes, mostran

do-se incapaz de absorver P do solo, mesmo apresentando um 

sistema radicular comparável ao dos demais  tratamentos com 

f ungos MVA (Tabela 3). 

Seg undo 1',,1ALAVOLTA et alii (1974), um feijoei

ro adequadamente nut rido apre senta 0,36% de P nas folhas, en 

quanto um feijoeiro def iciente em P possui 0 , 1 3%. O teor de 

P na planta inteira (Tabela 4), nos tratamentos NAT, GL e 
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Planta inteira 

-+- SMVA 

-e- NAT 

�GL 

NGL 

I
d.m. s.

0-+----------.-------------,.------------1 

24 35 44 56 

Dias após a emergência 

Figura 1 - Influência da micorriza VA na produção de matéria seca em di

ferentes épocas de desenvolvimento do feijoeiro. 



• 29.

Tabela 4. Influência do fungo micorrízico na percentagem de fósforo da 
planta inteira e das diferentes partes da planta na Última 
amostragem (56 DAE). Média de 6 repetições. 

Tratamento 

SMVA 

NAT 

GL 

NGL 

CV(%) 

Palha 
--

- - - -

o, 10 b1 

0,24 a 

0,24 a 

0,22 a 

1 ,3 

Vagens Raiz Planta Inteira 

(%) 
0,29 c O, 12 c O, 16 b 

0,38 b 0,22 a 0,31 a 

0,45 a O, 19 b 0,32 a 

0,37 b 0,22 a 0,30 a 

1,4 0,8 6, 1 

1 Médias seguidas das mesmas letras nao diferem entre si pelo teste de
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

NGL, pode ser considerado como nor mal , enquanto para o fei

joeiro sem fungo micor r íz ico foi semelhante ao de uma planta 

deficiente. 

Esta constatação é sur preendente, pois o subs 

trato utilizado neste experimento apresentou altos níveis de 

P d isponível (41 ppm), e mesmo assim a p lanta sem fungo MVA 

mostrou-se incapaz de absorver o f6sforo do solo. Observa-se 

na Fig ura 5 que, enquanto nos tratamentos com fungos MVA o 

feij�eiro  absorveu P durante todo o seu c r escimento, a plan

ta não m icor rizada manteve praticamente inalterada a quanti-
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S.M:VA 

NAT 

GL 

NGL 

d.111.s.

Figura 2 - Influência da micorriza VA na concentração de fósforo em dife 

rentes épocas de desenvolvimento do feijoeiro. 
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SMVA 

NAT 

GL 

NGL 

Figura 3 - Efeito de fungos MVA na concentração de fósforo na palha de 

feij:oeiro em diferentes épocas de desenvolvimento. 
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Raiz 

.4- -4-- SMVA 

-e- NAT

� G-L

----é,- NGL 

.3 

.2 

.1 

0-+-----------.---------------------1 

24 35 44 .56 

Dias após a emergência 

Figura 4 - Efeito de fungos MVA na concentração de fósforo na raiz de 

feijoeiro em diferentes épocas de desenvolvimento. 
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Planta inteira 

20 --1- SMVA 

-e- NAT 

� GL 

- NGL

15 

I d.s.s.

10 

5 

0--r----------..-------------r-----------i 
24 35 44 

Dias após a emerg�ncia 

Figura S - Acúmulo de fósforo nas diferentes épocas de desenvolvimento 

do feijoeiro submetido a tratamentos com fungos �1VA. 
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dade de P absorvido da primeira atf a Última amostragem, pre 

judicando dessa maneira o desenvolvimento da planta (Figura 

1). 

Poderia ser levantada a hip6tese de que a fu

migação com brometo de metila teria deixado resíduos tóxicos 

no solo que poderiam ter atuado no sistema radicular do fei

joeiro. No entanto, no tratamento GL também foi aplicado o 

brometo de metila, e verifica-se que neste tratamento o fei

joeiro apresentou os maiores acúmulos de P (Tab�la 5, Figura 

5) •

A percentagem de N nas plantas sem micorriza 

foi, de um modo geral, superior à das plantas micorrizadas 

(Tabela 6, Figuras 6 e 7). No entanto, o acúmulo de nitrogê

nio foi maior nos tratamentos NAT, GL e NGL (Tabela 7, Figu

ra 8). 

