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RESUMO GERAL 

 

Objetivando estudar esta associação específica foram realizados três experimentos para 

estimar a dependência micorrízica (DM) do maracujazeiro doce (1) e avaliar o efeito do 

FMA no parasitismo do nematóide Meloidogyne incognita raça 1 inoculado durante o 

transplantio (2) e após o estabelecimento do FMA (3). Para (1) o delineamento foi 

inteiramente casualizado (DIC) em arranjo fatorial de 2 × 4 × 4, sendo 2 solos 

(desinfestado-SD ou não-SND) × 4 (inoculado ou não com 200 esporos de 

Scutellospora heterogama, Gigaspora albida ou FMA nativos) × 4 (8, 12, 16 e 20 mg P 

dm-3), 4 repetições. Os experimentos 2 e 3 foram em DIC fatorial 2 × 2 × 2 × 2, sendo 2 

(SD; SND) × 2 (inoculado ou não com 200 esporos de S. heterogama) × 2 (inoculado ou 

não com 5000 ovos do nematóide) × 2 (períodos de inoculação do nematóide), 6 

repetições. Determinou-se a biomassa seca (BS) e a DM após 65 dias (1). Após 220 

dias, foram avaliadas variáveis de crescimento da planta, nematóide e FMA (2 e 3). 

Maiores incrementos na biomassa ocorreram com S. heterogama. O maracujazeiro-doce 

apresentou-se dependente da micorrização em todos os níveis de P, sendo a resposta 

diminuída com o aumento do P no solo (1). Mudas micorrizadas tiveram maior altura 

até 75 dias; efeito antagônico do nematóide foi observado na esporulação do FMA; 

massas de ovos/g de raiz foram reduzidas pela micorrização (2). Galhas, massas de ovos 

e número de ovos/g de raiz foram reduzidas na presença do FMA (3). O maracujazeiro 

doce foi considerado micotrófico obrigatório e a DM variou com o FMA, o nível de P e 

a desinfestação do solo. Os FMA introduzidos foram mais eficientes na promoção do 

crescimento das plantas reduzindo o tempo em casa de vegetação em 40 dias. Mudas 

previamente micorrizadas podem reduzir a população de M. incognita. 
 

Palavras-chave: maracujá doce, fungos micorrízicos arbusculares, micorriza, nematóide 

sedentário. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Three experiments were performed to estimate the mycorrhizal dependency (MD) of  

sweet passion fruit and to evaluate the effect of the AMF on the parasitism of the 

nematode Meloidogyne incognita race 1 inoculated during the transplanting and after 

the establishment of AMF. The experimental design was at random, in a factorial of 2 x 

4 x 4: 2 soil treatments (disinfected – DS or not disinfected – NDS) x 4 (inoculated or 

not with 200 spores of Scutellospora heterogama, Gigaspora albida or native AMF) x 4 

(8, 12, 16 e 20 mg P dm-3), with 4 replicates. The experiments 2 and 3 were in a 

factorial randomized design of 2 x 2 x 2:  2 soil treatments (DS and NDS) x 2 

(inoculated or not with 200 spores of S. heterogama) x 2 (inoculated or not with 500 

nematode eggs), being 2 periods of nematode inoculation, and 6 replicates. Dry biomass 

and mycorrhizal dependency were evaluated after 65 days (1). Growth parameters for 

plants, nematode and AMF were evaluated after 220 d. (2, 3). Higher increment in 

biomass occurred in plants inoculated with S. heterogama. The seedlings of sweet 

passion fruit were dependent of mycorrhization in all levels of P, with the response 

decreasing with the increase of P in the soil. Mycorrhized seedlings were higher than 

those uninoculated only up to 75 d.; presence of nematodes had a negative effect on 

AMF sporulation; mass of eggs/g of root was reduced by mycorrhization (2). Galls, 

mass of eggs and number of eggs/g of root were reduced by the presence of AMF (3). 

The seedlings were considered as mycotrophic obligatory and the MD varied with the 

AMF, P level and soil treatment. The introduced AMF were more efficient than the 

native AMF on promoting plant growth, reducing in 40 d. the period of time needed at 

the greenhouse. The population of M. incognita may be reduced in the rhizosphere 

when seedlings are previously mycorrhized.    

 

Key words: sweet passion fruit, arbuscular mycorrhizal fungi, mycorrhiza, sedentary 

nematode. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A maioria das plantas terrestres vasculares forma associações simbióticas, com 

diversas espécies de fungos. Dentre estas a mais comum é a micorriza arbuscular, 

caracterizada pela penetração de micélio intra e intercelularmente, com a formação de 

estruturas específicas, as vesículas e os arbúsculos. A penetração se dá somente na 

região do córtex do hospedeiro, ao contrário do que acontece com patógenos de raízes. 

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) desenvolvem micélio extra-radicular, que 

aumenta a absorção de nutrientes, em especial o fósforo, pelas plantas. Por outro lado, a 

planta transloca carboidratos fotossintéticos para o fungo, única fonte de carbono 

disponível (Bolan, 1991; Howeler et al, 1987; Smith & Read, 1997). 

A inoculação de FMA em plantas frutíferas tem recebido atenção especial, 

considerando a capacidade de aumentar o desenvolvimento de mudas (Samarão et al., 

2000), reduzir o requerimento de fosfato (Weber & Amorim, 1994), aumentar a taxa de 

sobrevivência no campo (Siqueira et al., 1998) e a resistência a fatores abióticos 

(Cavalcante et al., 2001). Além disso, a inoculação com FMA pode contribuir para o 

aumento da resistência a patógenos de raízes, como os nematóides (Azcón-Aguilar & 

Barea, 1997). 

O maracujazeiro-doce (Passiflora alata Curtis), cujo fruto é conhecido como 

maracujá-doce, maracujá-alado, maracujá-de-refresco, maracujá-do-grande, 

provavelmente nativo do Brasil (Carvalho-Okano & Vieira, 2001), apresenta boas 

características quanto ao tamanho, à coloração externa e ao aroma, com grandes 

probabilidades de exportação para o mercado europeu. Além disso, é apreciado pelo alto 

valor nutritivo e aplicações farmacológicas, sendo o suco fonte de ácido ascórbico 

(vitamina C) e carotenóides (vitamina A) (Vasconcellos et al., 2001a).  

Não existem relatos sobre a associação do maracujazeiro-doce com fungos 

micorrízicos, mas alguns estudos com o maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims. 

f. flavicarpa Deg.)  (Cavalcante et al, 2001a; Soares & Martins, 2000) demonstraram a 

dependência destas plantas em condições de baixa fertilidade do solo.  

Apesar da crescente importância econômica e social da cultura, uma série de 

problemas fitossanitários vem afetando o cultivo das variedades de maracujazeiros, 

reduzindo a longevidade dos plantios e a produtividade. Entre esses está o nematóide 

das galhas Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood, que tem causado danos 



 
 

econômicos às variedades de maracujazeiros com maior interesse econômico e áreas de 

plantio (Costa et al., 2001). 

Os nematóides do gênero Meloidogyne provocam deformações no sistema radicular 

da planta, com o surgimento de galhas, que dificultam o transporte de água e nutrientes 

para a parte aérea, provocando sintomas de deficiência hídrica e nutricional, como 

folhas amarelecidas, redução do crescimento, perda de vigor e baixa produção, além do 

surgimento de infecções secundárias provocadas por outros patógenos (Costa et al., 

2001).  

Alguns trabalhos têm sido realizados para avaliar os efeitos dos FMA sobre plantas 

parasitadas por nematóides. Em geral, os dados indicam uma redução na severidade da 

doença provocada pelo nematóide, em função da inoculação com FMA, quando se 

compara com plantas não micorrizadas. Em tomateiro (Licopersicum esculentum Mill.) 

cv. Floradade houve redução na severidade da doença provocada por Meloidogyne 

javanica (Treub) Chitwood em função da inoculação com Glomus etunicatum Becker & 

Gerdemann, embora a taxa de reprodução do nematóide tenha aumentado, o que neste 

caso poderia constituir fator limitante para o uso dos FMA como agentes de controle 

biológico (Cofcewicz et al., 2001). 

Efeito inverso foi observado em mudas de videira (Vitis vinifera L.) micorrizadas, 

nas quais Meloidogyne arenaria (Neal) Chitwood suprimiu completamente o benefício 

sobre o crescimento e nutrição destas plantas promovidos por Glomus fasciculatum 

(Thaxter) Gerdemann & Trappe (Atilano et al., 1981). 

 A diversidade de interações entre FMA, nematóides e soja (Glycine max L.) foi 

ilustrada por Schenck et al. (1975) em trabalho envolvendo inoculações de plantas de 

soja com M. incognita e três espécies de FMA. Os autores observaram que os efeitos 

dessa interação dependiam do nível de inóculo do patógeno e do simbionte fúngico 

específico. Portanto, cada combinação fungo-planta-nematóide pode ser única. 

 A escassez de informações sobre a inoculação de FMA no maracujazeiro-doce, 

indicou a necessidade de estudos referentes a este assunto, para verificar os benefícios 

destes fungos no desenvolvimento e comportamento frente ao parasitismo de 

nematóides, abrindo a possibilidade de diminuição na utilização de fertilizantes 

fosfatados e nematicidas. 

 Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar a simbiose micorrízica do 

maracujazeiro doce e avaliar o comportamento de mudas ao parasitismo do nematóide 

das galhas M. incognita raça 1 com ou sem inoculação de FMA. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 



 
 

 

2.1. Micorriza Arbuscular 

 

A micorriza arbuscular é o tipo mais comum de associação simbiótica entre 

fungos e raízes de plantas (Bolan, 1991). Estimativas sugerem que esta antiga simbiose 

data do começo do Devoniano (398 milhões de anos atrás), e provavelmente os fungos 

micorrízicos evoluíram associados às plantas. Aproximadamente 150 espécies de FMA 

colonizam um número estimado de plantas da ordem de 225.000, o que leva à conclusão 

que os FMA têm amplo grau de hospedeiros e adaptabilidade a diversos ambientes 

(Gadkar et al., 2001). Cerca de 90% das espécies de plantas da Terra são simbiontes, 

com exceção de algumas famílias como Chenopodiaceae, Amaranthaceae, 

Caryophyllaceae, Polygonaceae, Brassicaceae, Scrophulariaceae, Commelinaceae, 

Juncaceae e Cyperaceae (Brundett et al., 2002) e, portanto, constituem a regra e não a 

exceção na natureza (Saggin-Júnior & Siqueira, 1996).  

Os fungos micorrízicos arbusculares, na década de 90, estavam agrupados na 

Ordem Glomales, formada por três famílias: Gigasporaceae, agrupando os gêneros 

Gigaspora e Scutellospora; Glomaceae (Sclerocystis e Glomus) e Acaulosporaceae 

(Acaulospora e Entrophospora) (Morton & Benny, 1990). Atualmente, com base em 

pesquisas moleculares, foram removidos do Filo Zygomycota e colocados em um novo 

Filo: Glomeromycota, propondo três novas Ordens: Archaeosporales, Paraglomerales e 

Diversiporales (Schüβler et al., 2001).  

O processo de colonização da raiz tem início com a chegada da hifa do fungo na 

sua superfície, sendo comum formação de um apressório na epiderme. A hifa resultante 

do apressório passa entre as células e então se ramifica entre e dentro das células do 

córtex, formando-se os arbúsculos e vesículas. Hifas extra-radiculares também são 

formadas, sendo disseminadas na rizosfera, originando novos pontos de penetração 

(Azcón-Aguillar & Barea, 1997).  

O surgimento das hifas a partir de apressórios é a primeira indicação de 

compatibilidade entre os simbiontes, que depende dos genomas da planta hospedeira e 

do fungo micorrízico (Lambais, 1996). Giovannetti et al. (1994) têm registrado que os 

fungos micorrízicos são capazes de discriminar hospedeiros inapropriados, tais como 

espécies de Brassica spp., em estádios iniciais do desenvolvimento das plantas, antes 

mesmo da formação do apressório.  



 
 

Em plantas não hospedeiras, existe a presença de fatores que ocasionam a 

diferenciação dos apressórios, no qual podem ser sinais moleculares da planta e do 

FMA localizados na membrana plasmática (Lambais, 1996). Entre plantas não 

hospedeiras até mesmo a liberação de exsudatos radiculares tóxicos na rizosfera podem 

interferir nesta diferenciação (Hayman, 1983).  

Com isso, Giovannetti et al. (1994) relataram passos no processo de formação e 

reconhecimento entre os simbiontes, em que a interação entre os dois associados pode 

ser parada ou prosseguida. Quando o esporo germina, a hifa ramifica-se na região 

próxima as raízes, aumentando a chance do FMA em encontrar raízes suscetíveis ou 

não. A percepção de sinais químicos compatíveis com o fungo micorrízico, surgindo a 

partir de raízes de plantas hospedeiras, promovem a formação de apressórios. Após isto, 

a penetração na célula da raiz pelo fungo depende do genoma da planta hospedeira: 

naquelas resistentes a penetração é inibida por processos de defesa da planta, enquanto 

em hospedeiros suscetíveis a colonização torna-se bem sucedida e a simbiose é 

formada.  

Esse possível fator de reconhecimento parece ser afetado também pelo nível de 

fosfato na planta. Em condições de alto nível de fosfato, a diferenciação dos apressórios 

é inibida ou pode ser inativada. Esta deficiência no reconhecimento poderia explicar, em 

parte, porque ocorrem baixos níveis de colonização intraradicular nestas condições 

(Lambais, 1996).    

A formação da micorriza também ocorre em função do tempo por três fases de 

formato sigmoidal: 1. Fase lag durante a qual a germinação do esporo, o 

desenvolvimento do tubo germinativo e a penetração inicial ocorrem;  2. fase de 

desenvolvimento do micélio externo, infecções múltiplas e desenvolvimento do FMA 

no interior do córtex da raiz e 3. Uma fase de equilíbrio, durante a qual a proporção da 

raiz micorrizada e não micorrizada fica constante (Miranda & Harris, 1994). O principal 

efeito do P na formação da micorriza ocorre durante a fase de desenvolvimento 

intraradicular (Siqueira et al., 1994).  

Mesmo após todas estas fases e fatores que afetam ou estimulam a formação da 

micorriza, os fungos micorrízicos diferem na capacidade de colonizar e competir com 

outros isolados por uma raiz suscetível. Contradizendo as afirmações que sugerem 

maior controle da planta na formação da micorriza, Hart & Reader (2002) verificaram 

que os FMA possuem diferentes estratégias de colonização indiferentemente da planta 

hospedeira envolvida, relacionados ao menor tempo em que o FMA consegue 



 
 

estabelecer a simbiose e ao padrão de colonização de cada família de Glomaceae. Foram 

testados alguns isolados das três famílias: Gigasporaceae, Glomaceae e 

Acaulosporaceae de fungos micorrízicos, a partir dos quais comprovaram que alguns 

colonizaram as raízes em apenas 1 semana, enquanto outros isolados requereram um 

tempo adicional de 7 semanas para chegar a colonizá-las. Eles verificaram que isto 

aconteceu devido à reprodução, ou seja, os FMA que se reproduziram principalmente a 

partir de esporos, neste caso seriam os isolados de Gigasporaceae, poderiam ser mais 

lentos colonizadores, por causa de fatores relacionados à: dormência e necessidades 

físicas ou fisiológicas para a germinação do esporo, já aqueles que reproduziram a partir 

de fragmentos de hifas (membros de Glomaceae e Acaulosporaceae) colonizaram mais 

rápido do que os anteriores. Além disso, quanto ao padrão de colonização na raiz e no 

solo, eles verificaram que membros de Glomaceae geralmente encontram as raízes mais 

rapidamente e produz maior quantidade de micélio no interior das raízes quando 

comparados aos do solo. Ao contrário, isolados de Gigasporaceae, estabelecem micélio 

no solo mais cedo do que nas raízes. Segundo suas observações, os isolados de 

Gigaspora e Scutellospora formaram extensivos micélio no solo, sugerindo que a 

maioria das hifas não é infectiva, mas em vez disso são hifas capazes de absorver mais 

nutrientes do solo e a longas distâncias. Entretanto, isolados de Glomus, possuem 

micélios altamente infectivos, porém menos absortivos, pois se estendem 

principalmente no interior das raízes.  

Whetten & Anderson compararam o potencial de colonização de fungos 

indígenos colocados em posições definidas em contato com outros isolados nas raízes 

de sorgo. Eles verificaram que um isolado de Gigaspora decipiens Hall & Abbott 

embora mais fraco no seu potencial de colonização do que duas espécies de Glomus foi 

mais agressivo para limitar penetrações de outros isolados de FMA. Segundo os autores, 

competição, mas não antagonismo, foi observado entre os isolados e a ocupação da raiz 

estava altamente correlacionada com o poder de invasão do FMA. Entretanto, esta não 

estava correlacionada positivamente com o benefício no crescimento da planta.  

Os FMA podem formar associações preferenciais com culturas específicas. Estas 

preferências ocorrem geralmente quando a planta e/ou as condições ambientais estão 

ótimas para algumas espécies de fungos micorrízicos. Quando isto ocorre, outros FMA 

não são excluídos do solo; entretanto, pode surgir uma troca na sua diversidade, pois os 

que se associam obtêm mais recursos do hospedeiro. Estas preferências, geralmente, 

podem ser indicadas pela dominância de estruturas reprodutivas (esporos) de um fungo 



 
 

no solo e podem ser benéficas ou não para a produtividade das plantas. Espera-se que o 

fungo indígeno dominante infecte a planta primeiro, então, o benefício no 

desenvolvimento das mudas pode depender se ele é efetivo para aquela cultura ou não 

(Sieverding, 1991).  

Diferentes espécies de plantas e mesmo cultivares em uma mesma espécie, variam 

altamente no nível de suscetibilidade ao FMA. A compatibilidade funcional entre os 

simbiontes refere-se segundo Azcón-Aguillar & Barea (1997) a resposta da planta sob 

influências genéticas do FMA e das plantas em questão. Eles verificaram evidências no 

reconhecimento fungo-planta através do contato e de mudanças morfológicas, 

estruturais dentro do fungo (especialmente na organização da parede celular) e a 

integração fisiológica de ambos simbiontes.  

Ênfase tem sido dada as associações, procurando-se determinar a infectividade e 

efetividade dos FMA, de maneira que possam ser incorporados às práticas agrícolas, 

pois constituem alternativa para a produção de mudas, diminuindo a necessidade de 

fertilizantes fosfatados (Fitter & Garbayer, 1994; Pinochet et al., 1996). A planta se 

beneficia da absorção dos nutrientes e, por conseguinte, resiste melhor aos estresses de 

natureza biótica (pragas e doenças) ou abiótica (déficit hídrico e modificações 

fisiológicas como maior taxa fotossintética e produção de raízes) (Colozzi-Filho & 

Balota, 1994).   

A efetividade de fungos micorrízicos tem sido definida como a habilidade relativa 

para estimular o crescimento do hospedeiro (Abbott & Robson, 1981). Segundo Menge 

(1983) os fatores que contribuem para a eficiência da simbiose estão interligados ao 

fungo, como a alta densidade do inóculo, a germinação do esporo, o rápido crescimento 

através do solo, mecanismos de sobrevivência, capacidade de competição com outros 

FMA e microrganismos, além do desenvolvimento no interior da raiz e mais 

importantes a quantidade de hifa externa, a capacidade de absorção de P e posterior 

transferência para a parte aérea das plantas e outro fato, nem sempre lembrado como a 

passagem de carbono do hospedeiro para o fungo. Portanto, espécies e isolados 

diferentes de uma mesma espécie de FMA podem variar nos seus benefícios à planta. 

A procura por isolados eficientes para diversas culturas que se tornam atrofiadas 

após a fumigação do solo tem sido grande parte das pesquisas na micorrizologia 

(Siqueira, 1996). Os efeitos da fumigação do solo podem ser corrigidos pela inoculação 

micorrízica de uma linhagem selecionada, como fungos indígenos ou exóticos (Chu et 

al., 2001). 



 
 

Conforme observações de Gavito & Varela (1995), os fungos nativos podem 

adaptar-se às condições locais e podem ser efetivos para as culturas em alguns locais, 

mas não em outros, ou somente alguns dos seus isolados podem ser efetivos. Saggin-

Júnior & Siqueira (1996) ao inocularem três espécies nativas de Acaulospora não 

identificadas e um isolado de Glomus etunicatum Becker & Gerdemann de cultivos de 

cafeeiros (Coffea arabica L.), verificaram que eles foram eficientes aumentando em 

70% a produção de matéria seca em relação à testemunha não inoculada.  

A taxa de colonização micorrízica nem sempre está correlacionada com o 

aumento do crescimento do hospedeiro. Existe grande variabilidade quanto à 

capacidade do fungo em colonizar as raízes do hospedeiro (infectividade) e promover o 

crescimento vegetal (eficiência), que estaria mais relacionado com a quantidade de 

micélio externo formado no solo. Certos fungos podem possuir grande capacidade de 

colonizar determinado hospedeiro, mas a proporção das hifas externas pode estar em 

quantidades deficientes na rizosfera. A eficiência micorrízica também depende de 

outros fatores, entre eles a disponibilidade de P no solo (Martins et al., 2000). 

Rápida infecção e posição do inóculo podem ser os primeiros determinadores da 

eficiência dos isolados. Entretanto, evidências indicam que a quantidade e localização 

das hifas externas, que funcionalmente absorvem nutrientes, em especial o fósforo, 

podem ser mais importantes para a eficiência do isolado (Menge, 1983). Segundo 

Howeler et al. (1987), os níveis de infecção de 50 % e 80 % não necessariamente 

levaram a diferentes efeitos no crescimento das plantas.    

O crescimento da planta pode variar com a proporção entre micélio fúngico interno 

e externo. Respostas negativas das plantas (parasitismo) podem estar associadas a 

colonização intraradicular pelo FMA mais extensa do que o crescimento externo 

(Nogueira & Cardoso, 2000).  

