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EFEITO DE INOCULAÇÃO COM MICORRIZA (VA) EM DUAS
CULTIVARES DE CAUPI (Vigna unguiculat8) EM CASA DE VEGETAÇÃO

Elizabeth Ying Chu 1 e Areolino de Oliveira Matos1

RESUMO: Os efeitos de inoculação com uma mistura de micorriza VA mar
+ + + em duas cultivares de caupi (Ouebre-

cadeira e V-48) foram estudados num ensaio em vaso em casa~de-vegetaç40 com solo de Tra-
cuateua, caracterizado como Areia Quartzosa Vermelha Amarela, fumigado e sem adíção de

qualquer corretivo. A nodulação ocorreu naturalmente em todas as plantas utilizadas neste ex-
perimento. A ínoculaçâo com micorriza aumentou significativamente a nodulação, o cresci-

mento da planta, as quantidades' de N e P absorVidas: a produção de gr40s e antecipou o

amadurecimento das vagens, independente das cultivares de caupi. Porém, a inoculação não

aumentou proporcionalmente o valor de raiz/parte aérea. A cultivar V-48 respondeu melhor

à inoculação com micorriza, indicando haver diferenças em efetividade da micorriza sobre di-

ferentes variedades de planta. O resultado deste trabalho preliminar mostrou a perspectiva
futura de utilizar-se micorriza na produção de caupi na região amazônica.

T.rmos para indexação: Região amazônica, caupi, manl-
hotis, Rhizobium, nodulação, Areia Quartzcsa Vermelho Amarela.

THE EFFEcr OF INOCULATION WITH MYCORRHIZA riA) ON TWO
COWPEA (Vigna unguiculata)

CUIl'lVARS UNDER GREENHOUSE CONDmON

ABSTRACf: The effects of inoculation with a mixed miconhizal inoculum

+ + on two cowpea cultivars (Quebra-
cadeira e V-48) were stucll.ed in a pot experiment in greenhouse with fumigated and unamen-:
18d lIed Yellow Ouartz Sand aoil from the oountry d Tracuateua d State d PaJá. Nodulation 0CCI.Il8d
naturaIly in all the pIaIJIs l8d. Tbe inoculaticm with myo:nhim significantly inc::le!I-=lnodulatim, plant

iJOWili, amout of N and P absorved, bean yield and antecipated the seed pod maturation,
b!dependent d c:awpea cultivar However, inoculation did no! proportionally increase the rootIsboot

retio. The cultivar V-48 responded better to inoculation with miconhiza which indicates a dif-

letence in myconhiza effectiviness on different plant cultivara. The results of this preliminary

Mlrk showed that there ia a potential for the use of myconhiza for cowpea production in Ama-

1011 region.

hIdeK terms: Amazon region, cowpea, , ,

pon , nodulation .

••
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INTRODUÇÃO

As raízes da maioria das plantas for-
mam associações com micorrizas endotró-
ficas tipo vesicular-arbuscular (Gerdemann,
1968). As evidências de micorrizas
vesicular-arbuscular em aumentar a absor-

ção de nutrientes do solo, principalmente
fósforo,pelas plantas podem tornar esta as-
sociação a desempenhar um importante
papel na nutrição mineral de plantas nos
solos tropicais de baixa fertilidade (Mosse .

1981).
Na Amazônia, a maioria dos solos são

carentes em teor de fósforo. Para melhorar
a produtividade da planta é necessária a
aplicação constante de fertilizantes fosfata-
dos, que geralmente resulta em alto custo
de produção. Entn}.t~to, a utilização de íno-,

culação com micorriza VA de eficiência
comprovada pode se transformar numa téc-

nica promissora para aumentar a produti-
vidade de plantas sem onerár o custo de
produção.

Devido a sua alta resistência fitopagê-
nica e adaptabilidade sob condições da re-
gião amazônica, o caupi já é uma cultura
de grande importância alimentícia no nor-
deste paraense. Nos últimos cinco anos, a
área de produção desta cultura aumentou

significativamente. Para manter a sua alta
produtividade (1.000 kglha) uma dosagem
de 111 kg de supertriplolha é aplicada

anualmente. Portanto, é de grande interes-
se realizar um estudo sobre a inoculação
de micorriza VAnesta cultura em condições

climáticas e de solos da Amazônia. Neste
trabalho preliminar verificou-se o efeito de
inoculação com micorrizas VA no cresci-

mento e desenvolvimento de duas cultiva-
res (Quebra-cadeira e V-48) de caupi.

MATERIAIS E MÉTODOS

o experimento foi conduzido em casa-
de-vegetação em vasos plásticos contendo
três quilos de solo fumigado com brometo
de metila (5m2, '10 cm profundidade/lata).
Foi utilizado solo sob vegetação de capoei-

ra, caracterizado comoAreia Quarlzosa Ver-

melho Amarela, em área' localizada
próximo aos experimentos de caupí no

Campo Experimental de Tracuateua. O so-
lo foi coletado numa profundidade de 0-20
cm e peneirado. A análise do solo mostrou
as seguintes características: pH:

4,5;N:0,05"1o; Ca+Mg:1.20 meq/100g
T.F:S:A.: K:O,OSmeq/loog T.F,S.A.P205;
1,21 mg/l00g. O solo foi utilizado sem adi-
ção de qualquer corretivo.