Essa maior concentração de N no tecido das 

plantas sem micorriza se dev� ao menor crescimento da planta 

combinado com um grande acúmulo de N. Como pode ser notado 

na Figura 8, a quantidade de N acumulada pela planta inteira 

no tratamento SMVA diferiu muito pouco daquelas que ocorre

ram nos tratamentos com fungo t;1VA, entre a l� e a 3� amostra 

gens. Pela Figura 9 percebe-se que não houve diferença entre 

os tratamentos no que se refere ao parâmetro acúmulo de N na 

palha. Portanto, devido à baixa produção de matéria seca (Fi 

gura 1), a percentagem de N na matéria seca das plantas nao 

micorrizadas (tratamento SMVA) foi superior à das plantas su� 

metidas aos tratamentos com fungos MVA (NAT, GL e NGL). 
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Tabela 5. Influência do fungo micorrízico na quantidade de fósforo total 

da planta inteira e das diferentes partes da planta na Última 

amostragem (56 DAE). Média de 6 repetições. 

Tratamentos Palha 
. ' . . . . . . . 

SMVA 1 , 77 b1

NAT 4,80 a 

GL 5,82 a 

NGL 4,78 a 

CV(%) 20,2 

.Vagens 

.. ' ' . . . .. 
Raiz 

- - (mg/planta)

2,09 c 0,71 

7, 19 ab 1,43 a 

8,57 a 1,26 a 

Planta 
inteira 

- - - - -

b 4,57 

14,53 b 

16,95 a 

6,52 b. 1,35 a 14,96 b 

15,3 15,2 14,9 

e 

1Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 6. Influência do fungo micorrízico na percentagem de nitrogênio 

da planta inteira e das diferentes partes da planta na Última 

amostragem (56 DAE) • Média de 6 repetições. 

Tratamento Palha 

SMVA 2,92 a1

NAT 2,54 ab 

GL 2,32 b 

NGL 2,23 .b. 

CV(%) . 4,3 

Vagens 

- - - - - - -

3,96 a 

(%) 

2,61 b 

2,99 b 

. .2,75:b 

. ... 3,4 .... 

Raiz 

- - - -

2, 11 b 

2,27 ab 

2,49 a 

2,35.ab 

.3,03 

Planta 
inteira 

- - - - -

2,83 a 

2,61 a 

2,64 a 

.2,48 a 

4,9 

1Médias seguidas das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de Tu 
key ao nível de 5% de probabilidade. 
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---1-- SMVA 

-e- NAT 

�GL 

- NGL

1. d.m.s.

24- 35 44 56 

Dias após a emergência 

Figura 6 - Concentração de nitrogênio em diferentes épocas de desenvolvi_ 

menta do feijoeiro submetido a tratamentos com fungos MVA. 
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Palha 

5 ---¼- SMVA 

-e- NAT 

�- OL 

- NGL 

4-

2+----------,-----------..-----------1 

24- 35 44 se 

Dias opôs o ernerg�ncia 

Figura 7 - Concentração de nitrogênio em diferentes épocas na palha do 

feijoeiro submetido a tratamentos com fungos MVA.
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Tabela 7. Influência do fungo rnicorrízico na quantidade de nitrogênio to

tal da planta inteira e das diferentes partes da planta na Últi 

ma amostragem (56 DAE) . tvfédia de 6 repetições. 

Tratamento 

�IVA 

NAT 

GL 

NGL 

CV (%) 

Palha 

- - - -

48,73 a 1

51,87 a 

55,76 a 

.48,86 a 

13,3 

- - - -

Vagens Raiz 

- -(rngiplanta) -

26,29 b 12,20 b

49,93 a 15 ,31 ab 

58,22 a 16,57 a 

47,91 a .... 14, 70 ab 

19,0 . 14 ,8 

P lanta 
.inteira 

- - - - -

84,45 

124,54 a 

138,96 a 

. 124, 75 a 

12, 1 

b 

- - - -

1 Médias seg uidas das rnes:rnas letras não diferem entre si pelo test e  de

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

4.2. RAZÃO RAIZ/PARTE AÉREA E PERCENTAGEM DE 1NFECCÃO MI

CORRÍZICA 

A pres ença d e  fungo MVA provocou urna dirn i n ui

çao sign ificativa na razão raiz/parte aérea aos 56 DAE (Tabe 

la 8). Não houve diferença significativa entre os tratam e n

tos com fu ngo MVA_. 