Estimativas da dependência micorrízica, assim como a quantidade e qualidade do 

inóculo, ou de fungos nativos ou introduzidos têm sido continuamente relatadas. No 

caso dos isolados introduzidos, eles devem ser altamente efetivos, bem adaptados a 

condições climáticas e aplicados em grandes quantidades para que possam competir 

com os fungos indígenos do solo natural (Howeler et al., 1987).  

A densidade de esporos no solo, bem como a diversidade de espécies é muito 

variável e pode ser determinada pelas características intrínsecas do FMA, ou seja, a 

capacidade de colonização e a compatibilidade funcional com o hospedeiro dominante 

naquela região e com as variáveis ambientais. Ademais, esporos de algumas espécies 



 
 

parecem estar adaptados a situações de sobrevivência em que a germinação não é 

imediatamente seguida pela colonização de raízes e o estabelecimento de uma relação 

simbiótica (Smith & Read, 1997).   

Alta diversidade de espécies fúngicas pode ou não ser mais vantajosa. Em 

sistemas de baixa fertilidade esta condição pode resultar em maior produção de mudas, 

pois as diferentes espécies de fungos podem beneficiar a cultura sob diversas condições 

de estresse ambiental. Em contraste, a baixa diversidade constitui pequena base para a 

manutenção dos fungos no solo, porém ela não seria desvantajosa se estas poucas 

espécies componentes do solo fossem benéficas para amplas de condições ambientais e 

edáficas (Sieverding, 1991).  

Espécies de fungos micorrízicos consideradas eficientes para o cafeeiro, como 

Gigaspora margarita Becker & Hall e G. etunicatum, apresentaram baixa densidade 

relativa de esporos na população de fungos indígenas de cultivos comerciais de 

cafeeiros. Entretanto, o gênero Acaulospora, teve muito mais representatividade, o que 

segundo Saggin-Júnior & Siqueira (1996) reflete a adaptação às condições edáficas e 

climáticas predominantes neste agrossistema. A dominância desta espécie ocorreu 

independentemente do cafeeiro ou do manejo da cultura. 

Algumas culturas tropicais importantes, como as fruteiras, são altamente 

micotróficas e não se desenvolvem bem em baixos níveis de P no solo ou sem uma 

associação micorrízica efetiva (Menge et al., 1978; Martins et al., 2000).  

Segundo Plenchette et al. (1983), “dependência micorrízica é o grau de 

dependência da planta ao fungo, para o desenvolvimento normal a um dado nível de 

fertilidade”. De acordo com Gerdemann et al. (1975), DM é o grau pelo qual uma planta 

depende da condição micorrízica para produzir seu máximo desenvolvimento ou 

produção em um dado nível de fósforo no solo. Menge et al. (1978) definiram este 

parâmetro numericamente como a proporção de biomassa de uma planta micorrizada a 

não micorrizada.  

Estudando as plantas quanto à capacidade de formar micorrizas, Janos (1980) 

categorizou-as em: micotróficas obrigatórias, micotróficas facultativas e não 

micotróficas. As micotróficas obrigatórias não se desenvolvem sem a presença de 

fungos micorrízicos mesmo em solos de maior fertilidade, enquanto as micotróficas 

facultativas podem sobreviver e desenvolver-se sem formar a micorriza em 

determinadas condições de fertilidade do solo.  



 
 

Como mencionado anteriormente, diversos fatores afetam a dependência micorrízica 

das plantas, como a interação genética entre os simbiontes, fatores edáficos como a 

disponibilidade de fósforo no solo e; entre outros, a aeração e a umidade no solo. A 

resposta da planta pode sofrer alterações, de acordo com as características morfológicas, 

fisiológicas ou fenológicas do hospedeiro, que controlam a demanda e o suprimento de 

P necessário para o seu desenvolvimento (Trindade et al., 2001).  

O fósforo é importante macronutriente componente de moléculas ativas tais como 

ácidos nucléicos, fosfolipídeos e ATP. Embora a quantidade total de P no solo possa ser 

alta, ela está freqüentemente em formas não disponíveis ou em formas disponíveis 

somente além da região da rizosfera. Poucos solos não fertilizados liberam P 

rapidamente para sustentar a alta taxa de desenvolvimento das espécies de plantas 

(Schachtman et al., 1998). Em muitos agrossistemas em que a aplicação de P no solo é 

necessária para assegurar a produtividade da planta, a absorção do P aplicado ao solo é 

muito baixa para as plantas, porque mais de 80% torna-se imóvel e não disponível 

devido à adsorção na superfície de óxidos de Fe e Al ou precipitação como fosfatos de 

Ca, Al e Fe ou conversão para forma orgânica (Araújo et al., 2000; Schachtman et al., 

1998).  

A maioria das evidências indica que o mecanismo de absorção envolvido é o físico, 

a hifa micorrízica absorve o fosfato solúvel, além da zona de depleção, que se 

desenvolve ao redor da raiz em solos com moderado ou baixo teor de P, resultando em 

maior volume de solo explorado, antes caracterizado pela pequena distância. Estas hifas 

translocam diretamente nutrientes do solo para os arbúsculos, onde a transferência para 

a planta ocorre. A formação da hifa externa no solo tem sido demonstrada 

experimentalmente em 1,9 até pelo menos 7 cm além da região da rizosfera (Hayman, 

1983).  

Geralmente, as plantas com extensos sistemas radiculares são capazes de explorar 

muito mais volume de solo e, portanto, beneficiam-se menos da micorrização do que 

plantas com pêlos radiculares insuficientes (Hayman, 1983). O número, comprimento e 

diâmetro de pêlos radiculares, além do padrão de ramificação, podem apresentar 

considerável variação entre espécies e entre cultivares. As fruteiras, de maneira geral, 

apresentam grande potencial, quando micorrizadas, pois a maioria delas possuem 

sistema radicular pouco ramificado, com poucos pêlos radiculares e crescimento rápido 

(Trindade et al., 2000).  Entretanto, para Azcón-Aguillar & Barea (1997) a arquitetura 

da raiz não é a única característica relevante para a absorção de nutrientes e a 



 
 

dependência da planta à formação da micorriza, por exemplo, a atividade funcional do 

sistema radicular e a capacidade de resposta a mudanças físicas no solo ou em níveis 

diferenciados de nutrientes também afetam o benefício promovido para as plantas.  

Em relação à fertilidade do solo, o benefício da micorrização é máximo para 

produção de biomassa em determinada faixa de fósforo disponível no solo e influenciam 

diretamente a colonização micorrízica. Em solos com alta disponibilidade de P, há 

redução acentuada na colonização, porém, quando se empregam solos deficientes em P 

na produção das plantas, as adições de pequenas doses do nutriente resultam em 

aumento da colonização (Saggin-Junior e Siqueira, 1996). Martins et al.(2000) 

verificaram que níveis elevados de P causam decréscimo na concentração de 

carboidratos, ácidos carboxílicos e aminoácidos nos exsudatos das raízes e na 

concentração de ácidos carboxílicos nos extratos das raízes, o que poderia explicar o 

decréscimo na colonização micorrízica. 

A aplicação de doses elevadas de P nos plantios reduz a colonização micorrízica 

e a esporulação dos fungos na rizosfera, podendo influenciar a produtividade. 

Determinar esta dose de P que maximiza a produção ou a resposta da planta à 

micorrização é essencial, porém para cada combinação fungo-hospedeiro este nível é 

diferenciado, sendo o benefício máximo, na maioria das vezes testados em casa de 

vegetação, em doses moderadas de P no solo (Saggin-Junior e Siqueira, 1996). 

Marschner & Dell (1994) verificaram que o micélio extra-radicular de FMA pode ser 

responsável por cerca de 80 % do P, 25 % do N e Zn e 60 % do Cu absorvidos pela 

planta. 

Em níveis muito altos de P no solo, a micorriza torna-se dispensável, pois esta se 

encontra bem nutrida de P, podendo o fungo exercer efeito depressivo à planta 

hospedeira. Em solos muito deficientes de P, a simbiose tem natureza parasítica; com o 

aumento da disponibilidade a simbiose se torna mutualista, onde os benefícios devidos a 

maior absorção de P são superiores ao prejuízo à planta causado pelo dreno de 

fotossintatos (Saggin-Junior e Siqueira, 1996).  

Em cafeeiros, uma cultura bastante estudada no Brasil, verificou-se que quando 

o teor de fósforo ultrapassou 50 mg P kg-1 no solo, a colonização micorrízica em 

condições controladas e de campo e os benefícios da micorrização decresceram 

rapidamente existindo um nível de P no solo, acima do qual não há mais promoção do 

crescimento das plantas (Saggin-Júnior & Siqueira, 1996). Entretanto, esse nível de P 

varia muito com o fungo e é determinante da dependência micorrízica e da eficiência 



 
 

simbiótica dos FMA, pois podem afetar ambos desenvolvimento do FMA e da planta 

(Hayman, 1983).   

Alguns mecanismos têm sido propostos para explicar a inibição do 

desenvolvimento micorrízico em altas disponibilidades de fósforo. Primeiro, mudanças 

anatômicas ou fisiológicas podem ocorrer no interior das raízes limitando o 

desenvolvimento intraradicular do fungo; um menor fluxo de carbono sob alto P, assim 

como mudanças qualitativas ou quantitativas nos exsudatos das raízes, que de alguma 

maneira afetam o desenvolvimento do micélio extraradicular e, portanto, o 

desenvolvimento de penetrações secundárias. Por último, pode existir diretamente a 

inibição no crescimento do FMA no solo (Nagahashi et al., 1996).  

Miranda & Harris (1994), observaram diferenças na colonização e no 

desenvolvimento do micélio externo de G. etunicatum e Scutellospora heterogama 

(Nicolson & Gerdeman) Walker & Sanders com a adição de adubação fosfatada. Esta 

colonização foi acompanhada em sorgo (Sorghum bicolor L.), verificando-se que 

pequenas adições de P ao solo não tiveram influência ou levemente aumentaram a 

colonização da raiz em 7 dias, enquanto o comprimento da hifa no solo levemente 

decresceu; enquanto, altas aplicações de P ao solo reduziram a formação da micorriza e 

o desenvolvimento da hifa externa. Eles observaram que o efeito do fosfato no 

comprimento da hifa externa é mais extremo do que na colonização da raiz.  

O comprimento da hifa externa difere muito entre as espécies de FMA e 

freqüentemente não está correlacionada com o comprimento de raiz infectada 

(Marschner & Dell, 1994), podendo interferir na resposta da planta. Em mudas de 

mamoeiro (Carica papaya L.), a diferença na colonização entre as espécies fúngicas não 

influenciou no benefício micorrízico promovido por cada uma, demonstrando, assim, 

que a medição de colonização interna total pode não refletir o grau de resposta da 

planta, pois nem sempre representa a capacidade de absorção de nutrientes do solo. 

Entretanto, na faixa de máxima eficiência micorrízica, ocorreram os maiores percentuais 

de colonização, isso indica a importância de se obter a combinação de doses de P 

suficientemente baixas para propiciar a colonização micorrízica e sua função (Trindade 

et al., 2001). 

Apesar de todos os efeitos benéficos dados pelos fungos micorrízicos às plantas, 

uma simbiose mutualista se caracteriza por ser benéfica a ambos os simbiontes. Como 

os fungos micorrízicos são simbiontes obrigatórios e também dependentes das plantas 

para o seu desenvolvimento, Marschner & Dell (1994) observaram que de 10 a 20 % 



 
 

dos fotossintatos são necessários para sua formação, manutenção e função de estruturas 

micorrízicas. O impacto desta troca para o desenvolvimento do hospedeiro depende da 

capacidade do fungo em compensar ou mesmo superar o funcionamento da raiz na 

absorção de água e nutrientes, ocorrendo troca de mutualismo para parasitismo quando 

os custos no requerimento de carbono não são compensados pelos efeitos benéficos na 

planta.  

O início da formação da micorriza requer maiores suprimentos de fotossintatos. 

Em feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) com cerca de 6 semanas após a inoculação 

micorrízica, os fungos micorrízicos utilizaram 17 % do total de carbono da planta, valor 

que, após 9 semanas caiu para 8% (Araújo et al., 2000).  

 

2.2. Efeitos da micorrização em fruteiras 

 

Mudas de pêra (Pyrus communis L.) e pêssego (Prunus persica L. × Prunus 

amygdalus Batsch) foram testadas em diferentes tempos de colheita das mudas: 7 e 14 

meses após a inoculação de uma espécie de Glomus isolada de um cultivo de 

pessegueiros. Rapparini et al. (1994) observaram que até 5 meses após a inoculação 

micorrízica nas mudas de pêssego, não houve diferenças significativas entre as mudas 

inoculadas e controle, mas a partir deste período as plantas micorrizadas mostraram um 

aumento no desenvolvimento da parte aérea duas vezes mais do que as controle. Em 

mudas de pêra, o benefício para o crescimento das mudas foi observado em um período 

de tempo menor, cerca de 2 meses após a inoculação, no qual se detectou incremento de 

três vezes quando comparadas às plantas controle.  

Em açaizeiros (Euterpe oleracea Mart.), o desenvolvimento das plantas e o 

conteúdo mineral de nutrientes foram avaliados nove meses após a inoculação 

micorrízica. Efeitos diferentes foram observados entre as espécies de fungos 

micorrízicos, com Scutellospora gilmorei (Trappe & Gerdemann) Walker & Sanders 

sendo a espécie de FMA mais efetiva com incrementos de 92% na altura, 116% no 

diâmetro do caule, 361% na produção de matéria seca, 191% no conteúdo de N, 664% 

em P, 46% em K, 562% em Ca, 363% em Mg e 350% em Zn, comparadas às plantas 

não inoculadas (Chu, 1999).  

As alturas médias de macieiras (Malus domestica Borkh.) como resultado da 

inoculação de duas espécies de FMA variaram de 2,3 (controle) a 58 cm (plantas 

micorrizadas). Aumentos significativos foram observados na biomassa da planta quando 



 
 

inoculadas com Glomus mosseae (Nicolson & Gerdemann) Gerdemann & Trappe 

sozinho ou combinado com Glomus microcarpum Tulasne & Tulasne. Mesmo em 

maiores concentrações de P (400 mg kg-1 de solo), as plantas não inoculadas ou 

inoculadas com G. microcarpum desenvolveram-se fracamente. A biomassa das plantas 

inoculadas com G. mosseae foi quase 50 vezes mais do que as controle. Além disso, 

observaram-se diferenças quando inoculadas com níveis de P: a biomassa aumentou até 

o nível de 200 mg P kg-1 de solo, mas reduziu com o nível de 400 mg P kg-1 de solo, 

indiferentemente do FMA inoculado (Covey et al., 1981).  

Em outro trabalho com macieiras (Malus pumilla Mill.), Plenchette et al. (1981) 

observaram que as plantas inoculadas com fungos nativos foram significativamente 

maiores do que as plantas controle e as fertilizadas com 100 kg de P ha-1. O diâmetro do 

caule e o volume de raiz foram muito maiores em plantas micorrizadas comparadas as 

plantas controle. Mesmo com a fertilização as plantas controle não se beneficiaram 

quando comparadas às micorrizadas. A matéria seca da parte aérea e a área foliar foram 

aumentadas em 335% e 153% em plantas inoculadas, enquanto o incremento destes 

parâmetros foi de 240% e 93% em plantas fertilizadas com P, respectivamente. 

Cardoso et al. (1986) ao testarem a eficiência de G. margarita em limoeiro cravo 

(Citrus limonia Osbeck), Citrus volkameriana Palermo e tangerina Cleópatra (Citrus 

reticulata Blanco), verificaram que nenhum tratamento diferiu das testemunhas em 

tangerina Cleópatra e limão cravo. Em C. volkameriana observou-se efeito de G. 

margarita. Entretanto, ao inocularem Glomus leptotichum Schenck & Smith e 

Gigaspora gilmorei Trappe & Gerdemann em limoeiro cravo e C. volkameriana, 

observaram que a altura das plantas teve incrementos de 2,8 a 5,0 vezes e a matéria seca 

de 10,9 a 16,8 vezes aos das plantas não inoculadas.    

A inoculação em cacaueiro (Theobroma cacao L.) de Glomus occultum Walker 

e Acaulospora appendicula Spain, Sieverding & Schenck foi 14 e 11% maior do que 

aquelas plantas inoculadas com Glomus manihotis Howeler, Sieverding & Schenck. O 

tratamento com solo não esterilizado e sem a introdução dos fungos introduzidos 

resultou em plantas maiores do que as anteriores, porque a presença adicional de 

Acaulospora morrowae Spain & Shenck e G. manihotis suprimiu o desenvolvimento 

em cerca de 22 e 27% das plantas. A mesma tendência foi observada para a biomassa da 

parte aérea e raiz, onde o desenvolvimento das mudas em solo não esterilizado sem 

inoculação, foi significativamente maior do que o controle esterilizado (Cuenca et al., 

1990).  



 
 

Silveira et al. (2002) observaram o efeito da inoculação de Glomus clarum 

Nicolson & Schenck, G. etunicatum, G. manihotis, Acaulospora scrobiculata Trappe, S. 

heterogama e G. margarita, em três fases de produção das mudas de abacateiro (Persea 

Mill.): porta-enxerto, muda enxertada e muda no pomar e observaram que G. clarum, S. 

heterogama, G. etunicatum e A. scrobiculata propiciaram altura superior à da 

testemunha na fase de porta-enxerto e G. clarum e A. scrobiculata, na fase de muda 

enxertada e no pomar. Com relação ao diâmetro, não houve diferença na primeira fase, 

mas plantas inoculadas com S. heterogama apresentaram diâmetro superior na segunda 

fase e plantas associadas com G. clarum, S. heterogama, G. etunicatum e A. 

scrobiculata na fase de pomar.  

Em abacateiro (Persea americana Mill.), tanto a aplicação de superfosfato 

quanto à inoculação exerceram pequeno efeito sobre os parâmetros vegetativos. A 

produção de matéria seca da parte aérea não foi influenciada pela aplicação de 

superfosfato, mas com a inoculação de G. clarum, Glomus intraradices Schenck & 

Smith, S. heterogama e G. margarita, este parâmetro foi aumentado. A taxa de 

colonização não diferiu entre os fungos. Os autores sugeriram que a baixa resposta do 

abacateiro à inoculação na fase de muda, pode ser devido à presença de cotilédones, 

cuja reserva pode suprimir o efeito dos fungos micorrízicos (Silva & Siqueira, 1991).  

Em mudas de mamoeiro, a inoculação de G. clarum, Glomus macrocarpum 

Tulasne & Tulasne e S. heterogama, na ausência de superfosfato, aumentou a produção 

de matéria seca da parte aérea. As taxas de colonização foram afetadas pela adição de 

superfosfato e espécies de FMA: A. scrobiculata, G. clarum e G. margarita. Os efeitos 

da inoculação atingiram 87% na ausência de superfosfato e em torno de 40% com 

superfosfato (Silva & Siqueira, 1991). 

Weber & Amorim (1994) ao aplicarem doses de superfosfato simples à produção 

de mudas de mamoeiro ‘Solo’, observaram respostas diferenciadas em relação à 

disponibilidade do nutriente e a inoculação com fungos micorrízicos. Quando utilizaram 

40 ppm de P2O5, somente a inoculação de Entrophospora colombiana Spain & Schenck 

proporcionou maiores alturas e produção de matéria seca. Com a aplicação de 60 ppm, o 

fungo G. etunicatum foi superior ao primeiro fungo. Nessa dose de fósforo, o FMA G. 

etunicatum promoveu também maior acúmulo de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnêsio e cobre nas plantas, indicando que ele foi mais efetivo na capacidade de 

absorção e translocação de nutrientes para a parte aérea das plantas, uma vez que não 

foram detectadas diferenças na colonização entre os fungos.  



 
 

Em outro trabalho com mamoeiros, a presença dos FMA nativos, Gigaspora 

albida Schenck & Smith e S. heterogama aumentaram significativamente o número de 

folhas e a matéria seca, mas em relação a altura e diâmetro do caule, as inoculações não 

proporcionaram aumentos. Observou-se maior eficiência dos fungos nativos em relação 

aos fungos introduzidos no benefício da matéria seca das plantas (Lins et al., 1999).  

Em goiabeira (Psidium guajava L.), a produção de matéria seca, os conteúdos de 

nitrogênio e fósforo da parte aérea das mudas inoculadas com G. clarum foram 

significativamente maiores quando comparados às sem inoculação, com incrementos de 

89%, 82% e 89%, respectivamente (Schiavo & Martins, 2002).  

Em morangueiro (Fragaria x annassa Duchesne ‘Guardian’), as plantas 

inoculadas com G. mosseae desenvolveram muito mais rápido, chegando a 15% de 

diferença com as plantas não inoculadas (Kiernan et al., 1984).   

Em maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.), a 

densidade de 300 esporos / planta propiciou valores máximos de biomassa seca da parte 

aérea e área foliar, mas em outros parâmetros (altura, diâmetro e número de folhas) não 

houve efeito significativo do número de esporos. Em geral, a inoculação de G. albida, 

G. margarita e G. etunicatum beneficiaram o crescimento das mudas, fato que não 

ocorreu com a inoculação de Acaulospora longula Spain & Schenck e S. heterogama. 

Os incrementos para os três melhores fungos foram de 4833%, 4166% e 4266% (altura); 

2500%, 2500% e 2000% (diâmetro) e 8702%, 8148% e 7891% (área foliar), 

respectivamente. Embora a inoculação de A. longula e S. heterogama não tenha 

beneficiado tanto quanto à inoculação dos outros FMA, ainda assim promoveram 

incrementos em relação às plantas controle de 1466% e 466% para dados de altura; 

500% e 200% de diâmetro e 4074% e 1157% para área foliar, respectivamente 

(Cavalcante et al., 2002).  