Este res u ltado- é amplamente confirmado p el a  

lit eratura, e con sidera-se que seja devido is diferenças na 

di stri buição da matéria s eca  entre a parte aérea e a raiz, 
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Planta Inteiro 

150 -+- SMVA 

-a- NAT 

� GL 

- NGL 

100 I d.111. •·· 

50 

0;-----------.------------.-----------1 

24- 35 44 se 

Dias após o ernerg€3ncio 

Figura 8 - Acúmulo de nitrogênio em diferentes épocas de desenvolvimento 

do �eijoeiro submetido a tratamentos com fungos NWA.
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Figura 9 - Quantidade de nitrogênio na palha em diferentes épocas de de

senvolvimento do feijoeiro submetido a tratamentos com fungos 

MVA. 
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Tabela 8. Razão entre a watéria seca da raiz e da parte aérea e percent� 
gem de infecção micorrízica do sistema radicular na Última a
mostragem (56 DAE) . Média de 6 repetições. 

Tratamento Razão 
raiz/parte aérea 

SMVA 0,24 ª1 

NAT o, 17 b 

GL o, 15 b 

NGL .0,16 b

CV(%) 7�4· 

Percentagem de 
- . .. .. çao m1corr1z1ca 

0,0 

66,4 a 

41, 7 b 

65,4 a 

13 3" . '· 

infec-

___________________ ..,..___··------�-------

1
M-d . . d d - d. f . r1 I e ias segui as as mesmas letras nao 1 erem entre si pelo teste u.e Tu-
key ao nível de S% de probabilidade. 

decorrente principalmente de.fatore s  n utricionais (SMITH, 

1980). 

De fato, analisando-se a Tabela 3, �erifica-

se que no tratamento SMVA 19,9% da matéria seca da planta 

inteira foram devidos à contribuição da matéria seca da raiz. 

Nos trata.'Tlentos com fungo MVA, a matéria seca da raiz corres

pondeu a 13,7%, 12,7% e 12,5% do total de matéria seca, para 

os tratamentos NAT, GL e NGL, r espectivamente. 

O fungo Glomu.-6 le.p.:totic.lw.m proporcionou me

nor nível de infecç ão da raiz (Tabela 8, Figura 10). 
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Fungos MVA 

75 --4- NAT 

-a- GL

� NGL

eo I d.111.s.

45 

30 

15 

0-t----------,-----------..------------f

24- 35. 

D• 
, ,,,. • 

tas opos o emergenc1a 

5G 

Figura 10 - Infecção do sistema radicular do feijoeiro por fungos MJA em 

diferentes épocas do desenvolvimento da planta. 
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A partir da 2ª amostragem, a variaçao na per

centagem de infecção micorrízica, mostrada na Figura 10, nao 

foi significativa para o tratamento NGL. Nos tratamentos NAT 

e GL houve estabilização da percentagem de infecção micorrí

zica a partir da 3ª amostragem. 

SILVEIRA & CARDOSO (1987 b), trabalhando com 

a variedade Carioca de Pha-0eolu-0 vulga��-0 L. inoculada com 

G. leptotiehum, observaram que a infecção micorrízica foi de

50%. 

No presente experimento, a baixa infecção mi

corrízica causada por G. leptotiehum pode ter sido devida 

à sua baixa adaptabilidade às condições de altos teores de 

fósforo. Por outro lado, os fungos nativos mostraram estar 

mais adaptados a esta condição, tanto assim que a percenta

gem de infecção micorrízica foi significativamente maior nos 

tratamentos com fungo nativo (NAT e NGL). 

A capacidade de algumas espécies de fungo MVA 

em tolerar altos níveis de fósforo disponível no solo ji foi 

detectada a nível de campo. No entanto, não se determinou se 

esta maior toler�ncia esti associada a uma maior efici�ncia 

do fungo MVA em promover o crescimento 

alii, 1984). 

do hospedeiro (DAVIS et 

Nota-se pela Figura 10 que a percentagem de 

infecção micorrízica no tratamento NGL foi semelhante à do 

tratamento NAT em todas as amostragens. Aparentemente, a in

trodução do G. leptotichum nao teve nenhum efeito sobre a ca 
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pacidade dos fungos nativos em infectar a raiz da planta hos 

pedeira, ou seja, não houve competição entre as espécies de 

fungos MVA por sítios de infecção na raiz. 