 

2.3. Maracujazeiro 

 

A fruticultura assume importante papel alimentar, social e econômico. Na 

alimentação, os frutos destacam-se por excelentes fontes de vitaminas e minerais. No 

social, constitui-se em atividade que requer pequenos investimentos e economicamente, 

representa substancial parcela de produtos com viabilidade para exportação, tanto como 

frutas naturais quanto processadas que, em geral, corresponde a 25% do valor da 

produção agrícola nacional (Silva et al., 2001). 



 
 

O Brasil tem sido o principal produtor mundial de maracujá, com uma área cultivada 

de aproximadamente 33 mil ha (Silva et al., 2001) consumido sob forma de suco, 

utilizado na culinária e farmácia, cuja comercialização apresenta possibilidades de 

expansão.  

Nos países de língua inglesa é chamado passion fruit, nos de língua espanhola, 

granadilla. Todas as espécies de maracujá preferem climas com chuvas abundantes, 

entre mil e 1500 mm/ano e temperaturas entre 18 e 30°C. Exigem boa luminosidade e 

respondem ao fotoperíodo. Quanto aos solos, toleram muitos tipos, desde que não 

encharcados e o pH ideal está entre 5,5 e 6,8 (Donadio et al., 2002).  

O maracujazeiro-doce (Passiflora alata Curtis) está distribuído nas regiões tropicais 

e subtropicais do mundo, onde é encontrada no Nordeste do Peru e no leste do Brasil, da 

Bahia até o Rio Grande do Sul. As plantas são trepadeiras herbáceas ou lenhosas, 

robustas, com caule quadrangulado possuindo folhas inteiras de 8 a 15 cm de 

comprimento, com 4 glândulas no pecíolo, podendo atingir 5 a 10 m de comprimento; 

apresenta sistema radicular do tipo axial que pode chegar entre 15 a 45 cm de 

profundidade no solo (Carvalho-Okano & Vieira, 2001). Os frutos são ovais ou 

piriformes, apresentando grande variação quanto ao formato, peso, número de sementes 

e coloração da casca. O peso pode variar de 80 a 190g, apresentando polpa com sabor 

doce acidulado (Ruggiero et al., 1996). As sementes apresentam problemas devido à 

curta viabilidade perdendo rapidamente o poder germinativo, portanto, a semeadura 

deve ser feita logo após a retirada do arilo das sementes, não devendo ultrapassar mais 

que 50 dias (Meletti et al., 2001). 

 O Brasil, como centro de origem de grande número de espécies da 

Passifloraceae, detém grandes possibilidades de expansão no mercado exterior, para o 

aproveitamento in natura, no preparo de doces e geléias, etc., para a indústria 

farmacêutica e para a medicina caseira, principalmente com relação a grande quantidade 

de vitamina A presente nos frutos (Ruggiero et al., 1996; Donadio et al., 2002). 

Em maracujazeiros-doce é importante manter as seleções de frutos grandes, e 

por isso os produtores adotam a propagação vegetativa. Entretanto, ainda não existem 

no comércio sementes desta cultivar com características selecionadas superiores em 

relação à maior produtividade e tamanhos dos frutos, resultando em plantios com 

grande variabilidade morfológica e agronômica (Melletti et al., 2001).  

No Estado de São Paulo (maior produtor no Brasil) o maracujazeiro doce produz o 

ano inteiro, com ligeiro declínio em Setembro-Outubro-Novembro. Há dois picos de 



 
 

produção dos frutos, normalmente em Dezembro-Janeiro e em Abril-Maio. Para os anos 

de 1992 a 1994 houve decréscimo na produção, porém esta foi amplamente recuperada 

quando em 1995 houve acréscimo de 23% e em 1996, de 69%, refletindo a significativa 

ampliação dos pomares, impulsionada pelo preço da fruta, que alcançou US$ 4,10 por 

caixa de 3,7 Kg, como média anual (Meletti, 2001). 

 Dados estatísticos sobre a produção isolada do maracujazeiro-doce não foram 

encontrados, mas o IBGE fornece referências integradas sobre as três culturas: amarelo, 

roxo (Passiflora edulis Sims.) e doce. Considerando este conjunto, os principais Estados 

produtores, em 2000, foram: São Paulo, Bahia e Sergipe, que responderam por 51% da 

produção nacional e por 46% da área colhida. São Paulo atingiu a maior produtividade 

média com 15,8 t/ha. Em relação ao destino da produção, estima-se que o mercado 

esteja dividido em parcelas iguais para a indústria e para o consumo ‘in natura’. 

Segundo a Associação das Indústrias Processadoras de Frutos Tropicais (ASTN) em 

2002 foram processados: 127,7 mil t de maracujás, resultando na produção de 50,8 mil t 

de produto, dos quais faziam parte 47 mil t de sucos e 3,8 mil t de polpas. Este volume 

significou 22,5% de toda a produção do setor no país, o que mostra a importância do 

maracujá no mercado de suco nacional (Frutiséries, 2002). 

Vasconcellos et al. (2001) mencionam as quantidades de macro e micronutrientes 

contidos em frutos de maracujá-doce. Com relação as características físicas, o fruto pesa 

de 80 a 300 g, 200 a 300 sementes/fruto, 62,10% de casca, 9,74% de suco e 26,2% de 

polpa residual.  

A inoculação com G. etunicatum contribuíu para a formação de mudas de 

maracujazeiro-amarelo com maior crescimento, uma vez que tais fungos, em associação 

com as raízes do hospedeiro, melhoram sua capacidade de absorção de nutrientes, 

podendo ainda contribuir para uma melhor condição fitossanitária das mudas (Silva et 

al., 2001) e, além disso, reduz o tempo (Cavalcante et al., 2002) e melhora o pegamento 

das mudas no campo, tornando-as capazes de suportar condições adversas, por 

apresentarem maior aporte de nutrientes e água (Silveira et al., 2002).  

O maracujazeiro-amarelo é planta micotrófica facultativa, sendo altamente 

dependente dos FMA quando cultivada em solos com baixos níveis de P (4 mg P dm-3 

de solo), mas demonstrando decréscimo no desenvolvimento quando adicionados altos 

níveis de fosfato (30 mg  P dm-3 de solo) ao solo (Cavalcante et al., 2001). O sintoma 

inicial de deficiência de fósforo no maracujazeiro é o aparecimento de coloração verde 

mais escura que evolui rapidamente para a cor amarelada. As plantas apresentam 



 
 

pequeno porte e atraso no ciclo, prejuízo na floração e queda de frutos novos. Dados 

recentes de adubação orgânica para maracujazeiros propõem doses de 40, 80 e 120g de 

P2O5 por planta / ano, para os valores baixos, médios e altos de fósforo no solo, 

respectivamente (Ruggiero et al., 1996). Segundo Soares & Martins (2000), a cultura do 

maracujá necessita da aplicação de doses elevadas de fósforo na fase de produção de 

mudas e no plantio de pomares, pelo fato de seu sistema radicular apresentar poucos 

pêlos absorventes e radicelas.  

A presença dos nematóides nos plantios traz altos prejuízos econômicos aos 

produtores rurais.  Entre os nematóides mais nocivos ao maracujazeiro no Brasil 

destacam-se Rotylenchulus reniformes Linford & Oliveira e as espécies formadoras de 

galhas pertencentes ao gênero Meloidogyne Chitwood (Klein et al., 1974). 

Entre eles está o nematóide das galhas Meloidogyne incognita (Kofoid & White) 

Chitwood, que tem causado danos econômicos aos maracujazeiros-amarelo e doce 

(Costa et al., 2001), cuja doença é conhecida como meloidoginose. 

O maracujazeiro-doce é suscetível à M. incognita, podendo produzir infecção severa 

a muito severa. Costa et al. (2001) verificaram a suscetibilidade de duas espécies de 

maracujazeiro ao nematóide M. incognita. O experimento permaneceu em casa de 

vegetação até 90 dias após a inoculação. Após este período eles avaliaram os fatores de 

reprodução em relação a dois níveis de inóculo (3000 e 6000 ovos), verificando que o 

nível de inóculo de 3000 ovos foi suficiente para penetrar e reproduzir-se nas raízes. 

Neste estudo, concluiu-se que o maracujazeiro-doce é suscetível a M. incognita, com 

índice de galhas e massas de ovos não diferindo do tomateiro (Licopersicum esculentum 

Mill.) var. ‘Rutgers’, considerado padrão de suscetibilidade.  

Segundo Oliveira et al. (1996) o maracujazeiro-doce quando inoculado com 5000 

ovos de M. incognita raça 1, apresentou morte súbita com infecção muito severa e 100% 

dos indivíduos  suscetíveis em duas estações: verão e inverno. As mudas de 

maracujazeiro-doce foram inoculadas quando apresentavam duas ou três folhas 

definitivas, sendo avaliadas também 90 dias após a inoculação do nematóide. 

Klein et al. (1984) ao inocular 5500 ovos em cada muda de maracujazeiro 60 dias 

após a semeadura verificaram que em um exame preliminar realizado 30 dias após a 

inoculação foram observadas muitas larvas pré-parasitas, larvas parasitas e fêmeas 

imaturas, além de raras fêmeas maduras com ootecas. 

 

 



 
 

2.4. Relação Planta-nematóide 

 

Segundo Agrios (1988) uma planta é considerada saudável quando suas funções 

fisiológicas estão normais, como divisão, diferenciação e desenvolvimento de células; 

absorção e translocação de água e nutrientes minerais do solo e fotossíntese. A doença 

que pode ser provocada por estresses ambientais ou presença de patógenos pode levar a 

um funcionamento anormal das plantas, cuja conseqüência para a planta é a morte ou a 

debilidade. 

Os nematóides são essencialmente parasitas de raízes de plantas, que causam perdas 

anuais nas produtividades das plantas em torno de 20%, com grandes prejuízos 

econômicos. Entre as fruteiras, estima-se perdas de 8% para macieiras; cerejeiras 

(15%); parreiras (20%); pessegueiros (12%); ameixeiras (10%); morangueiros (15%); 

meloeiros (20%) e toronja (54%) (Society of Nematologists, 1987). 

Estima-se que nos E.U.A. as perdas chegam a bilhões de dólares anuais, a depender 

da cultura, por exemplo, para a macieira 32 bilhões e para o meloeiro 15 bilhões de 

dólares (Lordello, 1984). Este autor menciona perdas qualitativas, que afetam o produto 

colhido tendo baixo retorno lucrativo para os produtores rurais, além dos gastos 

adicionais com fertilizantes, pois para compensar as perdas, utilizam-se níveis elevados 

de fertilizantes, porém ocorre efeito contrário resultando em uma população final de 

nematóides bastante elevada, não havendo adubação que compense seus danos. 

Todos os nematóides parasitas de plantas pertencem ao Filo Nematoda; os 

nematóides das galhas são incluídos na seguinte classificação (Agrios, 1988): 

Filo: Nematoda 

  Ordem: Tylenchina 

     Superfamília: Heteroderoidea 

         Família: Heteroderidae 

             Gênero: Meloidogyne 

O habitat dos nematóides patogênicos está bastante relacionado ao hábito alimentar, 

podendo ser divididos em dois grupos principais: os ectoparasitas, que são 

caracterizados por não penetrar nos tecidos das raízes e se alimentarem somente das 

células localizadas próximas à superfície da raiz e os endoparasitas, que penetram no 

hospedeiro e se alimentam no seu interior. Tanto os ecto como os endoparasitas podem 

ainda ser divididos em relação à locomoção: os sedentários, que uma vez dentro da raiz 



 
 

quase não se locomovem e os migratórios, que vivem livremente no solo e alimentam-se 

sobre as plantas sem penetrar no interior da raiz (Agrios, 1988). 

Entre os endoparasitas está o gênero Meloidogyne, que se comporta como 

sedentário. Eles penetram no vegetal na fase de larvas de segundo estádio (fase 

infectante) e dele não mais saem, instalando-se definitivamente nos tecidos (Lordello, 

1984). 

Os sintomas causados pelos nematóides resultam primariamente de lesões nas 

raízes, com ramificações em excesso, extremidades injuriadas e geralmente são 

acompanhados de sintomas nas partes aéreas das plantas como desenvolvimento 

reduzido, sintomas de deficiência mineral como amarelecimento das folhas e redução na 

produtividade. Porém, os sintomas mais característicos do gênero Meloidogyne são os 

apresentados nas raízes, nas quais surgem entumescimentos no ponto de infecção e 

desenvolvem-se galhas (duas a três vezes o diâmetro de uma raiz saudável). Galhas 

múltiplas resultam em sistema radicular denso e grosseiro, que se torna funcionalmente 

prejudicado, pois elas são as responsáveis pelo bloqueio da passagem de nutrientes 

minerais e água para a parte aérea das plantas, assim como as células gigantes, formadas 

pelo acúmulo nesses locais de secreções digestivas liberadas pelos nematóides (Agrios, 

1988). 

Os nematóides das galhas têm ampla distribuição por todo o mundo, mas são 

encontrados especialmente em áreas de clima quente, onde atacam mais de 2000 

espécies de plantas cultivadas (Agrios, 1988).  

A reprodução ocorre muito rapidamente no interior da raiz quando as condições são 

favoráveis. Cada ciclo dura cerca de 25 dias e cada fêmea produz aproximadamente 500 

ovos, a partir do qual se desenvolve o primeiro estádio larval, que sofre a primeira muda 

para constituir o segundo estádio larval (larva infectante). No solo, a larva move-se até 

encontrar uma planta suscetível e penetrá-la. Dentro da raiz, ela torna-se sedentária e 

começa a se alimentar. As secreções salivares se acumulam no local da infecção e daí 

começam a se formar as células gigantes. Com duas a três células gigantes, em geral, 

forma-se uma galha. Simultaneamente, o nematóide sofre mais duas mudas, a partir da 

qual começa a distinção entre fêmea ou macho, que muitas vezes é regulado pelos 

fatores ambientais. Em ambientes adversos, mais fêmeas são formadas. A larva que se 

distingue em macho torna-se vermiforme e vai para o solo vivendo livremente. A larva 

fêmea continua seu desenvolvimento em largura, tomando a forma de uma “pêra” e, 



 
 

então, com ou sem fertilização pelo macho, produz os ovos dentro de uma massa 

gelatinosa, que podem estar inclusa ou exposta na raiz (Agrios, 1988; Lordello, 1984).  

Vários são os métodos de controle utilizados para diminuir ou erradicar estes 

patógenos de um plantio. Um deles é o biológico através do uso de organismos 

antagônicos que agem diretamente ou indiretamente sobre os patógenos devido aos 

benefícios promovidos para as plantas. O fungo micorrízico arbuscular (FMA), 

comporta-se como um desses agentes, que através da simbiose nas raízes, agem 

modificando as reações das plantas e como promotores da tolerância e/ou resistência das 

plantas aos nematóides (Hussey & Roncadori, 1982).  

Evidências iniciais de possíveis interações entre nematóides e fungos micorrízicos 

foram obtidos de exames em que os esporos e micélios de FMA foram encontrados mais 

abundantemente em campos ausentes de nematóides de cistos (Heterodera spp.) e das 

galhas (Meloidogyne spp.), do que nos campos onde estes nematóides estavam presentes 

(Ingham, 1988). 

Os fungos micorrízicos quando interagem com plantas boas hospedeiras dos 

nematóides colonizando o mesmo sistema radicular apresentam efeitos opostos no vigor 

da planta, podendo provocar situações de resistência (supressão ou diminuição da 

reprodução do nematóide) ou intolerância (alta reprodução), que caracterizam a 

eficiência do hospedeiro ou situações que resultam na suscetibilidade do hospedeiro ao 

parasito, como tolerância (pouca ou nenhuma supressão do crescimento ou 

produtividade da planta) ou intolerância (Hussey & Roncadori, 1982). Essa habilidade 

não é a mesma para as diversas espécies de FMA e hospedeiros e, portanto, proteção 

conferida para determinado hospedeiro em simbiose com FMA específicos contra um 

patógeno (fungo, bactéria ou nematóide), não pode ser considerada efetiva para os 

demais. Deve-se considerar também os demais fatores envolvidos, que são 

determinados pelo meio ambiente, como a fertilidade do solo e o pH, a umidade, a 

luminosidade e o grau de suscetibilidade da planta ao parasita (Azcón-Aguillar & Barea, 

1996).  

 As interações entre os endófitos podem ser quantificadas pela medição dos 

efeitos da colonização do fungo nas raízes ou esporulação e atração dos nematóides para 

as raízes, penetração ou subsequente desenvolvimento e reprodução (solo e raiz). A 

resposta da planta à infecção concomitante com os dois organismos inoculados pode ser 

avaliada determinando-se a influência da interação no desenvolvimento da planta ou 

produtividade da planta, pelo estímulo no desenvolvimento micorrízico (colonização e 



 
 

esporulação) ou supressão da infecção pelo nematóide (penetração e reprodução) 

(Hussey & Roncadori, 1982). 

 

Tabela 1. Possíveis efeitos de interações entre nematóides parasitas de plantas e 

micorriza e a reação provocada na planta hospedeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hussey & Roncadori, 1982 

 

Esses efeitos resultantes da interação FMA x nematóide (neutro, positivo ou 

negativo) podem ser conseqüentes de mudanças fisiológicas ou físicas. O FMA pode, 

como agente de controle biológico, fisiologicamente: 1) aumentar o vigor da planta e 

desenvolvimento para compensar a perda normalmente causada pelos nematóides; 2) 

alterar ou reduzir os exsudatos da raiz responsáveis pela atração quimiotática dos 

nematóides; 3) diretamente retardar a reprodução do nematóide dentro dos tecidos da 

raiz; 4) provocar mudanças anatômicas e morfológicas ou nas populações microbianas 

da rizosfera ou 5) ativar os mecanismos de defesa das plantas e fisicamente: competir 

com o patógeno na raiz pelo mesmo local (Hussey & Roncadori, 1982; Azcón-Aguillar 

& Barea, 1996). 

Interação Componente Efeito 

Fungo Colonização da raiz ou esporulação não alterada 

 

Hospedeiro 

Estímulo na colonização micorrízica ou crescimento não 

alterado; supressão do nematóide ou produção não 

compensada. 

 

 

Neutra 

Nematóide Atração para as raízes, penetração, ou subsequente 

desenvolvimento e reprodução não alterada. 

Fungo Colonização da raiz ou esporulação estimulada.  

Hospedeiro Supressão do nematóide ou crescimento compensado. 

 

Positiva 

Nematóide Atração para raízes, penetração ou subsequente 

desenvolvimento e reprodução suprimida. 

Fungo Infecção da raiz ou esporulação suprimida. 

Hospedeiro Desenvolvimento vegetativo ou resposta produtiva a 

micorrização suprimida. 

 

 

Negativa 

Nematóide Atração para raízes, penetração ou subsequente 

desenvolvimento e reprodução aumentada. 



 
 

 Alguns trabalhos explicam como estes fenômenos ocorrem e se desencadeiam, 

mostrando seus efeitos positivos ou negativos: 

• Aumento no status nutricional da planta hospedeira – a absorção de nutrientes 

(especialmente o P) pelas hifas dos fungos micorrízicos torna a planta mais 

vigorosa. A explicação para a redução da doença com o aumento na absorção de P é 

que as plantas tornar-se-iam mais vigorosas e, portanto, capazes de resistir ou tolerar 

a doença. Entretanto, o aumento no vigor da planta fornece melhor substrato para 

patógenos foliares (Linderman, 2000). 

• Compensação do dano – sugere-se que o FMA aumenta a tolerância pela 

compensação na perda de biomassa ou função da raiz. Este parâmetro caracteriza-se 

numa contribuição indireta que favorece o hospedeiro (Azcón-Aguillar & Barea, 

1996).   

• Competição por fotossintatos do hospedeiro – o desenvolvimento de ambos FMA e 

patógeno depende da troca por fotossintatos produzidos pela planta. Quando o FMA 

tem acesso primeiro ao hospedeiro, a maior demanda de C para eles pode inibir o 

desenvolvimento dos patógenos. Entretanto, existe pouca ou nenhuma evidência de 

que a competição pelo carbono é o único mecanismo para o biocontrole promovido 

pela simbiose micorrízica (Azcón-Aguillar & Barea, 1996). Entretanto, Linderman 

(2000) sugere que esta competição direta com os FMA pelos nutrientes das raízes 

poderia resultar em redução da reprodução pelo nematóide.  

• Competição por locais de infecção / colonização – mecanismos de competição  pôr 

locais de infecção ocorrem. Fato que foi observado por Kellam & Schenck (1980). 

• Mudanças anatômicas e morfológicas nas raízes – tem sido demonstrado que a 

colonização micorrízica induz mudanças na morfologia da raiz, no qual o resultado 

mais freqüente é o aumento de biomassa. Entretanto, para Azcón-Aguillar & Barea 

(1996), esta hipótese ainda não foi muito investigada, já que as raízes não têm sido 

examinadas morfologicamente. Além do aumento de biomassa que pode contribuir 

para a entrada do patógeno, Linderman (2000) observou aumento na lignificação, 

que poderia bloquear fisicamente ou atrasar a entrada do nematóide nas raízes.  

• Mudanças microbiológicas na micorrizosfera – o FMA estimula mudanças na 

fisiologia da planta, que incluem a liberação de exsudatos tóxicos das raízes, que 

podem ser nematicidas (fenilalanina e serina), como foi observado por Suresh et al. 

(1985). Esses exsudatos também têm ação direta na quantidade e diversidade das 

populações de microrganismos da rizosfera (Fitter & Garbaye, 1994).  



 
 

Alguns trabalhos têm sido realizados para avaliar os efeitos dos FMA no parasitismo 

de espécies de Meloidogyne em várias plantas. Em geral, os resultados indicam redução 

na severidade da doença provocada pelo nematóide, em função da inoculação com 

FMA. Os estudos relacionados a plantas frutíferas são escassos, mas os existentes 

demonstram bons resultados que comprovam a eficiência destes fungos na promoção do 

desenvolvimento da planta e até na resistência ou tolerância a diversos patógenos 

(Strobel et al., 1982; Jaizme-Veja et al., 1997). 

Os efeitos dos nematóides parasitas de plantas na produção de esporos pelos 

FMA têm sido altamente variáveis. Roncadori & Hussey (1977) observaram que M. 

incognita aumentou significativamente a produção de esporos por G. margarita em 

baixa fertilidade em uma cultivar suscetível de algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) var. 

Stoneville 213 e em baixa fertilidade em uma cultivar resistente (var. McNair 511), 

sugerindo que condições fisiológicas induzidas pelos nematóides influenciaram na 

esporulação. Kellam & Schenck (1980) não encontraram nenhum efeito na produção de 

esporos de G. macrocarpum por M. incognita em uma cultivar suscetível de soja 

(Glycine max L.) e Strobel et al. (1981) também observaram o mesmo para G. 

margarita ou G. etunicatum em pêssego (P. persica).  

Da mesma forma, outros parâmetros relacionados à formação da micorriza podem 

ser afetados pela interação com os nematóides, como a percentagem de colonização. Em 

algodoeiro, não existiu antagonismo aparente na formação da micorriza na interação M. 

incognita e G. margarita (Roncadori & Hussey, 1977). Em outro trabalho com 

algodoeiro a colonização das raízes foi aumentada em plantas infestada com M. 

incognita e colonizadas por G. intraradices (Smith et al., 1986). 

O efeito da co-inoculação FMA x nematóides tem sido altamente variável tanto na 

resposta do hospedeiro ao ataque do nematóide em mudas micorrizadas quanto na 

penetração e reprodução dos nematóides nas raízes.  Estas respostas dependem da 

associação específica, podendo promover tolerância ou resistência às plantas. Em 

algodoeiro, o desenvolvimento da micorriza compensou a atrofia provocada por M. 

incognita, Roncadori & Hussey (1977) atribuíram isto ao aumento do vigor do 

hospedeiro proporcionado pela micorrização mais que alguma mudança fisiológica 

induzida pela simbiose. Esta afirmativa foi sustentada pela similaridade no número de 

ovos por grama de raiz em ambas plantas micorrizadas e controle. Entretanto, as plantas 

micorrizadas, devido ao maior sistema radicular suportaram maior população de 

nematóides nas raízes. 



 
 

Em tomateiros, Suresh et al. (1985) verificaram que a formação das células gigantes 

(número e tamanho) nas raízes micorrizadas foi menor do que nas não micorrizadas. 

Grandes números delas nas raízes são essenciais para o desenvolvimento das larvas dos 

nematóides e o aumento da população. A penetração não foi influenciada pela 

micorriza, entretanto, os autores afirmaram que a sobrevivência de M. incognita caiu 

quase 50% em quatro dias, o que sugere a presença de alguma substância nematicida 

produzida por plantas micorrizadas. Da mesma forma, Bagyaraj et al. (1979) sugeriram 

que a presença de substâncias nematicidas nas raízes micorrizadas poderiam resultar do 

aumento no vigor da planta, uma conseqüência do aumento da absorção de fósforo.  

Cason et al. (1983) observaram que G. margarita não reduziu a infecção pelos 

nematóides (nematóides por grama de raiz) em tomateiros. Embora o FMA tenha 

aumentado a nutrição da planta, ele não compensou os danos provocados por M. 

incognita no hospedeiro. A presença de M. incognita não afetou o desenvolvimento 

micorrízico, chegando a 40% de colonização. Portanto, a competição por locais de 

infecção não foi o fator principal nesta interação. Em conclusão, G. margarita, não foi 

efetivo em reduzir o estresse causado pela penetração do nematóide. Para ser efetivo, 

segundo os autores, G. margarita poderia ter alterado o relacionamento pré ou pós-

infeccional com o hospedeiro. 

 Atilano et al. (1981) observaram que o número de juvenis infectivos foi maior 

na presença de Glomus fasciculatum (Thaxter) Gerdemann & Trappe, o que segundo 

eles poderia indicar que plantas micorrizadas fornecem nutrientes em maior quantidade 

e qualidade; entretanto, os autores não avaliaram a reprodução e, portanto, não se pode 

afirmar se este FMA diminuíu ou não o número de ovos produzidos pelas fêmeas de 

Meloidogyne arenaria (Neal) Chitwood.     

Estes efeitos neutros, negativos ou positivos freqüentemente dependem de qual 

organismo penetra primeiro na planta. Por exemplo, Suresh & Bagyaraj (1984) 

verificaram que a percentagem de colonização de tomateiros por G. fasciculatum foi 

reduzida quando M. incognita foi inoculado 7 dias antes, ou ao mesmo tempo que o 

fungo, mas não quando inoculado 7 dias após o fungo. Sikora & Sitaramaiah (1980) 

sugeriram que a pré-inoculação com o FMA pelo menos 10 dias antes da adição de 

nematóides é o tempo necessário para a extensa colonização e o estabelecimento do 

fungo nas raízes. O’Bannon & Nemec (1979) encontraram que o rompimento do tecido 

cortical pelo nematóide endoparasito migrador, Radopholus similis Thorne, limitou o 



 
 

espaço para a colonização pelo FMA e que, dessa forma, o desenvolvimento do micélio 

e a formação das vesículas foram reduzidas.  

A maioria dos resultados indica que os nematóides podem infectar os tecidos 

colonizados pelos fungos, entretanto os FMA não colonizam bem os tecidos habitados 

pelos nematóides e, portanto, sugerem a exposição aos fungos micorrízicos antes da 

planta ser transplantada para o local definitivo ou do contato com o nematóide 

(Grandison & Cooper, 1986; Sikora & Sitaramaiah, 1980).  

 Smith et al. (1986) verificaram que o efeito de G. intraradices foi mais 

pronunciado quando o fungo se desenvolveu nas raízes de algodoeiro 28 dias antes da 

entrada de M. incognita, sugerindo que a competição por espaço e pelos fotossintatos do 

hospedeiro poderiam explicar melhor a supressão do nematóide.  

MacGuidwin et al. (1985) verificaram que fêmeas de Meloidogyne hapla 

levaram 3 dias a mais para amadurecer em cebolas colonizadas por G. fasciculatum. 

Depois de 6 semanas, duas vezes mais juvenis penetraram em plantas controle quando 

comparadas às micorrizadas.  

Ambos desenvolvimento micorrízico e fertilização com P influenciaram a 

suscetibilidade do amendoim ao ataque do nematóide. O número de galhas foi maior em 

plantas micorrizadas em níveis mais altos de P, porém não foi confirmado se este 

aumento foi devido a maiores concentrações de P na planta ou a micorrização (Carling 

et al., 1996).  

 Strobel et al. (1982) testou inoculações individuais e conjuntas com os FMA: G. 

etunicatum e G. margarita e o nematóide das galhas M. incognita em dois níveis de 

fertilização do solo: 500 µg/g ou 1000 µg/g do solo com 10-10-10 NPK e verificou que 

a inoculação individual de M. incognita suprimiu o crescimento de parte aérea das 

mudas de pêssego (P. persica) em aproximadamente 50% em ambos níveis de 

fertilidade. Com a inoculação dos fungos micorrízicos o desenvolvimento da planta 

aumentou cerca de duas vezes mais a altura e o peso da parte aérea no menor nível de 

fertilidade, com crescimento menos marcante em alta fertilidade do solo. G. margarita 

reduziu a reprodução de M. incognita em aproximadamente 40% em baixa fertilidade, 

porém G. etunicatum não mostrou efeito similar. A inoculação dos fungos micorrízicos 

e nematóides também foi realizada em dois períodos, observando-se que quando as 

plantas foram pré-inoculadas com o fungo micorrízico, o nematóide teve menos efeito 

na resposta do benefício micorrízico que quando as plantas foram inoculadas 

simultaneamente com os dois. Aparentemente, certos fungos micorrízicos tornaram as 



 
 

mudas de pêssego mais tolerantes aos nematóides das galhas quando a colonização da 

raiz pelo simbionte precedeu a infecção pelo nematóide.  

Deficiência mineral é sintoma comum em plantas atacadas pelos nematóides das 

galhas. Estudos histológicos tem mostrado ruptura do xilema em galhas formadas por 

Meloidogyne, bem como presença de vasos de xilema deformados causando a 

interrupção do transporte de água (Carneiro et al., 2002). Os resultados nos efeitos de 

nematóides sobre a absorção de nutrientes são contraditórios. Estes autores mostraram 

que as raízes de plantas infectadas acumularam mais N, P e Ca do que as plantas 

controle, talvez pela maior área de absorção, já que a raiz destas tinham maior peso do 

que as controle. Entretanto, Dropkin & King (1956) concluíram que a translocação de P 

não foi afetada em tomate pela infecção por M. incognita e que o uso pelo parasita não 

foi maior que 10% do nutriente absorvido pela planta.  

A influência do P nas relações nematóide–hospedeiro segundo Smith et al. 

(1986) poderia ajudar a explicar se o benefício promovido pelo FMA é meramente 

através da nutrição ou seria simplesmente pelo efeito direto desta interação. Em 

experimento de campo acompanhou-se durante dois anos o efeito da inoculação de M. 

incognita e G. intraradices em níveis de P diferentes, no qual verificou-se que o 

nematóide causou reduções significativas em algodoeiros (Gossypium hirsutum L.) com 

e sem inoculação do FMA. A tolerância da planta ao M. incognita aumentou com a 

presença de G. intraradices, porém a alta fertilidade do solo (23 g de 10-10-10 NPK + 

63 g CaHPO4) aumentou a severidade do dano. A produtividade do algodoeiro com a 

infestação pelo nematóide foi suprimida em 60% e 45 % no primeiro e segundo anos, 

respectivamente. A colonização das raízes com o FMA foi suprimida em parcelas com a 

presença de M. incognita, mas o grau de supressão foi fraco.  

Plantas desenvolvidas em solo com o fungo micorrízico ou adição de P tiveram 

mais altos números de juvenis penetrando às raízes das mudas. A densidade 

populacional em baixo P (23 g 10-10-10 NPK + 28 g CaHPO4) foi significativamente 

menor do que no P mais alto. As interações nematóide-micorriza conduzidas em solos 

deficientes de P, podem estimular o desenvolvimento da raiz e parte aérea e, por 

consegüinte, suportar maior população de nematóides comparadas com plantas não 

micorrizadas. O aumento significativo na produtividade que ocorreu em plantas controle 

e fertilizadas com alto nível de P quando comparadas com a inoculação de M. incognita 

sugere que as reduções na produtividade causadas por M. incognita em baixo nível de P 

foram provavelmente causadas por uma combinação do parasitismo do nematóide e das 



 
 

deficiências nutricionais, mas a densidade do nematóide aumentou com a inoculação de 

G. intraradices em baixo P provavelmente um resultado da nutrição pelo P (Smith et 

al., 1986).  
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CRESCIMENTO DE MUDAS DE MARACUJAZEIRO-DOCE (Passiflora alata 

Curtis) ASSOCIADAS A FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EM 

CONDIÇÕES DE ADUBAÇÃO FOSFATADA E DESINFESTAÇÃO DO SOLO1 

 

Érika Cristina Teixeira dos Anjos2,4, Uided Maaze Tiburcio Cavalcante 2, 

Venézio Felipe dos Santos 3, Leonor Costa Maia 5 

 

RESUMO - Com o objetivo de selecionar fungos micorrízicos, condição de solo e adubação 

fosfatada mais eficientes para a promoção do crescimento das mudas de maracujazeiro-doce foi 

realizado experimento em casa de vegetação em delineamento inteiramente casualizado em 

fatorial de 2 × 4 × 4, correspondendo a duas condições de solo (desinfestado ou não), quatro 

tratamentos de inoculação (sem FMA ou inoculado com Gigaspora albida, Scutellospora 

heterogama e FMA nativos da rizosfera de maracujazeiros-doce) e quatro níveis de P no solo [8 

(solo natural), 12, 16 e 20 mg P dm-3], com quatro repetições. FMA nativos proporcionaram 

benefícios no crescimento (altura, diâmetro do caule e número de folhas) a partir dos 30 dias 

após a inoculação. Aos 65 dias os tratamentos inoculados apresentaram maior crescimento em 

relação ao controle. A adubação fosfatada promoveu o desenvolvimento das mudas associadas a 

S. heterogama e G. albida com diferenças em relação aos níveis de P no solo, destacando-se as 

adições de P ao solo. Os fungos introduzidos (S. heterogama e G. albida) promoveram maior 

crescimento em solo desinfestado com 12 e 16 mg P dm-3. Maiores índices de densidade de 

esporos e colonização micorrízica foram atingidos por G. albida e S. heterogama. Em geral, a 

inoculação com G. albida e S. heterogama e a desinfestação do solo promoveram os maiores 

incrementos no crescimento das mudas. A associação com fungos micorrízicos promove 

benefícios à produção de mudas de maracujazeiro-doce, diferenciando-se quanto à condição de 

desinfestação do solo e à adubação fosfatada. 

 

Palavras-chave: maracujá-doce, micorriza arbuscular, desenvolvimento, solo 

desinfestado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A inoculação com fungos micorrízicos arbusculares (FMA) para produção de mudas 

tem sido mencionada, especialmente em fruteiras, tais como mamoeiro (Carica papaya 

L.) (Trindade et al., 2000; Lins et al., 1999); bananeira (Musa sp.) (Melo et al., 1997); 

aceroleira (Malpighia emarginata D.C.) (Costa et al., 2001), abacateiro (Persea 

americana Mill.), mangueira (Manifera indica L.) (Silva & Siqueira, 1991) e macieira 

(Malus pumila L. Mill.) (Gnekow & Marschner, 1989). Além de promover o 

crescimento das mudas, os FMA aumentam a capacidade de tolerância a deficiência de 

água no ambiente e ao parasitismo de patógenos (Brown, 1992; Smith & Read, 1997). 

Os benefícios em casa de vegetação também têm sido confirmados no campo (Siqueira 

et al., 1998), onde o estabelecimento das mudas é bem sucedido mesmo quando as 

situações de cultivo são adversas.  

Os benefícios da inoculação micorrízica são resultado do aumento da zona de 

absorção das raízes, através do desenvolvimento de hifas externas que crescem além da 

zona de depleção, favorecendo o aporte de nutriente, especialmente o fósforo, fato que 

tem grande importância em solos tropicais, onde em geral é baixa a disponibilidade 

deste elemento para as plantas. O maior desenvolvimento das mudas reduz os custos 

com insumos para fertilização e o tempo de permanência das mudas em viveiros (Bolan, 

1991; Howeler et al., 1987). 

Os FMA estão amplamente distribuídos nos solos do mundo inteiro, sob 

variadas condições climáticas e edáficas. Para cada hospedeiro específico devem ser 

testados vários isolados de FMA, pois muitos desses fungos possuem certa preferência 

associativa (Sieverding, 1991). A utilização de fungos nativos em experimentação tem 

sido estimulada; entretanto, Martins et al. (2000) atestam a necessidade de estudos sobre 

a ocorrência e eficiência dos fungos nativos de solos em comparação com espécies 

exóticas para que a produção de mudas seja um sistema eficiente, produtivo e 

econômico. 

 Estudos desenvolvidos com este objetivo em cafeeiro mostraram resultado 

diverso na eficiência dos fungos: Gigaspora margarita Becker & Hall favoreceu o 

crescimento das mudas, porém Glomus macrocarpum Tulasne & Tulasne não colonizou 

as raízes e Scutellospora heterogama (Nicolson & Gerdemann) Walker & Sanders, 



 
 

apesar de ter colonizado, não estimulou o crescimento. Por outro lado, fungos nativos, 

entre os quais três espécies de Acaulospora, provenientes de cultivos de cafeeiro, foram 

eficientes em promover o desenvolvimento das mudas (Saggin-Júnior & Siqueira, 

1996).  

 A fumigação do solo, prática comum para eliminar os patógenos do solo, 

também elimina propágulos dos fungos micorrízicos, fato que poderia ser corrigido pela 

inoculação no momento da preparação das mudas em viveiros com um isolado eficiente 

selecionado. Chu et al. (2001) recomendam que se verifique o efeito de FMA sobre 

mudas mantidas em solos fumigados e não fumigados.   

 A resposta das plantas à micorrização está ligada a vários fatores, como 

temperatura, umidade, pH do solo (Smith & Read, 1997), presença de outros 

microrganismos (Fitter & Garbaye, 1994), mas é favorecida principalmente pela 

fertilidade do solo. Determinar a dose de P que maximiza a produção ou a resposta das 

plantas é tarefa essencial, sendo que esta dose é diferenciada para cada espécie de fungo 

e de planta. Geralmente os maiores benefícios ocorrem em doses moderadas de P no 

solo, pois a aplicação elevada deste elemento, além de reduzir o crescimento das mudas, 

afeta o desenvolvimento do hospedeiro e aumenta os custos (Saggin-Júnior & Siqueira, 

1996). 

 O maracujazeiro-doce (Passiflora alata Curtis), com produção ampliada nos 

últimos anos, especialmente em São Paulo, onde a produtividade média está em torno 

de 15,8 t ha-1 (Frutiséries, 2002), apresenta atratividade para comercialização no 

mercado externo (Ruggiero et al., 1996). A produção do maracujá-doce destina-se 

principalmente ao consumo “in natura” (a polpa tem sabor doce acidulado) e ao preparo 

de doces e geléias na indústria alimentícia, servindo ainda para extração de substâncias 

calmantes, como a maracujina e a passiflorina usadas na indústria farmacêutica (Paris et 

al., 2002).  

 A propagação do maracujazeiro, por ser exclusivamente vegetativa 

(Vasconcellos et al., 2001), favorece a inoculação de fungos micorrízicos. Estes devem 

ser selecionados entre os que promovam maior desenvolvimento das mudas em menor 

espaço de tempo. Isolados de Gigaspora albida Schenck & Smith e S. heterogama 

promoveram melhoria no crescimento do maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis 

Sims. f. flavicarpa Deg.), sendo determinado também que a desinfestação do solo e a 

adubação fosfatada até 30 mg P dm-3 no solo, beneficiaram tanto as mudas quanto o 

crescimento dos FMA (Cavalcante et al., 2002). Rodrigues et al. (1995) observaram 



 
 

melhor resposta de Passiflora ligularis L. à inoculação com Acaulospora longula Spain 

& Schenck do que com A. foveata Trappe & Janos.  

O objetivo deste estudo foi selecionar o nível de P e os fungos micorrízicos mais 

eficientes na promoção do crescimento de mudas de maracujazeiro doce em duas 

condições do solo (natural e desinfestado). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizado experimento em casa de vegetação do Departamento de Micologia 

(CCB/UFPE). Temperatura e umidade, sem controle do ambiente, foram tomadas em 

termohigrômetro digital, com valores mínimos de 22,2°C e 40% e máximos de 35,4°C e 

79,4%, respectivamente. 

 

2.1. Substrato 

Foi utilizado como substrato solo Argissólico coletado na profundidade de 0 a 

20 cm, misturado com areia (2:1). O solo apresentou as seguintes características após a 

fumigação com Brometo de metila e a diluição: 8 mg de P disponível por dm-3 de solo; 

0,40 cmolc de Al; 0,75 cmolc de Ca; 0,40 cmolc de Mg e 0,03 cmolc de K dm-3 de solo; 

pH (H2O) 4,8 e classe textural franco-arenoso. Parte do substrato foi desinfestado com 

brometo de metila 20 dias antes de ser utilizado. Para a germinação das sementes foi 

utilizado mistura de solo e areia desinfestados. 

Para minimizar os efeitos da deficiência mineral do substrato as plantas 

receberam seis aplicações a cada semana, durante os primeiros 30 dias do experimento, 

de solução nutritiva de Hoagland & Arnon modificada por Jarstfer & Sylvia (1992), 

isenta de P. 

 

2.2. Produção do inóculo e obtenção de sementes 

Os fungos micorrízicos introduzidos, G. albida (UFPE 01) e S. heterogama  

(UFPE 12), foram multiplicados em vasos de cultura, tendo como hospedeiro o painço 

(Panicum miliacium L.). O inóculo misto, com FMA nativos foi obtido em plantio 

comercial de maracujazeiro doce localizado em Limoeiro (PE), onde foram coletadas 

amostras de solo da rizosfera de dez plantas (quatro pontos de coleta / planta), para 

constituir uma amostra composta.  



 
 

Sementes de maracujazeiro-doce foram lavadas em água corrente para retirada 

da polpa e desinfestadas com hipoclorito de sódio (20% por 2 minutos), lavadas com 

água destilada esterilizada e colocadas para germinar em bandejas com solo 

desinfestado. 

 

2.3. Inoculação 

Após o surgimento de duas folhas definitivas as mudas foram transferidas para 

recipientes contendo 150 g do substrato quando receberam solo inóculo (exceção do 

tratamento controle). Cada muda recebeu na região das raízes, solo inóculo 

correspondendo a 200 esporos de G. albida, S. heterogama ou do inóculo misto com 

FMA nativos. Quinze dias após a inoculação, as plântulas foram transferidas para sacos 

de polietileno preto contendo 1700 g de substrato acrescido de P. 

 

2.4. Avaliação 

Quinzenalmente foram avaliados a altura, o diâmetro do caule e o número de 

folhas de mudas de maracujazeiro-doce. Após 65 dias, além destes parâmetros, foram 

determinadas a área foliar (Programa Sigma Scan Pró-5), a colonização micorrízica e a 

densidade de esporos de FMA na rizosfera. A colonização micorrízica foi estimada em 

100 fragmentos de 1 cm (Giovannetti & Mosse, 1980), após diafanização das raízes em 

KOH (10%) e H2O2 (10%) e coloração em fucsina ácida (0,01%) em lactoglicerol 

(Kormanic & McGraw, 1984). Para identificação dos esporos do inóculo nativo e 

avaliação final da densidade de esporos foram feitas extrações a partir de amostras de 50 

g de solo, por peneiramento úmido (Gerdemann & Nicolson, 1963) seguido de 

centrifugação em água e sacarose (Jenkins, 1964). Os esporos recolhidos em peneiras de 

62 e 44 µm foram transferidos para placa canaletada e contados em microscópio 

estereoscópico.  