Observando-se as Figuras 1, 5, 8 e 1 O, nota-se 

que o tratamento com G. leptotiehum manteve-se sempre supe

rior ou igual aos demais tratamentos, mesmo tendo uma menor 

percentagem de infecção, demonstrando desta maneira que este 

fungo foi mais eficiente do que os fungos nativos em promo

ver o crescimento da planta. Esta observação está em concor

dância com os resultados obtidos por SILVEIRI\ & CARDOSO (1987 b) 

que, trabalhando com a variedade Carioca de PhaJeolu� vul

ga1tiJ L. e várias espécies de fungo :rvIVA, determinaram ser o 

G. leptotiehurn a espécie mais eficiente para o feijoeiro.

Os resultados do tratamento realizado sem a 

marcaçao do solo com P-32, com a finalidade de observar a 
. .. . ocorr�ncia de infecção dos n6dulos por fungos m1corr1z1cos 

nativos, mostra� que eles não foram infectados por fungo �WA . 

4.3. FIXAÇÃO BIOLÓGICA DE NITROGfNIO (FBN) 

A presença de fungo MVA aumentou significativ� 

mente a atividade total da nitrogenase medida através da téc 

nica·de redução de acetileno (ARA), como pode ser visto na 

Figura 11, tendo também provocado um aumento no número e na 

massa de n6dulos (Figuras 12 e 13). Devido a esse aumento, 
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Nódulos 

15 -4- SMVA 

-e- NAT 
� GL 
- NGL 

I d.m.s.

10 

5 

o ��--------1----------+--===========::::r
24- 35 4+ 56 

Dias após a emergência 

Figura 11 - Ativida.de total da nitr-ogenase etn diferentes épocas de deseg 

volvimento do feijoeiro submetido a tratamentos com fungos 

W/A. 
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Nódulos 

"'ºº -l-- SMVA 

-e- NAT

-+E-- GL 

- NGL 

300 

I d.il.o;, •

200 

100 

oí=======================:=======================r 
35 4-4- 56 

0ios após o emergência 

Figura 12. Influência de fungos 'MvA no nÚmero de nódulos d0 feijoeiro em 

diferentes épocas de desenvolvimento da planta. 
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Nódulos 

400-.--------------------------------
1 -4--- SMVA 

-e- NAT 

� GL 

o 4=· ===---,---t---�='··- ====:ti 
Z5 4-4- 56 

Dias após o emergência 

- NGL 

I d.11.s.

Figura 13. Influência de fungos }-IVA no peso da matéria seca dos nódulos 

do feijoeiro em diferentes épocas de desenvolvimento da pla.!!_ 

ta. 
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houve um grande acúmulo de fósforo nos nódulos dos tratamen

tos com fungo MVA (Figura 14). No entanto, a presença de fun 

go MVA não influenciou a percentagem de P nos nódulos (Tabe-

la 9). 

Como pode ser observado, no tratamento S.MVA

a formação de nódulos foi muito pequena, o que levou a uma

baixa ARA. Esta baixa nodulação se deveu aos níveis de N mi

neral no solo que, como é sabido, inibem a FBN.

Pelos resultados obtidos, nota-se o benefício 

trazido pelos fungos MVA à FBN, que é devido principalmente 

ao aumento do número e da massa de nódulos, que conseqüente-

mente leva a uma maior ARA. Estes resultados são plenamente 

confirmados pela literatura (SMITH & DAFT, 1977; SMITH et 

alii, 1979; KUCEY & PAUL, 1982; KAWAI & YAMAMOTO, 1986). 

Os resultados obtidos para os teores de fÓsf� 

ro no nódulo (Tabela 9, Figura 15) confirmam as conclusões de 

virios autores
0

de que o processo FBN é extremamente exigente 

em fósforo (GRAHAM & ROSAS, 1979·; BETHLENFALVAY & YODER, 1981; 

BONETTI et alii, 1984; SINGLETON et alii, 1985), pois o teci

do nodular man-têm concentrações de P extremamente elevadas quan 

do comparado com as concentrações deste nutriente nas outras 

partes da planta (Tabelas 4 e 9). 