O incremento foi calculado segundo a Fórmula de Edginton et al. (1971), 

adaptada por Mello (2001), tendo por base o valor médio do tratamento específico e da 

testemunha. 

 

2.5. Delineamento experimental  

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 

de 2 × 4 × 4 correspondendo a duas condições de solo (desinfestado ou não), quatro 



 
 

tratamentos de inoculação (não inoculado, G. albida, S. heterogama e FMA nativos), 

quatro níveis de P (8, 12, 16 e 20 mg dm-3 de solo) e quatro repetições.  

 

2.6. Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey (P < 0,05), utilizando-se o programa SANEST (Zonta et al., 1984). Para 

análise, foram transformados os dados do número de folhas em √(x+0,5), densidade de 

esporos em log (x+1) e a colonização de raízes em √(x/ 100). Foram considerados, 

tanto para os tratamentos quanto para regressão e correlação, os níveis de significância 

P ≤ 0,01(**) e P ≤ 0,05 (*). 

Para análise de regressão e estimativas de correlação foi utilizado o programa 

NTIA (EMBRAPA) e o modelo de Karl Peterson (Ribeiro, 1970) para verificar as 

relações entre os parâmetros de crescimento das mudas e dos fungos micorrízicos. Neste 

modelo, o grau de relação pode ser positivo (> 0) ou negativo (< 0), e seus valores 

máximos representados, respectivamente, por r = + 1 e r = -1, classificando-se em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram identificadas 16 espécies de FMA nativos: Acaulospora excavata Ingleby & 

Walker, A. foveata, A. longula, A. rehmii Sieverding & Toro, A. scrobiculata Trappe, A. 

tuberculata Janos & Trappe, Entrophospora colombiana Spain & Schenck, E. 

kentinensis Wu & Liu, Glomus aggregatum (Schenck & Smith) Koske, G. coremioides 

(Berkeley & Broome) Morton & Redecker, G. geosporum (Nicolson & Gerdemnn) 

Walker, G. glomerulatum Sieverding, G. macrocarpum Tulasne & Tulasne, G. 

sinuosum (Gerdemann & Bakshi) Almeida & Schenck, Scutellospora heterogama e S. 

weresubiae Koske & Walker. 

Valores de r Classificação da correlação

0 Nula 

0,15 - < 0,30 Fraca 

0,30 - < 0,60 Média 

0,60 - < 0,90 Forte 

0,90 - < 0,99 Fortíssima 

1,00 Máxima (Perfeita) 



 
 

 A inoculação com FMA, independentemente da adubação fosfatada e da 

condição de desinfestação do solo, promoveu diferenças altamente significativas na 

altura, diâmetro do caule e número de folhas a partir dos 30 dias, comparando com o 

tratamento controle. A inoculação com G. albida e FMA nativos favoreceu a altura e o 

número de folhas enquanto o tratamento com S. heterogama não diferiu do controle. A 

partir dos 45 dias, todos os tratamentos de inoculação diferiram do controle, 

favorecendo o crescimento das mudas (Tabela 1). Observou-se crescimento progressivo 

das mudas até os 65 dias, quando atingiram a altura ideal (15 cm), com presença de 

gavinhas e formação da sétima folha verdadeira, critérios referidos como condição para 

o transplantio (Ruggiero et al., 1996). Ao contrário, as mudas controle apresentaram-se 

atrofiadas e com coloração típica de deficiência em fósforo. Segundo Borges et al. 

(1995), o tempo mínimo requerido para o transplantio do maracujazeiro-doce em 

condições de adubação fosfatada, utilizando-se 1 Kg de superfosfato simples por m3 de 

solo, foi alcançado em 104 dias. Na presença dos FMA este tempo foi reduzido em 40 

dias. Redução no tempo para crescimento de plantas que passaram por fase de viveiro 

também foi observada em aceroleiras (Costa et al., 2001).  

Apesar da ausência de especificidade na simbiose micorrízica, os isolados de 

FMA podem ter “preferência” na colonização por determinado hospedeiro, sendo a 

eficiência simbiótica governada pelo genótipo da planta, do fungo, assim como pelas 

condições ambientais (Sieverding, 1991). Os FMA inoculados induziram respostas 

diferenciadas com relação ao tempo para formação das mudas de maracujazeiro-doce. O 

tratamento com os FMA nativos começou a apresentar diferença no crescimento em 

relação ao controle a partir dos 30 dias após a inoculação, enquanto benefícios com a 

inoculação de FMA introduzidos foram observados a partir dos 45 dias. Da mesma 

forma, Costa et al. (2001) observaram que a inoculação com G. margarita começou a 

proporcionar benefícios no crescimento das plantas com 56 dias da inoculação, porém 

na associação de Glomus etunicatum Becker & Gerd. diferenças foram evidenciadas 

mais tarde (84 dias). Em mudas de maracujazeiro-amarelo as melhores respostas foram 

obtidas inicialmente no tratamento com G. albida, enquanto S. heterogama apresentou 

efeito tardio sobre o hospedeiro (Cavalcante et al., 2002), fato observado também neste 

experimento. Segundo estes autores, isto pode ocorrer com algumas espécies que 

demoram a infectar o hospedeiro e produzir micélio externo, comprometendo a 

absorção dos nutrientes. Neste trabalho, os FMA nativos inicialmente promoveram as 

melhores respostas sendo a sua efetividade depois similar à dos demais fungos. Estes 



 
 

resultados parecem indicar que os fungos nativos estavam mais adaptados ao hospedeiro 

e, portanto, podem ter colonizado mais rapidamente, enquanto os introduzidos por terem 

outra origem, demoraram mais a demostrar efetividade. Ao contrário deste resultado, 

Martins et al. (2000) observaram que fungos nativos da rizosfera de mamoeiro não 

foram efetivos para esta cultura.  

 

Tabela 1. Efeito da inoculação com FMA, independentemente da desinfestação e 
fertilização fosfatada do solo, na altura, diâmetro do caule e número de folhas de mudas 
de maracujazeiro-doce, em casa de vegetação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** (P ≤ 0,01) 
Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey (P 
≤ 0,05). 
 

Maior incremento na altura (132%) e diâmetro do caule (45,56%) foi observado 

nas mudas associadas com S. heterogama, enquanto G. albida e os fungos nativos 

proporcionaram incrementos de 119,84% e 72,48% para a altura e de 39,24% e 37,13% 

 
Tratamento de inoculação 30 dias ** 45 dias ** 65 dias ** Incremento aos 

65 dias (%) 
 Altura (cm) 

Scutellospora heterogama 3,45 b 5,68 a 14,5 a 132 

Gigaspora albida  3,96 a 6,20 a 13,74 a 119,84 

FMA nativos 4,12 a 6,11 a 10,78 b 72,48 

Controle 3,38 b 4,06 b 6,25 c  

C.V. (%) 14,63 16,84 38,92  

 Diâmetro do caule (mm) 

Scutellospora heterogama 1,78 b 2,29 a 3,45 a 45,56 

Gigaspora albida  1,76 b 2,34 a 3,30 a 39,24 

FMA nativos 1,92 a 2,39 a 3,25 a 37,13 

Controle 1,79 b 1,96 b 2,37 b  

C.V. (%) 9,45 10,55 13,21  

 Número de folhas  

Scutellospora heterogama 4,51 bc 7,11 a 9,92 a 59,48 

Gigaspora albida  4,68 ab 7,49 a 9,92 a 59,48 

FMA nativos        5,12 a 7,77 a           10,23 a 64,46 

Controle 4,16 c 5,32 b 6,22 b  

C.V. (%) 6,78 8,63 11,73  



 
 

para o diâmetro, respectivamente. Entretanto, para o número de folhas o maior 

incremento ocorreu com a inoculação dos fungos nativos (64,46%). Incrementos 

diferenciados no crescimento de mudas também foi observado em outras culturas, em 

resposta ao fungo inoculado (Martins et al., 2000: Cavalcante et al., 2002). 

Benefício da inoculação micorrízica na área foliar das mudas de maracujazeiro-

doce ocorreu independentemente do fungo inoculado (Tabela 2), com incrementos entre 

136,29% a 176,87% para os tratamentos de inoculação com FMA nativos e S. 

heterogama, respectivamente. Assim como ocorreu para o diâmetro do caule e o 

número de folhas, esse efeito foi independente do nível de P e da condição do solo. 

Entretanto, neste caso não houve interação significativa entre os tratamento de solo e P.  

 

Tabela 2. Efeito da inoculação com FMA, independentemente da desinfestação e 

fertilização fosfatada do solo, na área foliar e respectivo incremento produzido em 

mudas de maracujazeiro-doce, em casa de vegetação  

 

 

 

 

 

                 
                        (** P ≤  0,01) 

                        Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo 

teste de Tukey  (P ≤ 0,05) 

 

Interações significativas entre a inoculação com FMA e os tratamentos do solo 

foram observadas para o diâmetro do caule. Nos dois tratamentos de solo (natural e 

desinfestado) maiores diâmetros do caule ocorreram em mudas micorrizadas, 

independentemente do fungo inoculado, comparados ao tratamento controle. No 

tratamento controle (sem FMA) maior diâmetro do caule ocorreu em solo não 

desinfestado (Tabela 3), como era esperado, já que a desinfestação do solo elimina 

todos os propágulos dos fungos micorrízicos, tornando necessária a seleção de isolados 

eficientes para a cultura ou aplicação de fertilizante fosfatado para suprir a deficiência 

de fósforo. A atrofia e sintomas de deficiência de nutrientes em plantas cultivadas têm 

sido observados especialmente em trabalhos relacionados ao cultivo de Citrus 

Tratamento de inoculação  Área foliar (cm2) 
(**) 

Incremento (%) 

Scutellospora heterogama 242,87 a 176,87 
Gigaspora albida  217,47 a 147,57 
FMA nativos 207,56 a 136,29 
Controle   87,84 b  
C.V.    47,63%  



 
 

(Kleinschmidt & Gerdemann, 1972; Menge et al., 1978), altamente dependente dos 

fungos micorrízicos para bom desenvolvimento, por apresentar sistema radicular pouco 

profundo e pequena quantidade de pêlos absorventes. Da mesma forma, o maracujazeiro 

também é dependente da micorrização, apresentando sistema radicular semelhante. 

 

Tabela 3. Efeito da inoculação com FMA e da desinfestação do solo no diâmetro do 

caule de mudas de maracujazeiro-doce aos 65 dias, em casa de vegetação  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ** (P ≤ 0,01) 
    Médias seguidas da mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha, não 
diferem significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05)  

 

Na interação entre os dados de inoculação micorrízica e níveis de P, observou-se 

regressão quadrática, aos 45 e 65 dias para a altura de mudas de maracujazeiro-doce e 

65 dias para o diâmetro do caule (P × G. albida e P × S. heterogama), indicando que o 

crescimento de mudas inoculadas com estes fungos foi dependente das doses crescentes 

de P; porém no último nível de P, o crescimento do maracujazeiro-doce não 

acompanhou o aumento da adubação fosfatada. Para as mudas sem inoculação houve 

regressão linear aos 65 dias em relação ao diâmetro do caule, evidenciando-se que 

nestas mudas as doses crescentes de P promoveram crescimento progressivo, sem ter 

sido observado máximo crescimento. Da mesma forma, regressão linear foi observada 

entre os dados de inoculação e doses de P para o número de folhas aos 30 dias; 

entretanto, este fato ocorreu com a inoculação de G. albida × P e S. heterogama × P, 

indicando que com doses crescentes de P há maior número de folhas nas mudas 

associadas a esses FMA (Figura 1). 

 

 

 

 

Tratamento de inoculação Diâmetro do caule (mm) ** 

 Solo Desinfestado Solo não Desinfestado 

Scutellospora heterogama 3,46 aA 3,45 aA 

Gigaspora albida  3,33 aA 3,17 aA 

FMA nativos 3,32 aA 3,29 aA 

Controle 2,10 bB 2,65 bA 
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Tratamento 
 de inoculação 

Equação R2 Ponto 
de 

máximo
Altura (45 dias) 

 Scutellospora heterogama* Y = - 0,785001 + 0,8540626 x – 0,02539063 x2 0,95 16,81 
 ∆  Gigaspora albida** Y = - 3,943125 + 1,3545313 x – 0,04082031 x2 0,99 16,59 

Altura (65 dias) 
 Scutellospora heterogama** Y = - 33, 624380 + 6,9607821 x – 0,22832035 x2 0,99 15,24 

 ∆  Gigaspora albida** Y = - 27,630624 + 5,8935935 x – 0,19042968 x2 0,99 15,47 
Diâmetro do caule (65 dias) 

 Scutellospora heterogama** Y = - 0,526876 + 0,5348438 x – 0,01621094 x2 0,99 16,49 
 ∆ Gigaspora albida** Y = - 0,476875 + 0,5285938 x – 0,01699219 x2 0,97 15,55 
 X Controle** Y = -1,385000 + 0,0709375 x 0,81 - 

Número de folhas (30 dias) 
 Scutellospora heterogama** Y = 1,967147 + 0,0193893 x  0,84 - 
  ∆ Gigaspora albida*  Y = 1,937131 + 0,0243133 x 0,87 - 



 
 

Figura 1. Equação de regressão ajustada entre doses de P (mg dm-3 no solo) e FMA, 

para altura aos 45 e 65 dias, diâmetro do caule aos 65 dias e número de folhas aos 30 

dias de mudas de maracujazeiro-doce 65 dias após a inoculação. 

Após 65 dias da inoculação foram observadas interações significativas para 

altura das mudas entre P × Solo Desinfestado × G. albida, P × Solo Desinfestado × S. 

heterogama, P × Solo Não Desinfestado × G. albida e P × Solo Não Desinfestado × S. 

heterogama apresentando regressão quadrática e indicando que, para qualquer condição 

do solo, há um ponto máximo de P no qual as mudas inoculadas apresentam maior 

altura. Quando este nível é ultrapassado, as mudas não mais respondem à fertilização 

com P. Assim, o nível ideal de P para o máximo desenvolvimento das plantas 

micorrizadas ficou entre 15 e 17 mg P dm-3 no solo, a depender do fungo inoculado e da 

condição do solo (Figura 1 e tabela 4). Da mesma forma, para o diâmetro ajustou-se 

regressão quadrática entre P × G. albida × Solo desinfestado ou não desinfestado e 

regressão linear entre P × S. heterogama × Solo desinfestado; P × Controle × Solo 

desinfestado ou não (Tabela 4). Segundo Saggin-Júnior & Siqueira (1996), existe faixa 

ótima de P, ou ponto de máximo desenvolvimento, no qual o fungo exerce alta 

eficiência simbiótica, sem ter reduzida a capacidade de colonizar e esporular.  

Resultados semelhantes ao deste experimento foram observados por Trindade et 

al. (2000) em mudas de mamoeiro. A aplicação de P ao solo também promoveu 

respostas quadráticas no crescimento destas mudas quando inoculadas com fungos 

nativos com resposta crescente até doses de 80 mg P dm-3 de solo. Segundo Nogueira & 

Cardoso (2000), o aumento do P pode ter influência negativa sobre o micélio externo 

ativo do fungo micorrízico. De modo semelhante, em Citrus limonia Osbeck houve 

maior altura em nível intermediário de P (100 ppm de superfosfato simples), enquanto 

no mais alto nível de P (200 ppm) as mudas micorrizadas não se desenvolveram 

(Antunes & Cardoso, 1991). Em cafeeiros, Siqueira et al. (1998) observaram que a taxa 

de P ideal para produtividade máxima foi de 207 g planta-1 de P2O5 para as plantas sem 

FMA e de aproximadamente 100 g planta-1 para micorrizadas. Neste experimento, não 

se observou crescimento máximo das mudas de maracujazeiro-doce no tratamento 

controle, o que sugere a necessidade de níveis mais altos de P para esta planta. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabela 4. Equação de regressão ajustada entre doses de P (mg P dm-3 de solo), FMA e 

desinfestação do solo, para altura (60 dias) e diâmetro do caule (30 dias) de mudas de 

maracujazeiro-doce após a inoculação micorrízica, em casa de vegetação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A densidade de esporos diferiu significativamente entre os tratamentos, sendo 

maior na rizosfera de mudas inoculadas com os FMA introduzidos do que com os 

nativos. Da mesma maneira, para a colonização micorrízica houve diferenças 

significativas, os FMA introduzidos produziram maior colonização do que os fungos 

nativos, sugerindo que a eficiência simbiótica destes fungos pode estar correlacionada 

com a maior percentagem de colonização. A desinfestação do solo e os tratamentos de 

inoculação mostraram diferenças altamente significativas aos 65 dias para a densidade 

de esporos 50 g-1 de solo e colonização de raízes. Em geral, considerando ou não a 

condição de desinfestação do solo, os fungos introduzidos destacaram-se dos demais. G. 

albida produziu maior densidade de esporos em solo desinfestado e os FMA nativos em 

solo não desinfestado (Tabela 5). Resultados contrários ao deste experimento foram 

observados por Cuenca et al. (1990): mudas de cacau responderam melhor à inoculação 

de fungos nativos do que aos introduzidos, embora este fato não tenha refletido na 

colonização, que permaneceu constante. Porém, os fungos nativos de cacaueiro 

Tratamento  
de inoculação 

Equação R2 Ponto 
de 

máximo
Altura   

Solo Desinfestado 
Scutellospora heterogama**  Y = - 34,553749 + 6,7259372 x – 0,21835937 x2 0,86 15,40 
Gigaspora albida**  Y = - 25, 217500 + 5,1981250 x – 0,16171875 x2 0,85 16,07 

Solo não Desinfestado 
Scutellospora heterogama** Y = -17,435001 + 4,3868753 x – 0,14765626 x2 0,73 14,85 
Gigaspora albida* Y = - 14,421249 + 3,5959373 x – 0,11523437 x2 0,82 15,60 

Diâmetro do caule 
Solo Desinfestado 

Scutellospora heterogama** Y = 1,215000 + 0,0431250 x 0,86 - 
Gigaspora albida** Y = 2,951250 – 0,1971875 x + 0,00742187 x2 0,99 13,28 
Controle* Y = 1,470000 + 0,0200000 x 0,91 - 

Solo não Desinfestado 
Gigaspora albida* Y = 0,630000 + 0,1706250 x – 0,00546875 x2 0,75 15,6 
Controle* Y = 1,475000 + 0,0187500 x 0,76 - 



 
 

mostraram-se mais efetivos em solo desinfestado, fato que também ocorreu com os 

FMA introduzidos que foram inoculados no maracujazeiro-doce, o que parece indicar 

que a infectividade e a efetividade podem ser alteradas pela presença de outros fungos 

micorrízicos ou outros microrganismos no solo.  Em mudas de maracujazeiro-amarelo a 

produção de esporos por G. albida foi reduzida em solo desinfestado (Cavalcante et al., 

2001). 
 

Tabela 5. Densidade de esporos na rizosfera e colonização micorrízica em mudas de 

maracujazeiro-doce 65 dias após a inoculação micorrízica, em casa de vegetação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**(P ≤ 0,01) 
Médias seguidas da mesma letra, minúsculas na coluna e maiúsculas na linha,  não 
diferem significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05). SD = Solo Desinfestado, 
SND = Solo não desinfestado 
  

 Os dados de colonização de raízes e densidade de esporos mostraram correlações 

positivas em relação aos parâmetros de crescimento de mudas de maracujazeiro doce, 

independentemente da inoculação micorrízica e dos níveis de P utilizados. As 

correlações foram consideradas fortes entre colonização de raízes × altura da planta, 

diâmetro do caule, número de folhas e área foliar, sendo classificadas como médias 

entre densidade de esporos × altura da planta, diâmetro do caule e área foliar. Não 

houve correlação entre densidade de esporos e número de folhas (Tabela 6). Costa et al. 

(2001) também observaram correlações médias a fortíssimas, entre parâmetros de 

crescimento das plantas; entretanto, ao contrário deste experimento, não observaram 

correlação entre estes e a percentagem de colonização. 

 
 
 

Tratamento de inoculação Densidade de esporos 50 g-1 de 
solo ** 

Colonização micorrízica (%) ** 

 SD SND Média SD SND Média 

Scutellospora heterogama 238,12 aA 189,12 aA  213,62 a  73,93 bA 77,87 aA 73,06 b 

Gigaspora albida  257,75 aA 187,75 aB  222,75 a  85,93 aA 72,18 aA 81,90 a 

FMA nativos     6,62 bB   13,62 bA    10,12 b  54,50 cA  52,68 bA 53,59 c 

Controle     4,87 bA     4,75 cA      4,81 c    0,00 dB  18,62 cA      9,31 d 
C.V. (%)                                             14,66                                             21,00  



 
 

 
 
 
 
 
Tabela 6. Correlação entre parâmetros de crescimento de mudas de maracujazeiro-doce 

e dos FMA, 65 dias após a inoculação micorrízica, em casa de vegetação 

 
 
 
 
 
 
 
 
**P (≤ 0,01); *P (0,05); NS = não significativo. CR = colonização de raízes; DE = Densidade de esporos 
50 g-1 de solo; AP = Altura da planta; DC = Diâmetro do caule e NF = Número de folhas  
 

 

4. CONCLUSÕES 

 

- O benefício da micorrização em maracujazeiro-doce começa a ser evidenciado a 

partir dos 35 dias após a inoculação, a depender do isolado de FMA inoculado. 

- O tempo de produção das mudas pode ser diminuído em até 40 dias com a simbiose 

micorrízica. 

- A desinfestação do solo beneficia as respostas de crescimento do maracujazeiro-

doce quando associado com Gigaspora albida e Scutellospora heterogama, em 

solos com 12 a 16 mg dm-3 de P no solo.  

- A adição de níveis altos de P (20 mg dm-3) ao solo prejudica o desenvolvimento das 

mudas de maracujazeiro-doce associadas aos FMA introduzidos. 
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CAPÍTULO 2 
DEPENDÊNCIA MICORRÍZICA DE MUDAS DE MARACUJAZEIRO-DOCE 

(Passiflora alata Curtis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

DEPENDÊNCIA MICORRÍZICA DE MUDAS DE MARACUJAZEIRO-DOCE 

(Passiflora alata Curtis) 

 

Érika Cristina Teixeira dos Anjos2,3, Uided Maaze Tiburcio Cavalcante 2,                           

Venézio Felipe dos Santos5, Leonor Costa Maia2,4 

 

RESUMO - O objetivo deste estudo foi determinar a dependência micorrízica (DM) do 

maracujazeiro-doce que, entre outros fatores, está relacionada ao fósforo do solo. Foi 

conduzido experimento em delineamento inteiramente casualizado em fatorial de 2 × 4 

× 4, sendo 2 condições de solo (desinfestado ou não com Brometo de metila), 4 

tratamentos de inoculação [não inoculado e inoculado com 200 esporos de Gigaspora 

albida (UFPE 01), Scutellospora heterogama (UFPE 12) e FMA nativos] e 4 

tratamentos de P (8, 12, 16 e 20 mg dm-3 adicionados sob a forma de superfosfato 

simples), com quatro repetições. Após 65 dias foram determinadas a biomassa seca (BS) 

da parte aérea e a DM (%). As plantas inoculadas apresentaram maior biomassa que o 

controle, e entre os tratamentos com micorriza, aquele com S. heterogama teve o melhor 

desempenho. A biomassa não diferiu entre os tratamentos de desinfestação do solo. 

Melhor resposta das plantas associadas a FMA ocorreu nos tratamentos adicionados 

com P e as plantas controle não alcançaram crescimento máximo em qualquer das doses 

de P no solo. O maracujazeiro-doce apresentou-se dependente da micorrização em todos 

os níveis de fósforo, sendo esta dependência menor nos tratamentos com doses mais 

altas de adubação. De modo geral, a dependência micorrízica variou com o FMA 

inoculado, a desinfestação e a dose de fósforo aplicada ao solo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os fungos micorrízicos arbusculares (FMA) formam o tipo mais comum de 

associação com as raízes das plantas (Peterson & Farquhar, 1994), estando amplamente 

distribuídos na natureza. Calcula-se que cerca de 90% das plantas terrestres formam 

essa associação (Brown, 1992; Gadkar, 2001), sendo beneficiadas com o 

desenvolvimento e a nutrição por minerais (Hayman, 1983), especialmente em solos 

tropicais, onde a deficiência do P é um dos fatores limitantes para o crescimento e 

estabelecimento das plantas no ambiente (Howeler et al., 1987).  

As respostas das plantas quando associadas a FMA diferem em relação à 

compatibilidade funcional, característica que é medida pelo genótipo dos simbiontes 

(Peterson & Farquhar, 1994; Melloni et al., 2000), pela capacidade do fungo em 

penetrar nas raízes (infectividade) e colonizar, pelo comprimento do micélio externo 

que determina a efetividade em absorver o fósforo além da zona de absorção das raízes 

(Azcón-Aguilar & Barea, 1997), pela dependência micorrízica relativa (Plenchette, 

1983) e concentrações de P na parte aérea (Habte & Manjunath, 1991).   

A Dependência Micorrízica (DM) é considerada importante parâmetro para 

definir o potencial de resposta da planta à presença do fungo e foi definida por 

Gerdemann (1975) como “o grau no qual uma planta é dependente da condição 

micorrízica para produzir seu máximo desenvolvimento em um dado nível de 

fertilidade”. A DM pode variar mesmo entre cultivares de uma mesma espécie, e 

considera-se que as diferenças estão relacionadas ao requerimento de P de cada planta. 

Acredita-se que aquelas plantas que requerem maiores níveis de fertilização fosfatada 

beneficiam-se mais da associação micorrízica (Plenchette, 1983).  

Várias fruteiras têm sido registradas como altamente dependentes da 

micorrização, como o mamoeiro (Carica papaya L.) (Trindade et al., 2001) e bananeira 

(Musa acuminata Colla) (Declerck et al., 1995). Cavalcante et al. (2001) verificaram 

que o maracujazeiro-amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.) é planta 

micotrófica facultativa, sendo altamente dependente da inoculação de G. albida e S. 



 
 

heterogama, quando cultivada em solos com baixos níveis de P, mas demonstrando 

bom desenvolvimento quando médios a altos níveis de fosfato são adicionados ao solo. 

Em outro trabalho com o maracujazeiro-amarelo, Soares & Martins (2000) observaram 

elevada dependência das mudas na fase inicial de desenvolvimento, razão que 

provavelmente estaria relacionada ao sistema radicular com poucos pêlos absorventes e 

radicelas, sendo necessária a aplicação de doses elevadas de fósforo.  

               Passiflora alata Curtis (maracujazeiro-doce) é considerada a segunda espécie do 

gênero em importância econômica no Brasil, ficando atrás somente do maracujazeiro-

amarelo. Espécie tipicamente brasileira, é encontrada no Pará, Centro-Oeste e da Bahia 

ao Rio Grande do Sul (Vasconcellos et al., 2001). O fruto de P. alata ainda é pouco 

conhecido da maioria da população, mas tem atingido preços altos para comercialização 

(Meletti, 2001).  

Neste estudo, foi estimada a dependência de mudas de maracujazeiro-doce à 

micorrização, em relação a quatro doses de P, usando solo natural ou desinfestado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Um experimento foi conduzido em casa de vegetação, sem controle ambiental, no 

Departamento de Micologia e Laboratório de Micorrizas (CCB/UFPE), durante 65 dias.   

Temperatura e umidade relativa do ar foram registradas periodicamente em 

termohigrômetro digital (TFA, Alemanha), sendo as mínimas e máximas de 22,2°C e 

40%, 35,4°C e 79,4%, respectivamente.  

Para o cultivo das mudas foi utilizado solo Argissólico, de acordo com o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), diluído com areia na 

proporção de 2:1 (v:v) e desinfestado com brometo de metila. O substrato foi submetido 

a análises físicas e de fertilidade na Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária 

(IPA), tendo apresentado as seguintes características: 8 mg P disponível por dm3 de 

solo; 0,40 cmolc de Al; 0,75 cmolc de Ca; 0,40 cmolc de Mg e 0,03 cmolc de K dm-3 de 

solo; pH (H2O) 4,8 e classe textural franco-arenoso. Ao substrato foi adicionado 

superfosfato simples misturado ao solo antes do plantio para obtenção de 12, 16 e 20 mg 

P dm-3 de solo, além do natural (8 mg P dm-3 de solo). Estes níveis foram baseados na 

recomendação do IPA para o cultivo do maracujazeiro (16 mg P dm-3 de solo), a partir 

do qual foram definidos níveis acima (20 mg P dm-3 de solo)  e abaixo do recomendado 

(12 mg P dm-3 de solo).  



 
 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em fatorial de 2 × 4 × 

4 correspondendo a duas condições de substrato (desinfestado ou não), quatro 

tratamentos de inoculação micorrízica (controle não inoculado, inoculado com G. 

albida, S. heterogama e FMA nativos) e quatro níveis de P ( 8, 12, 16 e 20 mg P dm-3 

de solo), com 4 repetições.  

Os fungos micorrízicos introduzidos representaram isolados de: Gigaspora albida 

Schenck & Smith (UFPE 01) e Scutellospora heterogama (Nicolson & Gerd.) Walker & 

Sanders (UFPE 12), que foram multiplicados em vasos de cultura, tendo como 

hospedeiro o painço (Panicum miliacium L.). O inóculo com FMA nativos, obtido de 

solo da rizosfera de cultivo comercial de maracujazeiro doce localizado em Limoeiro 

(PE), estava constituído por isolados das seguintes espécies: Acaulospora excavata 

Ingleby & Walker, A. foveata Trappe & Janos, A. longula Spain & Schenck, A. rehmii 

Sieverding & Toro, A. scrobiculata Trappe, A. tuberculata Janos & Trappe,  

Entrophospora colombiana Spain & Schenck, E. kentinensis Wu & Liu, Glomus 

aggregatum (Schenck & Smith) Koske, G. coremioides (Berkeley & Broome) Morton 

& Redecker, G. geosporum (Nicolson & Gerd.) Walker, G. glomerulatum Sieverding, 

G. macrocarpum Tulasne & Tulasne, G. sinuosum (Gerd. & Bakshi) Almeida & 

Schenck, Scutellospora heterogama e S. weresubiae Koske & Walker. 

As mudas de maracujazeiro-doce foram obtidas de sementes desinfestadas com 

hipoclorito de sódio (20% do p.c., 2 minutos) e germinadas em bandejas com solo 

desinfestado. Após o surgimento de duas folhas definitivas as mudas foram transferidas 

para recipientes contendo 150 g do substrato. Para inoculação usou-se solo inóculo com 

aproximadamente 200 esporos/pote dos FMA mencionados (G. albida, S. heterogama e 

inóculo com FMA nativos). 

Para minimizar os efeitos da deficiência mineral do substrato as plantas 

receberam seis aplicações, uma a cada semana durante os dois primeiros meses, de 

solução nutritiva de Hoagland & Arnon, modificada por Jarstfer & Sylvia (1992) isenta 

de P. 

Após 65 dias da inoculação foram determinadas a biomassa seca após secagem 

em estufa à 60°C, a percentagem de colonização micorrízica, a densidade de esporos na 

rizosfera e o incremento obtido com a inoculação dos FMA.  

A colonização micorrízica foi estimada em 100 fragmentos de raízes de 1 cm 

(Giovannetti & Mosse, 1980) após diafanização em KOH (10%) e H2O2 (10%) e 

coloração em fucsina ácida (0,01%) em lactoglicerol (Kormanic & McGraw, 1984). Os 



 
 

esporos foram extraídos a partir de amostras de 50 g de solo, por peneiramento úmido 

(Gerdemann & Nicolson, 1963) e centrifugação em água e solução de sacarose (Jenkins, 

1964). 

A dependência micorrízica foi calculada segundo a fórmula proposta por 

Plenchette et al. (1983) para cada tratamento, expressando a diferença entre a biomassa 

seca de plantas micorrizadas – biomassa seca de plantas não micorrizadas / biomassa 

seca de plantas micorrizadas × 100. Para determinação da dependência micorrízica 

empregou-se categorias, adaptadas de Habte & Manjunath (1991): plantas 

excessivamente dependentes (DM > 75%), altamente dependentes (50 – 75%), 

moderadamente dependentes (25 – 50%), marginalmente dependentes (< 25%) ou 

independentes (não respondem à micorrização). 

O incremento foi calculado segundo a fórmula de Edginton et al. (1971), 

adaptada por Mello (2001). Os dados foram submetidos à análise de variância com 

níveis de significância de 5% e 1% para o teste F e as médias comparadas pelo teste de 

Tukey (P ≤ 0,05) utilizando-se o programa SANEST. Para análise, foram transformados 

os dados de densidade de esporos em log (x+1) e de colonização de raízes em √(×/100). 

Análises de regressão, quando significativas, relacionando os níveis de P, tratamentos 

de inoculação e desinfestação do solo, bem como estimativas dos coeficientes de 

correlação, foram feitas utilizando o programa NTIA (Embrapa, 1996) e as correlações 

categorizadas segundo o modelo de Karl Peterson (Ribeiro, 1970) para verificar 

relações entre variáveis de crescimento da planta e do fungo.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A inoculação com FMA promoveu diferenças altamente significativas na 

biomassa seca da parte aérea e raiz, independentemente dos níveis de P e da condição 

do solo destacando-se a inoculação com S. heterogama, que proporcionou maiores 

médias de crescimento e incrementos, em relação aos benefícios promovidos pelos 

demais tratamentos (Tabela 1).  

Resultados significativos na produção da matéria seca observados na associação 

das mudas com S. heterogama também foram evidenciados em porta-enxertos de 

abacateiro (Persea Mill.) (Silveira et al., 2002) e em maracujazeiro-amarelo (Soares & 

Martins, 2000). Em relação aos fungos nativos, os resultados diferem daqueles obtidos 

por Soares & Martins (2000). 



 
 

Em relação aos parâmetros de crescimento do FMA, também se observou 

diferenças significativas entre os FMA inoculados, independentemente das interações P 

e solo, tendo G. albida apresentado maior colonização nas raízes. Entretanto, em relação 

à densidade de esporos, os FMA introduzidos não diferiram entre si (Figura 1). Siqueira 

& Saggin-Júnior (2001) sugerem que esta variabilidade na colonização radicular pode 

estar relacionada às “preferências” associativas do fungo e hospedeiro, embora não 

exista especificidade na simbiose micorrízica.  

 

Tabela 1. Efeito de fungos micorrízicos arbusculares na produção de biomassa seca da 

parte aérea e da raiz e incrementos obtidos pela inoculação em mudas de maracujazeiro-

doce 65 dias após a inoculação, em casa de vegetação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**(P ≤ 0,01) 

Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤  0,05) 

BSPA = Biomassa seca da parte aérea, BSR = Biomassa seca da raiz 

 

De acordo com os resultados obtidos com o maracujazeiro-doce e os 

encontrados na literatura, os benefícios promovidos no crescimento de diferentes 

espécies de plantas dependem de características intrínsecas da planta e do fungo, como 

o genótipo de ambos e a capacidade do fungo em colonizar as raízes, assim como da 

eficiência em absorver os minerais necessários para o desenvolvimento das plantas 

hospedeiras. Em abacateiro, maior efetividade na promoção de biomassa foi 

correlacionada com maior colonização nas raízes (Silveira et al., 2002). Em bananeira, 

maior biomassa da parte aérea ocorreu com a inoculação de G. macrocarpum, o que em 

geral não correspondeu aos resultados de comprimento de raiz colonizada (Declerck et 

al., 1995). Em outro trabalho com bananeiras micropropagadas, Samarão et al. (2000) 

observaram que embora o maior crescimento das mudas tenha sido verificado com 

Glomus clarum, a maior colonização foi produzida por G. margarita. De maneira 

semelhante ao que ocorreu com outras combinações de FMA e hospedeiros, neste 

Tratamento de inoculação BSPA ** Incremento 
(%) 

BSR ** Incremento 
(%) 

Scutellospora heterogama       1,73 a 226,41 0,57 a 307,14 
Gigaspora albida       1,50 b 183,01 0,44 b 214,28 
FMA nativos 1,23 c 132,07 0,38 b 171,42 
Controle 0,53 d - 0,14 c - 
C.V. (%) 27,85 - 40,30 - 



 
 

experimento a maior produção de biomassa promovida por S. heterogama não 

correspondeu à maior colonização nas raízes de mudas de maracujazeiro-doce, pois a 

colonização por G. albida foi superior, indicando que S. heterogama foi mais efetivo na 

promoção do crescimento das mudas, o que segundo Martins et al. (2000) estaria mais 

relacionado à produção de micélio externo do fungo micorrízico no solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Colonização de raízes (a) e densidade de esporos na rizosfera (b) de mudas de 

maracujazeiro-doce 65 dias após a inoculação, em casa de vegetação 

 

A adição do P ao solo alterou a esporulação, mas em todos os níveis de P as 

densidades de esporos de G. albida e S. heterogama foram similares entre si e 

superiores à dos FMA nativos; entretanto, no nível mais elevado de P a esporulação foi 

prejudicada, sendo significativamente menor do que nos tratamentos com < 16 mg P 

dm-3 no solo (Tabela 2). 

Neste experimento, a esporulação mostrou respostas diferenciadas em relação 

aos níveis de P, enquanto a colonização não foi afetada. Siqueira & Saggin-Júnior 

(2001) fizeram a mesma observação, sendo indicado que o aumento de P pode afetar 

não só o desenvolvimento da planta, como o do fungo. Resultado contrário foi obtido 

com amendoim: a esporulação de Glomus intraradices Schenck & Smith foi estimulada 

pelo aumento de P no solo (Johnson, 1984). 
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Tabela 2. Efeito da fertilização com P na densidade de esporos de FMA associados a 

mudas de maracujazeiro-doce 65 dias após a inoculação, em casa de vegetação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**(P ≤ 0,01) Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05). 
 

 Em relação aos níveis de P aplicados ao solo e ao tratamento do solo, a produção 

de biomassa seca da parte aérea seguiu um modelo quadrático para a inoculação com os 

fungos introduzidos e linear para o tratamento controle, independentemente da condição 

do solo (Figura 2).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Bressan et al. (2001) em sorgo 

(Sorgum bicolor L.), com respostas quadráticas para a biomassa seca da parte aérea em 

plantas micorrizadas. Melloni et al. (2000) também observaram respostas quadráticas 

para produção de biomassa na inoculação de Glomus intraradices em limoeiro cravo [C. 

limonia (L.) Osbeck] enquanto em plantas do tratamento controle o comportamento foi 

linear. Os autores destacaram que a colonização e o comprimento de micélio externo 

ativo foram os fatores diretamente influenciados com o aumento do nível de P no solo.  

O desenvolvimento máximo das mudas de maracujazeiro-doce com FMA foi 

obtido no solo contendo entre 16 e 17 mg P dm-3 no solo, o que indica que a adição de P 

além destes níveis é desnecessária em mudas micorrizadas. As mudas não inoculadas, 

mesmo quando cultivadas em solo com 20 mg P dm-3 não tiveram bom crescimento, o 

que parece indicar a necessidade de adições de P mais altas do que as utilizadas. 

Segundo Vaast et al. (1996) estas diferenças estão relacionadas à capacidade do FMA 

em absorver P do solo.  

De maneira similar a estes resultados, Siqueira & Saggin-Júnior (2001) 

observaram que o desenvolvimento de plantas de florestas tropicais foi altamente 

Tratamento de inoculação Densidade de esporos 50 g-1 de solo ** 
 P (mg dm3 de solo) 
 8 12 16 20 

Scutellospora heterogama 234,25 aA 204,25 aAB 254,75 aA 161,25 aB 

Gigaspora albida  275,75 aA     231,25 aA 234,25 aA 149,75 aB 

FMA nativos    16,00 bA   11,00 bA     6,00 bA     7,50 bA 

Controle     3,78 cA    3,25 cA     6,25 bA     6,00 bA 



 
 

afetado pelo P. A maioria das espécies estudadas pelos autores apresentou pouco 

crescimento no solo com o P natural (0,002 mg P L-1), mesmo quando inoculadas com 

G. etunicatum. Com o aumento na disponibilidade de P, as plantas exibiram melhor 

resposta, especialmente com o P intermediário (0,002 mg L-1), o que segundo os 

autores, parece indicar efeito sinergístico entre FMA e P. Em três regimes de 

fertilização com solução nutriente mudas de Citrus L. na ausência completa de 

nutrientes exibiram sintomas de deficiência aguda de nutrientes, mesmo quando 

associadas com G. fasciculatum. Com a adição de nutrientes ao solo, as mudas tiveram 

maior crescimento, seguido de uma queda no nível mais alto de fertilização (Menge et 

al., 1978). Da mesma forma, a produção de matéria seca em mudas de Sesbania Scop. e 

Leucaena Benth. foi aumentada em níveis intermediários de P (0,02 mg L-1) quando 

inoculadas com G. aggregatum (Habte & Manjunath, 1991). De acordo com Covey et 

al. (1981), a aplicação de P ao solo não deve exceder o ponto de saturação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento 
de inoculação 

Equação R2 Ponto 
de 

máximo

Solo Desinfestado 
g Scutellospora heterogama Y = - 4,048500 + 0,808065 x – 0,02507813 x2 1,00 16,11 
∆ Gigaspora albida Y = - 2,382125 + 0,5308437 x – 0,01589844 x2 0,86 16,69 
x Controle Y = - 0,312750 + 0,0497500 x 0,77 - 

Solo não desinfestado 
g Scutellospora heterogama Y = - 0,984000 + 0,3553750 x – 0,01093750 x2 0,87 16,24 
∆ Gigaspora albida Y = - 1,629250 + 0,0495000 x – 0,01250000 x2 0,99 16,38 
 

Figura 2. Equação de regressão ajustada entre doses de P (mg P dm-3 no solo) e FMA, 

para biomassa seca da parte aérea de mudas de maracujazeiro-doce 65 dias após a 

inoculação. 
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Entre as espécies de plantas, existe variação nos graus de dependência 

micorrízica. De acordo com Bagyaraj et al. (1994) é difícil comparar os resultados entre 

determinados trabalhos, pois há graus que excedem 100%. Neste trabalho, foi utilizada 

a fórmula proposta por Plenchette et al. (1983) para dependência micorrízica relativa 

(DMR). De acordo com esses autores, valores próximos a 100% indicam condição de 

elevada dependência da associação simbiótica e 0% quando a planta não depende do 

fungo para crescimento, em determinada condição de fertilidade do solo. Janos (1980) 

anteriormente categorizou as respostas das plantas à micorrização em relação à 

disponibilidade de fósforo no ambiente, considerando micotróficas obrigatórias as 

espécies vegetais que necessitam da presença do FMA mesmo em condições de alta 

fertilidade do solo, enquanto as facultativas podem sobreviver quando cultivadas em 

solo com determinadas quantidades de P.  

A dependência do maracujazeiro-doce à micorrização foi maior nas mudas 

cultivadas com solo com níveis mais baixos de fósforo e variou de acordo com o FMA 

inoculado e a condição de desinfestação do solo. Em geral, as mudas cultivadas em solo 

desinfestado apresentaram os maiores graus de dependência (Tabela 3). Cavalcante et 

al. (2001) também observaram que o solo desinfestado proporcionou as melhores 

respostas do maracujazeiro-amarelo à micorrização.  