A não alteração da concentração de P nos nódu 

los pela inoculação com fungo MVA também foi observada por 

SMITH et alii (1979) trabalhando com Tni6olium 6ub�e44aneum 

e JAKOBSEN (1985) trabalhando com Pi6um 6a�ivum. O mesmo nao 
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Dias após o· emergência 

Figura 14. Efeito de fungos °fiivA no acúmulo de fósforo nos nódulos do fei 

joeiro em diferentes épocas de desenvolvimento da planta. 
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ocorreu com a soja em experimento conduzido por KAWAI & YAMA

MOTO (1986). 

Fica claro pelos resultados que somente ocor

reu fixação de nitrogênio devido à presença de fungos MVA. 

No tratamento SMVA nota-se que as plantas a

presentaram altos níveis de nitrogênio e baixos níveis de fÓsfo 

ro (Figuras 2 e 6), mostrando um aparente desequilíbrio entre 

os teores destes nutrientes, De fato, estes resultados 

grande semelhança con1 os apresentados por MALA.VOLTA et 

(1974). 

têm 

alii 

Assim sendo, no tratamento SMVA as plantas nao 

foram capazes de utilizar o N acumulado por não terem absorvi 

do quantidades adequadas de P, sendo que o excesso de N ini

biu a nodulação e, conseqüentemente, a FBN. 

Estes argumentos são fortalecidos pelo fato 

de que mesmo as plantas micorrizadas tiveram ARA muito peque

na na 1f amostragem (Figura 11), quando justamente apresenta

ram teores de N e P compariveis às plantas do tratamento SMVA 

(Figuras 2 e 6). 

A ARA no tratamento GL caiu drasticamente aos 

44 DAE (Tabela 9, Figura 11). Este fato sugere que o pico da 

ARA no tratamento GL foi antecipado, não sendo captado porque 

nao foram feitas amostragens entre os 35 DA.E e os 44 DA.E. A 

baixa atividade específica da nitrogenase (Tabela 9), aliada 

à baixa ARA, indicam que aos 56 DAE os nódulos no tratamento 

GL estavam praticamente inativos. Nos tratamentos NAT e NGL 
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Figura 15. Concentração de fósforo nos nódulos do feijoeiro em diferentes 

épocas de desenvolvimento da planta submetida a tratamentos 

com fungos MVA. 
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a atividade de redução de acetileno atingiu o pico entre os 

44 DAE e os 56 DAE (Figura 11) •

Esta diferença na 
.. 

epoca de máxima fixação de 

56 nitrogênio nao resultou em benefícios para a planta aos 

DAE, pois em todos os tratamentos com fungo MVA nao houve di 

ferença no acfimulo de nitrogênio (Figura 8). 

Como pode�se observar na Figura 15, a presen

ça de G. leptotichum provocou um aumento no número e na massa 

de nódulos no tratamento NGL. No entanto, isto não se tradu

ziu nurr, aumento significativo da atividade de redução de aceti_ 

leno neste tratamento atf os 56 DAE, quando comparado ao tra

tamento NAT. Assim sendo, não se poderia afirmar se esse au

mento refletiria num maior aciimulo de nitrogênio e, conseqüen 

temente, em uma maior produção de matfria seca. Do mesmo mo

do, tamb�m não f poss!vel avalLar se a queda antecipada da a

tividade de redução de acetileno no tratamento GL refletiria 

numa menor produtão de matfria seca. 

4,4, ATIVIDADE ESPECÍFICA DO P-32 

Pela Tabela 10 nota-se que a atividade especi 

fica do P-32 não foi influenciada pelos tratamentos quando 

se considerou a planta inteira, as vagens e a palha. Na raiz, 

a atividade espec!fica do P-32 foi significativamente 

em relação aos outros tratamentos. Nos n6dulos, este 

tro tendeu a ser maior no tratamento SMVA. 

menor 

parame-
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Na Tabela 11 pode-se observar que houve ten

d�nci a  geral da atividade especí fica do P-32 em ser menor no 

tratamento SMVA. 

No entanto, deve ser levada em consideraçio � 

ma fonte de fósforo não marcado que proporci onou menor ativi 

dade específica nesse tratamento, que é a semente. Conside

rando-se que uma semente de feijão variedade Carioca pesa 

em média 230 mg, e que tem um teor de P de 0,50%, tem-se um 

total de 1150 µ g  de P por semente. Considerando-se ainda que 

cerca de 65% do P da semente são a provei tados pela planta 

Tabela 10. Atividade específica do P-32 nas diferentes partes da 

na Última amostragem (56 DAE). Média de 6 repetições. 

planta 

Tratamento 

�A 

NAT 

GL 

NGL 

CV(%) 

1 Médias seguidas 
key ao nível de 

Palha Raiz Nódulos 
Planta 
inteira 

- - - - -(cpm/µg P) - - - - - - - - - -

24, 97 ª1 16,03 b 14,96 a 27,47 a 

28,79 a 23,32 a 12,66 ab 28,63 a 

29,78 a 21,27 a 13 ,25 ab 29,57 a 

28,46 a 24,46 a 11,44 b 27,52 a 

11 , 9 12,2 12,3 10,4 

das mesmas letras não diferem entre si pelo teste de 
5% de probabilidade. 

Tu-
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Tabela 11 . Atividade específica média do P-32 de todas as a mostragens nas 
diferentes partes da planta. 

Tratamento 

SMVA 

NAT 

GL 

NGL 

OI (%) 

Palha 1

26, O b 3 

30,4 a 

29,6 a 

29,3 a 

l 1 , 9

1Média de 24 repetições;
2Mêdia de 18 repetições;

Raiz1 

- -(cpm/µg 

17, 9 b 

24,5 a 

22,5 a 

24, 1 a 

12, 2 

NÓdulos2 

P) - - - -

13,7 a 

13,7 a 

1 2, 8 a 

13,4 a 

1 2,3 

Planta 
Inteira1

- - - -

24,6 

28,6 a 

27,9 a 

26,9 a 

10,4 

b 

\iédias seguidas das mesmas Jetras não diferem entre si pelo teste de Tu
key ao nível de 5% de prob�bilidàde. 

(MURAOKA} , conclui-se que a planta utiliza cerca de 750 µg 

de P não marcado provenientes d a  semente. 

Ao subtr a ir d o  P tota l d a  p lanta o P prove-

niente da  semente, calculand o-se a atividade específ ica d o  

P-32 corri gida, p ercebe-se que a s  d iferença s entre o s  tra ta

mentos diminuem considera velmente (Tabela 12).

1:MtJRACKA, T. (Centro de Energia Nuclear na Agricultura-ESAL(/USP, Piraci
caba) Comunicação Pessoal, ·1987. 
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Portanto, diante das considerações feitas, p� 

de-se constatar que a atividade específica do P-32 não é al

terada pela presença de f ungo micorrízico, o que está d e  a-

cor do com os resultados obtidos por outros pesquisadores 

(HAYMAN & MOSSE, 1972 b; MOSSE et alii, 197 3; POWELL, 1975; 

GIANINAZZI-PEARSON et alii, 1981). 

Este fato nos permite afirmar que plantas mi

corrizicas e não micorrizicas utilizam-se das mesmas fontes 

de fósforo do  solo. 

Chama a atenção o fato de a atividade especí

fica do P-3 2  nos nódulos ser tão mais baixa ào que a das de

mais partes da planta, não havendo uma explicação razoável 

pa�a isto. Poder-se-ia supor que exista uma relação direta 

entre a atividade específica do P-32 no solo e a atividade 

específica do P-32 nos nódulos. Assim sendo, a mineralização 

de fontes de P do solo provocaria uma diminuição na ativida

de específica do solo. Como a planta absorve P continuamente 

Tabela 12. Atividade específica do P-32 corrigida aos 56 DAE . 

Tratamento cpm p total corrigido Atividade específica 
total (µg P) do P-32 corrigida 

(cpm/µg P) 

SMVA 125.538 3.820 32,9 

NAT 415.994 1 3.780 30,2 

GL 501.212 16.200 30,9 

NGL 411.699 . 14.210 29,0 

"- ·---�-- ----·-�·-
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e os nódulos sao ávidos por este nutriente, a diminuição na 

atividade específica do P-32 no solo refletiria de imediato 

nos nódulos. Isto seria possível se o f�sforo ab�orvido fos

se diretamente para os nódulos, sem sofrer um processo de 

translocação pela planta .. 