Segundo os graus estabelecidos por Habte & Manjunath (1991), as mudas de 

maracujazeiro doce mostraram-se obrigatoriamente dependentes da micorrização, 

porque dependeram dos FMA para atingir máximo crescimento, exceto no tratamento 

com FMA nativos, no nível mais elevado de P no solo. Por outro lado, de acordo com a 

proposta de Janos (1980), as mudas de maracujazeiro-doce seriam consideradas 

micotróficas facultativas, considerando que maiores índices de DM ocorreram nos 

tratamentos com menores níveis de P (8 e 12 mg P dm-3 de solo desinfestado), 

independentemente do fungo inoculado, sendo que no nível mais alto de fósforo (20 mg 

P dm-3 de solo) as mudas chegaram a ser independentes da associação com FMA 

(Tabela 3). Menge et al. (1982) observaram que a dependência micorrízica de Citrus 

spp. apresentaram variação em relação aos nutrientes disponíveis no solo, chegando a 

1200% de DM. Em limoeiro cravo, Melloni et al. (2000) também verificaram diferenças 

em relação à disponibilidade de P no solo. Esses autores observaram que a adubação 

fosfatada no solo diminuiu a dependência da planta à micorrização, com valores 

máximos de 363% em 0 mg kg-1 de solo até 39% quando cultivados em 250 mg Kg-1 de 

P no solo, fato que também ocorreu em mudas de maracujazeiro-doce. Entre cultivares 



 
 

de bananeira, a dependência micorrízica relativa variou com o FMA inoculado 

(Declerck et al., 1995), o mesmo ocorrendo com o maracujazeiro-doce que apresentou, 

em geral, maiores graus de dependência quando associado aos FMA introduzidos. De 

maneira similar, Soares & Martins (2000) observaram que o maracujazeiro-amarelo 

apresentou menor resposta na associação com FMA nativos.  

Segundo Menge et al. (1978) e Manjunath & Habte (1991) a DM é determinada 

pelas características morfológicas da raiz (comprimento e incidência do pêlo radicular, 

densidade e diâmetro da raiz), estádio de desenvolvimento da planta, transporte e 

utilização do fósforo. Manjunath & Habte (1991) verificaram correlação inversa entre 

características da raiz e graus de dependência das plantas. Segundo os autores, a 

colonização não está correlacionada com a dependência micorrízica, sugerindo que o 

nível de colonização na raiz nem sempre é bom indicativo da necessidade do fungo 

micorrízico, mas sim da eficiência do fungo em absorver o P do solo. Plantas com 

sistema radicular pouco profundo, pêlos radiculares curtos e em pequeno número 

geralmente mostram-se mais dependentes da micorrização. O maracujazeiro-doce 

enquadra-se bem nestas características. 

 

Tabela 3. Dependência micorrízica (DM) de mudas de maracujazeiro-doce, 65 dias 

após a inoculação, em casa de vegetação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamento de inoculação DM
em Solo Desinfestado 

DM 
em Solo Não Desinfestado 

                                               8 mg P dm-3 de solo 
Scutellospora heterogama 86,42 ED 77,48 ED 
Gigaspora albida 85,53 ED 70,24 AD 
FMA Nativos 92,09 ED 71,59 AD 

                                                  12 mg P dm-3 de solo  
Scutellospora heterogama 92,65 ED 53,80 AD 
Gigaspora albida 92,27 ED 43,33 MOD 

FMA Nativos 88,72 ED 20,56 MAD 
                                                16 mg P dm-3 de solo  

Scutellospora heterogama 73,17 AD 62,50 AD 
Gigaspora albida 63,33 AD 61,40 AD 
FMA Nativos 45,90 MOD 52,17 AD 

                                                  20 mg P dm-3 de solo 
Scutellospora heterogama 71,15 AD 44,44 MOD 
Gigaspora albida 69,23 AD 35,90 MOD 
FMA Nativos 57,14 AD 17,35 I 



 
 

ED = Excessivamente dependente, AD = Altamente dependente, MOD = 

Moderadamente dependente, MAD = Marginalmente dependente e I = Independente. 

 

 Os dados de colonização de raízes e densidade de esporos (Tabela 4) mostraram 

correlações positivas em relação à biomassa da parte aérea e radicular, 

independentemente da inoculação micorrízica e dos níveis de P utilizados. Correlações 

foram evidenciadas entre a colonização de raízes × biomassa seca da parte aérea e 

biomassa seca radicular e entre densidade de esporos × biomassa seca da parte aérea e 

biomassa seca radicular, sendo que o maior grau ocorreu entre a colonização de raízes e 

os parâmetros de crescimento de mudas de maracujazeiro doce (Tabela 4). A maior 

colonização das raízes proporcionou aumentos significativos na parte aérea, 

provavelmente relacionados ao aumento da absorção de nutrientes pela planta. Em 

mudas de açaí (Euterpe oleracea Mart.), Chu (1999) observou correlações positivas 

significativas entre os parâmetros de desenvolvimento da planta e a percentagem de raiz 

colonizada. A colonização de Allium fistulosum L. por G. fasciculatum também foi 

correlacionada com o desenvolvimento da parte aérea (Tawaraya, 2001). Entretanto, em 

mudas de aceroleiras, Costa et al. (2001) verificaram correlação entre densidade de 

esporos e biomassa da parte aérea.  

 

Tabela 4. Coeficientes de correlação entre parâmetros de crescimento da planta e do 

FMA, em maracujazeiro-doce, independentemente da inoculação micorrízica e do nível 

de P, em casa de vegetação aos 65 dias 

 

 
 

 

 

**(P ≤ 0,01); *(P ≤ 0,05) 

CR = colonização de raízes; DE = Densidade de esporos 50 g-1 de solo; BSPA = Biomassa seca da parte 

aérea e BSR = Biomassa seca radicular  

 

4. CONCLUSÕES 

 

- Maior produção de biomassa do maracujazeiro-doce ocorre na associação com S. 

heterogama. 

Parâmetros Coeficientes (R) Classificação* 
CR x BSPA 0,7264 ** Forte 
CR x BSR 0,6617 ** Forte 

DE x BSPA 0,5091 ** Média 
DE x BSR       0,4373*     Média 

* Ribeiro (1970) 



 
 

- O crescimento de mudas de maracujazeiro-doce associadas a FMA introduzidos é 

prejudicado pelo aumento do nível de P no solo (> 16 mg dm-3 de solo). 

- De modo geral as mudas de maracujazeiro-doce podem ser consideradas dependentes 

da micorrização, sobretudo em condições de baixa fertilidade do solo (até 12 mg P dm-

3de solo), havendo diminuição da dependência em solos com ≥ 16 mg de P dm-3 no solo. 
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INTERAÇÃO ENTRE O FUNGO MICORRÍZICO ARBUSCULAR 

Scutellospora heterogama E O NEMATÓIDE DAS GALHAS      
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INTERAÇÃO ENTRE O FUNGO MICORRÍZICO ARBUSCULAR Scutellospora 

heterogama E O NEMATÓIDE DAS GALHAS Meloidogyne incognita  

EM MARACUJAZEIRO DOCE 1 

 

Érika Cristina Teixeira dos Anjos 2,5, Uided Maaze Tiburcio Cavalcante 2, Elvira Maria 

Régis Pedrosa 3,6, Venézio Felipe dos Santos 4 e Leonor Costa Maia 2,6 

 

RESUMO: Estudos indicam que FMA podem atuar como agentes de controle biológico por 

mecanismos diretos ou indiretos, compensando os danos provocados pelos nematóides. Dois 

experimentos foram conduzidos para avaliar o efeito da inoculação com Scutellospora 

heterogama em relação aos sintomas e reprodução de Meloidogyne incognita raça 1 em mudas 

de maracujazeiro-doce em DIC, com fatorial de 2 × 2 × 2, sendo 2 (solo desinfestado-SD e não 

desinfestado-SND) × 2 (inoculado ou não com 200 esporos de S. heterogama) × 2 (inoculado ou 

não com 5000 ovos de M. incognita) sendo a inoculação do nematóide simultânea com o FMA 

(Experimento 1) e após o estabelecimento da simbiose micorrízica (Experimento 2), com seis 

repetições. Após 220 dias da inoculação foram avaliadas variáveis de crescimento da planta, 

nematóide e FMA. O crescimento das mudas foi beneficiado pela inoculação com S. 

heterogama (EI e EII). Com a inoculação conjunta FMA × nematóide, houve crescimento das 

mudas micorrizadas até 75 dias; a densidade de esporos de S. heterogama na rizosfera foi 

afetada pela presença do nematóide e o número de massas de ovos/g de raiz foi reduzido na 

presença do FMA (EI). O número de galhas, massas de ovos e ovos/g de raiz foi reduzido pela 

inoculação com S. heterogama (EII). A associação com S. heterogama em mudas de 

maracujazeiro doce reduziu a severidade dos sintomas e a reprodução de M. incognita quando o 

FMA estava estabelecido nas raízes antes do contato com o nematóide. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A micorriza arbuscular, tipo mais comum de associação micorrízica especialmente 

nos solos tropicais, incrementam o desenvolvimento das plantas e contribuem para 

transplantio ao campo melhor sucedidos (Bolan, 1991). Em fruteiras que passam por 

fase de viveiro, a inoculação com fungos micorrízicos arbusculares (FMA) favorece o 

crescimento, reduzindo o tempo de formação das mudas (Menge, 1983).  

Os nematóides das galhas são considerados parasitas economicamente importantes 

de culturas frutíferas causando atraso da produção, menores produtividades, redução no 

tamanho dos frutos, deficiência mineral e redução na longevidade dos plantios (Calvet 

et al., 2001), devido a formação de células gigantes e galhas nas raízes, que impedem o 

transporte de água e minerais para a parte aérea das plantas (Lordello, 1984).           

Os FMA, simbiontes obrigatórios, assim como os nematóides fitoparasitos, são 

habitantes comuns do solo e raízes das plantas, porém cada um exerce efeitos opostos 

no desenvolvimento vegetal. A interação entre FMA e nematóides pode resultar em 

aumento, diminuição ou ausência de efeito na severidade da doença (Hussey & 

Roncadori, 1982). Esta associação geralmente ocorre quando as mudas são 

transplantadas para o campo, época na qual os dois organismos são capazes de colonizar 

as mesmas raízes (Smith et al., 1986 b). 

Contribuindo para o aumento na absorção de nutrientes e vigor das plantas os FMA 

podem atuar como agentes de controle biológico por mecanismos diretos ou indiretos, 

compensando os danos provocados pelos nematóides (Azcón-Aguillar & Barea, 1996). 

Fumigantes aplicados no solo contra patógenos radiculares geralmente não eliminam 

totalmente e por longo período, os nematóides presentes em áreas de cultivo (Lordello, 

1984).  

Os nematóides parasitos de plantas do gênero Meloidogyne causam perdas anuais 

significativas em diversas plantas cultivadas (Society of Nematologists, 1987). Estudos 

de co-inoculação têm sido conduzidos com diversas culturas, entre elas: tomateiro 

(Lycopersicum esculentum L.) (Cason et al., 1983); soja (Glycine max Merril. L.) 

(Carling et al., 1989); alfafa (Medicago sativa L.) (Grandison & Cooper, 1986); 

algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) (Smith et al., 1986 a) e amendoim (Arachis 

hypogaea L.) (Carling et al., 1996). Entretanto, a maioria das pesquisas tem sido 

realizada visando o controle biológico do patógeno em gramíneas e leguminosas e raros 

com fruteiras tais como: videira (Vitis vinifera L.) (Atilano et al., 1981); pessegueiro 



 
 

(Prunus persica L.) (Strobel et al., 1982); bananeira (Musa sp. L.) var. Grand Naine 

(Jaizme-Veja et al., 1997); pessêgo-amêndoa [Prunus persica Batch × P. dulcis (Mill.) 

Webb] (Calvet et al., 2001) e macieira (Malus domestica Borkh.) (Forge et al., 2001).  

O efeito da interação FMA × fitonematóides depende das espécies envolvidas, do 

nível de inóculo de cada organismo no solo e a seqüência na qual as plantas tornam-se 

colonizadas pelo fungo micorrízico e infectadas pelos nematóides (Schenck & Kinloch, 

1975). De acordo com Hussey & Roncadori (1982) a sensibilidade das plantas 

micorrizadas ao parasitismo dos nematóides pode ser caracterizada pela resistência 

(definida em nematologia como supressão ou diminuição da reprodução do nematóide) 

ou tolerância (pouca ou nenhuma supressão no desenvolvimento ou produtividade da 

planta). Compativelmente, para Agrios (1988) resistência refere-se a habilidade de um 

organismo excluir ou superar, completamente ou em algum grau, o efeito de um 

patógeno e tolerância à habilidade de uma planta suportar os efeitos da doença sem 

sofrer perda de produtividade.  

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da inoculação do fungo micorrízico 

Scutellospora heterogama (Nicolson & Gerdemann) Walker & Sanders em mudas de 

maracujazeiro-doce (Passiflora alata Curtis) em relação ao parasitismo do nematóide 

das galhas Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood raça 1 em dois períodos 

de inoculação do nematóide: inoculação simultânea com o fungo micorrízico e 

inoculação posterior após o estabelecimento da micorriza no sistema radicular, quatro 

meses após o transplantio. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi realizado em casa de vegetação e Laboratório de Micorrizas 

do Departamento de Micologia, da Universidade Federal de Pernambuco e no 

Laboratório de Fitonematologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, durante 

os meses de junho a dezembro de 2003.  

 

2.1. Substrato 

O solo utilizado no experimento, classificado como Argissólico, foi misturado 

em areia na proporção de 2:1 e apresentou as seguintes características após a fumigação 

com Brometo de metila: classe textural = franco arenoso; P = 8 mg P dm-3; Al = 0,40 

cmolc dm-3; Ca = 0,75 cmolc dm-3; Mg = 0,40 cmolc dm-3; K = 0,03 cmolc dm-3; pH 

(H2O) = 4,8. Para minimizar os efeitos da deficiência mineral do substrato as plantas 



 
 

receberam aplicações semanais de solução nutritiva de Hoagland & Arnon (1950) 

modificada por Jarstfer & Sylvia (1992) isenta de P, durante as seis semanas iniciais do 

experimento. 

  

2.2. Obtenção do inóculo 

O fungo micorrízico arbuscular S. heterogama foi multiplicado em vasos de 

cultura tendo como hospedeiro o painço (Panicum miliacium L.). Para a determinação 

da densidade de esporos no solo inóculo, os esporos foram extraídos do solo pelas 

técnicas de peneiramento úmido (Gerdemann & Nicolson, 1963) e centrifugação em 

água e sacarose (Jenkins, 1964) e contados em placa canaletada. 

O nematóide M. incognita foi propagado em tomateiros (Lycopersicum 

esculentum Mill. var. Santa Cruz). Ovos do nematóide foram extraídos das raízes com 

galhas utilizando hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1% (Hussey e Barker, 1973) e 

contados em lâmina de Peters (1 mL).   

 

2.3. Inoculação 

Após a emissão das duas primeiras folhas do maracujazeiro-doce foi feita a 

inoculação micorrízica utilizando solo inóculo contendo 200 esporos e hifas de S. 

heterogama / planta. A inoculação do nematóide consistiu da deposição de suspensão 

contendo 5000 ovos, em quatro cavidades de aproximadamente 2 cm de profundidade 

do solo, em torno de cada planta, no momento da inoculação com o FMA (Experimento 

1) e 120 dias após a inoculação micorrízica quando as mudas atingiram a altura 

adequada para o transplantio ao campo (15 cm e início da emissão de gavinhas) 

(Experimento 2). 

A inoculação do FMA foi realizada em recipientes plásticos contendo 200 g de 

solo. Após 15 dias, estas mudas foram transplantadas para sacos plásticos pretos 

contendo 1,7 Kg solo com 12 mg P dm-3 adicionado ao solo sob a forma de superfosfato 

simples.  

. 

2.4. Delineamento experimental 

Os experimentos foram realizados em delineamento experimental inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2 × 2 × 2, correspondendo a 2 condições de solo (solo 

desinfestado ou não), 2 tratamentos de inoculação micorrízica (inoculado com S. 

heterogama e não inoculado), 2 tratamentos de inoculação (inoculado com M. incognita 



 
 

e não inoculado) sendo a inoculação do nematóide simultânea com o FMA 

(Experimento 1) e após o estabelecimento da simbiose micorrízica (Experimento 2), 

com seis repetições. 

 

2.3.  Avaliação dos experimentos 

Quinzenalmente foram avaliados altura, diâmetro do caule, número de folhas e 

220 dias após a inoculação micorrízica além desses, área foliar (Programa Sigma Scan 

Pro 5.0), biomassa seca da parte aérea e raízes, percentagem de colonização micorrízica, 

densidade de esporos de FMA, número de galhas, massas de ovos e número de ovos nas 

raízes. A biomassa seca da parte aérea foi estimada após secagem em estufa a 60°C até 

peso constante. A colonização micorrízica foi avaliada pelo método da lâmina 

(Giovannetti & Mosse, 1980) após diafanização das raízes em KOH (10%) e coloração 

com fucsina ácida (0,01%) em lactoglicerol (Kormanic & McGraw, 1984). Os esporos 

foram extraídos segundo Gerdemann & Nicolson (1963) e Jenkins (1964). A análise 

referente aos sintomas nas plantas provocados pela infecção do nematóide consistiu na 

contagem, em microscópio estereoscópico, do número de galhas e massas de ovos na 

raiz, sendo o resultado expresso por biomassa total e grama de raiz, os ovos foram 

extraídos pelo método de Hussey & Barker (1973) e contados em lâmina de Peters. 

 

2.4.  Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise de variância, comparação de médias pelo 

teste de Tukey (P≤0,05) e correlação entre os parâmetros de desenvolvimento do FMA e 

do nematóide utilizando-se o programa NTIA (EMBRAPA). Para análise, os dados 

correspondentes ao número de folhas foram transformados em √ x + 0,5 e os dados de 

densidade de esporos e colonização por FMA, número de galhas e reprodução do 

nematóide, em log (x + 1). 

 

3. RESULTADOS  
Experimento I 

• Efeito no crescimento de mudas do maracujazeiro-doce 

A análise de variância evidenciou interação entre FMA × nematóides, na altura 

(60 até 120 dias), número de folhas (45 e 60 dias), biomassa seca da parte aérea e fresca 

radicular (220 dias) e diâmetro do caule (60 até 175 dias, exceto 120 dias); interação 



 
 

entre S. heterogama × M. incognita × desinfestação do solo no diâmetro do caule (60 e 

90 dias) em mudas de maracujazeiro-doce (Tabelas 1, 2, 3 e 4).   

Em todos os períodos de avaliação a inoculação com S. heterogama, na ausência 

do nematóide, promoveu maior crescimento em relação as mudas não inoculadas, com 

incrementos de 127,16%  (altura aos 120 dias), 65,2% (diâmetro do caule aos 175 dias), 

51,77% (número de folhas aos 60 dias), 220,21% (biomassa seca da parte aérea aos 220 

dias) e 226,10% (biomassa fresca da raiz aos 220 dias). 

As mudas inoculadas com S. heterogama tiveram maior altura quando 

comparadas com aquelas não micorrizadas, até 75 dias após a inoculação micorrízica, 

na presença ou ausência do nematóide; a partir dos 90 dias, essas diferenças ocorreram 

apenas quando o nematóide não estava presente; apenas as mudas micorrizadas e não 

inoculadas com nematóide alcançaram altura de 14,76 cm (105 dias) e 16,81 cm (120 

dias). Quando se considerou a inoculação micorrízica e a presença/ausência do 

nematóide, verificou-se que M. incognita inibiu a altura das mudas dos 60 aos 120 dias 

(Tabela 1). 

A produção foliar (45 e 60 dias), diâmetro do caule (60 até 175 dias, exceto 120 

dias), biomassa seca da parte aérea (220 dias) e biomassa fresca da raiz (220 dias) nas 

mudas micorrizadas foram maiores do que naquelas não inoculadas com o FMA apenas 

na ausência de M. incognita; o número de folhas (60 dias) e as biomassas foram 

reduzidas na presença do nematóide com a associação micorrízica (Tabela 2 e 3).  

A condição de desinfestação do solo promoveu diferenças significativas no 

diâmetro do caule de mudas de maracujazeiro doce na interação S. heterogama e M. 

incognita aos 60 dias e 90 dias. Nas duas condições de solo (natural e desinfestado) 

maior diâmetro do caule foi observado na ausência de M. incognita e em mudas 

inoculadas com S. heterogama. Comparando as condições do solo, verificou-se que na 

presença do nematóide e do FMA maior diâmetro do caule foi observado em solo não 

desinfestado aos 60 dias, assim como na ausência de ambos aos 90 dias (Tabela 4). 
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Tabela 1. Efeito da inoculação conjunta com Scutellospora heterogama e Meloidogyne incognita, independentemente da desinfestação do solo,  
na altura de mudas de maracujazeiro doce, até 120 dias após a inoculação, em casa de vegetação 

Altura (cm) 
60 dias (*) 75 dias (**) 90 dias (**) 105 dias (**) 120 dias (*) 

M. incognita 

 
Tratamento de 

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

S. heterogama (+)    4,47 aB 5,65 aA   5,10 aB  8,50 aA   5,30 aB 11,46 aA 6,73 aB 14,76 aA 8,88 aB 16,81 aA 
S. heterogama (-) 3,60 bA  3,85 bA    3,89 bA  4,48 bA 4,12 aA   5,40 bA 4,91 aA    6,81 bA 6,62 aA   7,40 bA 

C.V. (%) 16,92 17,60 22,41 30,09 32,09 
(*P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01). 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste de Tukey  (P < 0,05). 