4.5, DISTRIBUIÇÃO DO P-32 NA P·LANTA 

Devido i marcaçao do solo com P-32 foi possí

vel acompanhar a distribuição deste nutriente nas diversas 

partes da planta durante o desenvolvimento do feijoeiro. 

Pela Figura 16 nota-se que existiu uma ordem 

de prefer�ncia na distribuição do fósforo na planta. Aos nó-

dulos foi destinada uma quantidade proporcionalmente maior 

deste nutriente, �uando comparados com as outras partes da 

planta. Este fato esti relacionado com a grande avidez de 

fósforo mostrada pelos nódulos (GRAHAM & ROSAS, 1979). Per

cebe-se ainda que, tndependentemente dos nódulos terem sido 

ou nao funcionais, a planta destinou proporcionalmente mais 

P para eles do que para a palha e a raiz. 

No tratamento SMVA o fósforo do solo foi dis-

tribuído equitativamente entre a palha e a raiz. Comparand� 

se este tratamento aos demais, nota-se que realmente a plan 

ta s�mmicorriza teve sua capacidade de absorção de fósforo 

do solo bastante diminuída. 
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Entre os tratamentos com fungos MVA "nota-se 

que no tratamento GL a distribuição de �Ósforo apresentou-se 

mais equilibrada entre a palha e os nódulos, sendo que pro

porcionalmente mais fósforo foi destinado i parte aérea do 

que nos demais tratamentos. 

O maior desenvolvimento inicial (Figura 1) do 

feijoeiro neste tratamento talvez tenha sido um reflexo des-

se equilíbrio na distribuição de P. 

Se o desequilíbrio entre os teores de N e P 

prejudicou o desenvolvimento das plantas no tratamento Sr.NA, 

uma maior concentração de P na parte aérea, em relação 

raiz, talvez fosse favorável ao desenvolvimento das plantas, 

podendo ter inclusive reflexos na d uração do seu ciclo. 

A queda no teor de P-32 na palha e na raiz 

a partir dos 35 DAE para os tratamentos NAT, GL Q NGL, mos-

tra que as plantas haviam iniciado o processo de transloca

çao de fósforo para as vagens que, como pode ser visto na Ta 

bela 13, aos 56 DAE haviam concentrado grande parte 

nutriente. 

deste 

No entanto, a queda no teor de P-32 nos nódu

los nao foi acompanhada por uma diminuição do fósforo total 

nesta parte da planta (Figura 14), existindo uma tendência 

de queda apenas no tratamento GL. A razão disto foi um efei

to de diluição, pois proporcionalmente a massa de nódulos au 

mentou mais que o acúmulo de fósforo. 
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Tábela 13. Atividade do P-32 na unidade de peso da matéria seca nas di

versas partes do feijoeiro aos 56 DAE. Média de 6 repetições. 

Tratamento Palha Vagens 

SMVA 26,3 b1 96,5 b 

NAT 66,3 a 123,3 ab 

GL 71,9 a 148,0 a 

NGL 65,7 a 120,2 ab 

CV (%) 20,2 15,3 

1Médias seguidas das mesmas letras

Raiz 

(cprn/mg MS) - -

19,5 e 

50,8 ab 

40,2 b 

52,9 a 

16, 1 

Nódulos 

- - - -

97,5 a 

81,7 a 

73,8 a 

73,5 a 

27,0 

-

diferem entre si pelo nao 

key ao nível de 5% de probabilidade. 

Planta 
inteira 

- - - -

35,9 b 

84,0 a 

80,7 a 

73,7 a 

16, 1 

teste de Tu
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5. CONCLUSOES

Nas condiçBes específicas deste experimento, 

e com base nos resultados obtidos, concluiu-se que: 

a) os fungos micorrízicos proporcionaram maior

acúmulo de nitrogênio e fósforo no feijoeiro em todas as 

suas partes (parte aérea, raiz e nódulos); 

b) os fungos micorrízicos foram indispensá

veis ao estabelecimento àe simbiose eficiente entre Pha�eo-

lu� vulga�l� L. e Rhizobium pha�eoli, atraves do 

do número e da massa de nódulos; 

aumento 

,e) o fungo introduzido, Glomu� leptotiehum, 

foi mais eficiente que os fungos nativos na absorção de fós

foro do solo; 

d) os feijoeiros micorrizados e nao micorriza

dos utilizaram as mesmas fontes de fÓsforó do solo. 
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