 
 
Tabela 2. Efeito da inoculação conjunta com Scutellospora heterogama e Meloidogyne incognita, independentemente da desinfestação do solo, no 

número de folhas (45 e 60 dias após a inoculação), biomassa seca da parte aérea e fresca da raiz (220 dias após a inoculação) de mudas de 

maracujazeiro doce, em casa de vegetação 

 

 

 

 

 

                         
                        (** P ≤ 0,01).  

                         Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05).

Número de folhas BSPA BFR 
45 dias (**) 60 dias (**) 220 dias (**) 220 dias (**) 

M. incognita 

             
Tratamento de 

inoculação 
 
 

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

S. heterogama (+)   4,66 aA  5,00 aA 5,27 aB   6,83 aA  0,31 aB 3,01 aA 2,71 aB 16,24 aA 
S. heterogama (-)   4,50 aA  3,91 bA 4,66 aA   4,50 bA  0,33 aA 0,94 bA 1,59 aA 4,98 bA 

C.V. (%) 7,66 9,46 60,53 58,17
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Tabela 3. Efeito da inoculação conjunta com Scutellospora heterogama e Meloidogyne incognita, independentemente da desinfestação do solo,  
no diâmetro do caule de mudas de maracujazeiro doce, 60 a 105 dias e 135 a 175 dias após a inoculação, em casa de vegetação 

Diâmetro do caule (mm) 
60 dias (*) 75 dias (**) 90 dias (**) 105 dias (*) 135 dias (**) 150 dias (*) 175 dias (*) 

M. incognita 

Tratamento de 
inoculação 

(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 
S. heterogama (+) 1,79 aB 2,23 aA 2,09 aB 3,11 aA 2,05 aB 3,36 aA 2,58 aA 4,03 aA 3,22 aB 4,92 aA 3,23 aB 4,80 aA 3,66 aB 5,27 aA 

S. heterogama (-) 1,80 aA 1,85 bA 1,96 aA 2,11 bA 1,94 aA 2,15 bA 2,38 aA 2,71 bA 3,33 aA 3,01 bA 3,20 aA 2,74 bA 4,40 aA 3,19 bA 

C.V. (%) 9,46 9,00 13,14 18,63 12,71 19,07 17,72 

(* P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01). 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05). 

 
 
 
Tabela 4. Efeito da inoculação conjunta com Scutellospora heterogama e Meloidogyne incognita no diâmetro do caule de mudas de 
maracujazeiro doce, 60 e 90 dias após a inoculação, em casa de vegetação 

Diâmetro do caule (mm) 
60 dias (*) 90 (*) 

M. incognita 
(+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) 

 
Tratamento de 

inoculação 

Solo Desinfestado Solo não desinfestado Solo Desinfestado Solo não desinfestado 
S. heterogama (+) 1,62 aB 2,23 aA 1,93 aB 2,23 aA 1,85 aB 3,41 aA 2,18 aB 3,31 aA 
S. heterogama (-)  1,80 aA 1,78 bA 1,81 aA 1,91 bA 1,84 aA 1,83 bA 2,03 aB 2,46 bA 
(** P ≤ 0,01). 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05). 
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• Efeito no crescimento do FMA 

Houve interação entre S. heterogama × M. incognita na densidade de esporos do 

FMA. Na ausência do nematóide foram encontrados 1180 esporos de S. heterogama 50 

g-1 de solo, enquanto no tratamento não inoculado havia 20,16 esporos / planta (Tabela 

5). A presença de esporos no tratamento sem inoculação pode ser explicada tendo em 

vista que nessa interação não foi considerada a desinfestação do solo. 

Comparando a esporulação do FMA na presença e ausência de M. incognita foi 

observado que o nematóide foi responsável pela redução da esporulação do FMA de 

1180 esporos para 74 esporos 50 g-1 de solo.  

 

Tabela 5. Efeito da inoculação conjunta com Scutellospora heterogama e Meloidogyne 

incognita, independentemente da desinfestação do solo, no densidade de esporos de S. 

heterogama na rizosfera de mudas de maracujazeiro doce, 220 dias após inoculação, em 

casa de vegetação 

 
 
 
 

  

 

 

(** P ≤ 0,01). 
Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem 

significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05). 

 

• Efeito do FMA e desinfestação do solo nos sinais da meloidoginose 

Massas de ovos, sinais da presença de M. incognita nas raízes do maracujazeiro-

doce, foi influenciada pela inoculação com S. heterogama. Em solo desinfestado a 

presença de S. heterogama reduziu as massas de ovos nas raízes; enquanto, no solo não 

desinfestado não houve diferença. Na ausência de S. heterogama houve redução no 

número de massas de ovos de M. incognita em solo não desinfestado (Tabela 6). 

 

 

 

 

Densidade de esporos 50 g-1 de solo (**) 
M. incognita 

Tratamento de 
inoculação 

(+) (-) 
S. heterogama (+) 74,00 aB 1180,33 aA 
S. heterogama (-) 17,83 aA    20,16 bA 
C.V. (%) 32,55 
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Tabela 6. Efeito da inoculação conjunta com Scutellospora heterogama e Meloidogyne 

incognita e desinfestação do solo, no número de massas de ovos de M. incognita g-1 de 

raiz de mudas de maracujazeiro doce, 220 dias após inoculação, em casa de vegetação 

 

 

 

 

 

                  (** P ≤ 0,01). 
                 Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem 

significativamente pelo teste de Tukey  (P ≤ 0,05). 

 

Experimento II 

• Efeito do FMA e desinfestação do solo nos sintomas e sinais da 

meloidoginose e na reprodução do nematóide 

Na avaliação dos sintomas, sinais e reprodução dos nematóides evidenciou-se 

interação entre S. heterogama x M. incognita x Condição do Solo em número de galhas, 

número de galhas / grama de raiz, massas de ovos, massas de ovos / grama de raiz e 

número de ovos aos 220 dias após a inoculação micorrízica e 90 dias após a inoculação 

de M. incognita (Tabela 7). 

Em solo desinfestado o número de galhas, massas de ovos e ovos foi menor na 

ausência de S. heterogama. Entretanto, quando se considerou o número de galhas e 

massas de ovos por grama de raiz ocorreu inversão das médias em solo desinfestado, 

com redução proporcionada pela inoculação com S. heterogama. Enquanto, em solo 

natural, na presença do FMA houve redução do número de galhas e ovos de M. 

incognita nas raízes. Quando as condições do solo foram comparadas, na ausência de S. 

heterogama, o número de galhas, massas de ovos e ovos foram maiores no solo natural. 

Entretanto, ocorreu o contrário para o número de galhas e massas de ovos por grama de 

raiz (Tabela 7). 

Massas de ovos de M. incognita g-1 de raiz (*) 
  

Tratamento de 
inoculação 

SD SND 
S. heterogama (+) 28,73 bA 27,69 aA 
S. heterogama (-) 44,23 aA             23,40 aB 

C.V. (%) 18,09 
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Tabela 7. Efeito da inoculação conjunta com Scutellospora heterogama e Meloidogyne incognita e da desinfestação do solo, nos sintomas e 

reprodução de M. incognita na raiz de mudas de maracujazeiro doce, 220 dias após inoculação, em casa de vegetação 

  M. incognita (+) 
Galhas (**) Galhas g-1 de raiz  (*) Massas de ovos (*) Massas de ovos g-1 

de raiz (**) 
Número de ovos (**) 

 
Tratamento de 

inoculação 
SD SND SD SND SD SND SD SND SD SND 

S. heterogama (+) 244,00aA  270,33bA 21,06bA  21,21aA 86,00aA 107,33aA   7,40bA   8,63aA 6655,00aA   8308, 00bA 

S. heterogama (-)   56,25bB  367,8aA 75,27aA 30,14aB 42,50bB 137,20aA 60,17aA 11,81aB   64,5bB  14857,00aA 
C.V. (%) 9,56 16,69 16,45 34,51 19,54 
(*P ≤ 0,05; ** P ≤ 0,01). 

Médias seguidas da mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha,  não diferem significativamente pelo teste de Tukey (P ≤ 0,05)
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• Estudo de Correlações 

Os parâmetros de crescimento do FMA e de reprodução do nematóide foram 

correlacionados positivamente, para a produção de galhas e massas de ovos nas raízes de 

maracujazeiro-doce e negativamente, para estes mesmos parâmetros por grama de biomassa 

fresca de raiz, em geral, corresponderam a graus de forte correlação (Tabela 8).  

  

Tabela 8. Matriz de correlação simples entre variáveis de crescimento de Scutellospora 

heterogama e Meloidogyne incognita após 220 dias de inoculação conjunta, em maracujazeiro 

doce, em casa de vegetação 

 

 

 

 

 

 

 

P < 0,01 (**) e P < 0,05.  NG = Número de galhas; NGG = Número de galhas g-1 de raiz; 

NMO = Número de massas de ovos; NMG = Número de massas de ovos g-1 de raiz; CR = 

Colonização de raízes; DE = Densidade de esporos de S. heterogama 50 g-1 de solo 

 

4. DISCUSSÃO 

 

O crescimento do maracujazeiro doce submetido à inoculação individual de M. incognita 

foi reduzido em cerca de 36% em altura e 20% em diâmetro do caule. O mesmo foi observado 

por Strobel et al. (1982), em pessegueiros, com diminuição de 50% no desenvolvimento das 

plantas. Em algodoeiro, Roncadori & Hussey (1977) 44% menores em altura do que as 

plantas controle. Segundo Cofcewicz et al. (2001), o decréscimo no desenvolvimento da parte 

aérea, associado ao parasitismo dos nematóides, geralmente está relacionado à interrupção na 

passagem de água e nutrientes resultante da formação de células gigantes. 

Apesar da maioria dos estudos (Pinochet et al., 1996; Pandey et al., 1999) de interação 

FMA x nematóides verificarem tolerância promovida pela inoculação com os fungos 

micorrízicos, neste estudo observou-se houve intolerância das plantas de maracujazeiro doce 

ao parasitismo de M. incognita, levando a 100% de mortalidade das mudas, mesmo na 

 
Parâmetros Coeficiente Classificação 

NG x CR          0,8065 ** Forte 
NG x DE          0,6865 ** Forte 
NGG x CR        - 0,4907 * Média 
NMO x CR          0,7261 ** Forte 
NMO x DE          0,6984 ** Forte 
NMG x CR        - 0,7630 ** Forte 
NMG x DE        - 0,6379 ** Forte 
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presença de S. heterogama, quando ambos foram inoculados simultaneamente. Entretanto, 

quando o tempo de inoculação do patógeno foi posterior ao estabelecimento do fungo 

micorrízico nas mudas e após o benefício no vigor das plantas promovido pela simbiose 

micorrízica o crescimento das mudas não foi alterado pelo parasitismo do nematóide. De 

maneira similar, Vaast et al. (1998) verificaram que o crescimento do cafeeiro (Coffea 

arabica L.) micorrizado submetido à inoculação com Pratylenchus coffeae Zimmermann foi 

prejudicado quando estes tiveram contato com o nematóide antes do estabelecimento da 

simbiose. Sikora & sitaramaiah (1984) sugeriram que para melhor resposta no 

desenvolvimento de plantas infectadas com nematóides e submetidas à inoculação 

micorrízica, a pré-inoculação com os FMA deve ser realizada quatro semanas antes da adição 

dos nematóides ao solo. 

De acordo com as respostas sugeridas por Ingham (1988) no desenvolvimento das 

plantas quanto à interação nematóides endoparasitos e fungos micorrízicos, a inoculação 

conjunta M. incognita e S. heterogama no mesmo período enquandra-se no primeiro tipo, 

segundo o qual, o desenvolvimento da planta promovido pelo fungo micorrízico é suprimido 

pelo parasitismo do nematóide. Neste caso, o crescimento do maracujazeiro-doce no 

tratamento co-inoculado foi menor do que no tratamento individual com FMA. 

Neste experimento existiu efeito do nematóide na esporulação de S. heterogama, 

entretanto, a colonização não foi afetada pela interação. Husssey & Roncadori (1982) também 

verificaram que os efeitos dos nematóides, em geral, na esporulação dos FMA, sâo muito 

variáveis, podendo a esporulação ser inibida ou não, porém em relação à colonização das 

raízes, na maioria dos casos, efeito adverso ocorre mais dificilmente. Da mesma maneira, 

Kotcon et al. (1985), ao verificar a interação entre M. hapla x G. fasciculatum em Allium cepa 

L., observaram que a colonização da raiz não foi influenciada pela presença do patógeno, 

entretanto, a densidade de esporos foi significativamente menor. Atilano et al. (1981) 

observaram resultados similares ao deste experimento, no qual Meloidogyne arenaria (Neal) 

Chitwood afetou a esporulação e a colonização dos FMA e sugeriram que esse efeito ocorreu 

provavelmente pelos efeitos diretos nas plantas, como modificações anatômicas e fisiológicas, 

causando interferências no movimento de água e nutrientes tanto para as raízes como para a 

parte aérea. O’Bannon & Nemec (1979) observaram redução significativa na esporulação de 

G. etunicatum em limoeiro (Citrus limon (L.) Burm. f.) quando infectado por Radopholus 

similis (Cobb) Thorne e atribuíram a redução ao decréscimo no crescimento micelial em 

plantas infectadas pelo nematóide. Os autores também observaram disrupção do tecido 

cortical pelo parasito, deixando pouco espaço para colonização pelo fungo micorrízico.  
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Observou-se redução significativa nos sintomas (galhas), sinais (massas de ovos) e na 

reprodução (número de ovos) no segundo período de inoculação do nematóide, quando se 

considerou a contagem por grama de raiz. Na maioria das vezes, quando a análise é feita 

considerando a biomassa da raiz, o efeito do FMA contra o parasitismo do nematóide é 

sentido mais fortemente. Este fato foi verificado nas mudas de maracujazeiro-doce. O número 

final de galhas, massas de ovos e ovos em mudas micorrizadas parece não refletir o dano real 

provocado pelos nematóides, pis nas mudas micorrizadas os sítios de penetração estão em 

maior volume do que em mudas controle, aumentando a população final de nematóides nas 

raízes. Esta hipótese parece ser confirmada no primeiro período de inoculação de M. incognita 

nas mudas de maracujazeiro-doce, porque o sistema radicular de todos os tratamentos estava 

semelhante em biomassa e, portanto, o nematóide teve chance de penetração igual em ambos 

tratamentos com ou sem a presença de S. heterogama, o que não resultou em efeito 

promovido pela micorrização nos sinais e reprodução do nematóide. 

Em trabalho de revisão, Borowicz (1982) verificou que na maioria dos estudos 

relacionados com a interação dos fungos micorrízicos e nematóides sedentários houve 

decréscimo na reprodução dos nematóides. Esta redução é atribuída pro Ingham (1988) a 

mudanças fisiológicas causadas pela presença do FMA no sistema radicular, que podem 

alterar a atratividade das raízes ou induzir a formação de barreira física ou química à 

penetração. 

Jaizme-Veja et al. (1997) observaram resultados semelhantes ao deste experimento, 

quando os autores compararam a biomassa total de raiz de bananeiras e contagens de galhas e 

ovos por grama de raiz e sugeriram que o segundo parâmetro deve ser considerado por  

expressar mais fielmente a reprodução e o nível de infecção pelo nematóide. 

De acordo com o conceito de Hussey & Roncadori (1982), as mudas de maracujazeiro-

doce mostraram-se resistentes ao parasitismo do nematóide promovido pela simbiose 

micorrízica com S. heterogama, demonstrado pela diminuição no número de ovos nas raízes 

quando o FMA já estava estabelecido na planta. Carling et al. (1989), embora com fungo 

micorrízico e hospedeiros diferentes, também observaram que na interação G. etunicatum x 

M. incognita, a simbiose micorrízica tornou a soja resistente ao parasitismo do nematóide. 

 Segundo Agrios (1988) a resistência da planta é dirigida por fatores externos ou 

internos, que podem reduzir a chance de um patógeno infectá-la ou diminuir o grau de 

infecção. Entre estes fatores está o reconhecimento do patógeno pelo hospedeiro, assim como 

alguma característica hereditária da planta que contribui para a localização do patógeno em 
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pontos de penetração, redução de substâncias tóxicas produzidas pelo patógeno ou inibição da 

reprodução.  

Muitas vezes as plantas intolerantes podem tornar-se resistentes ao parasitismo por 

interferência internas ou externas à planta. Em relação ao biocontrole promovido pelos  

fungos micorrízicos, muitos autores (Dehne, 1982; Hussey & Roncadori, 1982; Ingham, 1988; 

Azcón-Aguillar & Barea, 1996) afirmam que o dano causado pelo parasitismo é compensado 

com o aumento da nutrição da planta, competição por locais de infecção ou por fotossintatos 

ou, ainda, promoção de mecanismos de defesa que podem torná-la capaz de reagir contra o 

patógeno. Entretanto, Azcón-Aguillar & Barea (1996) sugerem que pesquisas baseadas em 

técnicas moleculares, imunológicas e histoquímicas são necessárias para elucidar estas 

afirmações. De acordo com esses autores o mecanismo de proteção conferido pela simbiose 

micorrízica é promovido muito mais indiretamente contra o patógeno do que alguma 

modificação genética na planta.  

A redução no número de galhas no maracujazeiro doce pode ter ocorrido devido a 

competição por sítios de infecção. Kellam & Schenck (1980) avaliando a posição das galhas 

em relação a colonização micorrízica também observaram que existiu menor quantidade de 

galhas por grama de raiz em plantas de soja micorrizadas. Segundo os autores, a menor 

quantidade de galhas presentes nas raízes micorrizadas poderia ser o resultado da redução da 

habilidade do nematóide em penetrar na raiz ou da presença do fungo ter influenciado o 

surgimento de células gigantes interferindo o desenvolvimento do nematóide.  

 O aumento no vigor da muda também pode ter influenciado, de maneira positiva, a 

reação da planta hospedeira à presença do parasito. Do mesmo modo, Cofcewicz et al. (2001) 

sugeriram que o benefício nutricional do tomateiro promovido pela simbiose com G. 

etunicatum pode ter contribuído para a resistência da planta ao parisitismo de M. javanica. 

Entretanto, este fato ainda não está bem elucidado. 

Grandison & Cooper (1986) também observaram que a contagem de nematóides por 

grama de raiz foi menor em plantas inoculadas com o nematóide quatro semanas depois da 

inoculação com os FMA. Segundo eles, a colonização micorrízica aumentou a resistência a 

M. hapla na cultivar suscetível de alfafa. Da mesma forma, Calvet et al. (2001) sugeriram que 

a inoculação do fungo micorrízico antes do transplantio das mudas para o campo com FMA 

eficientes e selecionados na promoção do crescimento é importante pré-requisito para a 

proteção das mudas contra os nematóides, permitindo ao fungo tempo suficiente para 

estabelecer simbiose eficiente nas raízes antes da exposição com o parasito.   
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 Na interação S. heterogama x M. incognita verificaram-se correlações negativas entre 

sinais e sintomas da penetração de M. incognita nas raízes do maracujazeiro-doce e entre 

colonização e densidade de esporos de S. heterogama. Grandison & Cooper (1986) também 

verificaram que M. hapla estava ausente do tecido cortical com mais de 10% de colonização 

micorrízica. Enquanto Smith et al. (1986 a) verificaram que M. incognita não foi influenciado 

pela colonização de 20 – 30% de algodoeiro por G. intraradices, mas 50% da colonização 

inibiu significativamente o desenvolvimento do nematóide. 

  Os períodos de inoculação em diferentes tempos promoveram interações entre 

nematóides e FMA e reações variadas na planta hospedeira. No primeiro experimento, de 

acordo com as propostas de Hussey & Roncadori (1982), observou-se que a interação foi 

negativa, pois o desenvolvimento das mudas e a esporulação de S. heterogama foram 

suprimidos; mas no segundo experimento, verificou-se que no desenvolvimento do 

maracujazeiro-doce a interação foi considerada neutra, porém com redução na reprodução, 

sintomas e sinais do nematóide, indicando interação positiva entre S. heterogama x 

M.incognita.    

 

5. CONCLUSÕES 

 

- As mudas de maracujazeiro doce não toleram o ataque de M. incognita raça 1 na inoculação 

conjunta simultânea com o FMA. 

- A infestação com M. incognita no solo inibe a esporulação de S. heterogama.  

- A inoculação com S. heterogama em mudas de maracujazeiro doce reduz a reprodução de 

M. incognita quando o estabelecimento do FMA precede a inoculação do nematóide. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 
 
 
 
 Nas condições em que este trabalho foi realizado conclui-se que: 
 
 

 A utilização de FMA pode reduzir em até 40 dias, o tempo de formação de mudas de 
maracujazeiro-doce, tornando-as aptas para o transplantio ao campo; 

 
 Dentre os FMA empregados, Scutellospora heterogama em geral promove maiores 

benefícios ao crescimento de mudas de maracujazeiro-doce; 
 

 A desinfestação e a adubação fosfatada do solo favorecem a atuação dos FMA 
introduzidos G. albida e S. heterogama; 

 
 O maracujazeiro-doce é excessivamente dependente da micorrização em solos com até 12 

mg dm-3 de fósforo e mostra-se facultativamente dependente quando adubado com níveis 
≥ 16 mg dm-3 desse nutriente; 

 
 O crescimento de mudas de maracujazeiro-doce é inibido pelo ataque de Meloidogyne 

incognita; no entanto quando a planta é pré-inoculada com FMA e a associação 
estabelecida, a ação do nematóide é minimizada, indicando aumento de tolerância do 
hospedeiro ao patógeno;  

 
 A infestação do solo com M. incognita inibe a esporulação de S. heterogama; 

 
 A associação de mudas de maracujazeiro-doce com S. heterogama prejudica a reprodução 

de M. incognita,quando o estabelecimento do FMA precede a inoculação do nematóide.
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