Foi usado como inóculo uma mistura
de três tipos de micorrizas VA:

(fornecido pelo IAC, originária
da Inglaterra), e

(proveniente do CIAT,
Colômbia). Os esporos dos fundos foram
multiplicados em vasos-de-cultivo planta-
dos com Uma
mesma quantidade de solo contendo raízes
e esporos foi retirada dos três vasos-de-
cultivo e homogeneizada dentro de um sa-
co plástico. Dez gramas desta mistura, con-
tendo aproximadamente 1700 esporos,
foram utilizados como inóculo por vaso.

Foram testadas duas cultivares de cau-
pi: Quebra-cadeira e V-48. Em cada vaso,
o ínóculo foi depositado numa profundida-

de de 2 cm sobre o qual foram colocadas
três sementes. Após a germinação foi feito
o desbaste, deixando-se uma planta por va-

so. Todos os vasos receberam 5 ml de SUl-

pensão preparada com o mesmo solo no
qual foi utilizado ínóculo, isenta de espo-

ros dos fungos micorrízicos, mas contendo
. outros microorganismos do solo.

O delineamento do experimento foi fa-

torial 2x2 com os blocos inteiramente ce-
sualizados e quatro repetições por
tratamento, totalizando 32 vasos. Foram feio
tas duas avaliações: 40 e 62 dias ap6s o
plantio para avaliar o crescimento e a pro-
dução das plantas. Foram utilizados 16 va-
sos, para cada avaliação.

Uma pequena parte das raízes foi eo-
reda conforme a técnica descrita por PhU.
lips & Haymann (1970) para avaliação de
infecção de raiz ..A estimativa da percen-
tagem do comprimento de raiz ínfeetade foi



feita através do método descrito por Giova,n-
netti & Mosse (1980). Após remoção das
raízes, 50 g de solo de cada vaso íorem pe-

neirados pelo método sugerido por Gerde-
mann & Nicolson (1963) e centrifugados
para avaliação de esporos e detecção de
contaminação.

Para determinação do peso de grão, as

vagens foram secadas ao sol e debulhadas.
Após a pesagem, os grãos foram secados
novamente numa estufa de 65°C até atin-
gir pese constante. As determinações de ni-

trogênio e fósforo totais foram feitos confor-
me metodologia descrita por Chapman &

Pratt (1973).

Os teores de fósforo dos solos de cada
tratamento foram analisados 40 dias após
o plantio pelo método de Riley and Murphy.
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RESULTADOS

o efeito da inoculação foi observado
duas semanas após o plantio. Com 20 dias
de idade as plantas inoculadas já demons-
travam crescimento superiores às plantas
não inoculadas. A diferença mais acentua-
da foi observada na cultivar V-48. Embora
não tendo sido adicionada suspensão de

neste experimento, todas as
plantas nodularam. Na Tabela 1 são mos-
trados o número e o peso seco de n6dulos
das cultivares de caupi 40 dias após o
plantio. Constatou-se que a inoculação au-
mentou significativamente o número e o pe-

so seco de n6dulos independente das
cultivares de caupi.

TABElA1. Efeito da ínoculação com micorriza VAsobre o número e o peso seco de n6dulos
de duas cultivares de caupi 40 dias após o plantio.

Nº de nódulo !pl Peso seco nódulo (g!pl)

Q. cadeira I V-48 X Q. cadeira I V-48 I X

Inoculada 169,0 363,50 266,25a 1,20 1,18 1,19a

N"'aoInoculada 89,75 45,25 67,50b 0,69 0,65 0,67b

X 129,38 204,38 0,95 0,91

Di!'.entre inoculação

Dif. entre variedades

Int. Lnoc , x Varo

cv (%)

* **

NS

NS

NS

NS

88,44 8,83

• Indica difetença significativa à probabilidade de 5%
•• Indica diferença significativa à probabilidade de 1%

Na Tabela 2 observou-se que a íaocu-
lação aumentou significativaniente a altu-
ra da planta, o diâmetro do primeiro nó e
a ~a foliar da cultivar V-48, enquanto a
.cultivar Quebra-cadeira teve aumento sig-
nificativo somente no diâmetro do primei-
lQ n6 e a área foliar.

Pelos dados da Tabela 3 constatou-se
que a inoculação aumentou significativa-
mente a produção de matéria seca da raiz
e da parte aérea, quantidade de nitrogê-

nio e fósforo absorvidos pela planta, inde-
pendente da cultivar. Embora não tenha
havido interação entre inoculação e cultí-
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TABEIA 2. Efeito da inoculação com micorrizas VA some o CMIICimentode duas cultiva188 de
caupi 40 dias após plantio.

X

Irra.Il.a:B ::a,ffia 33,87a35,'37 0,63 0,55 O,:Ba 0,749. O,84aO,79 13,CO 7,'3J ID,25a1.134,5Be.1.1$,:B!. 1.lffi,45

fá, lra:ul.a:B 35,a::a 18,8]) Z1,rD 0,55 0,42 o,e 0,62) O,s;b o.ss e;!D 4,75 6,62) ffi3,9b 358,19:> 515,86

X '37,rD a;,33 O,:Ba o,e 0,68 O;Xl ID,"&. 6,12> e:e,CB 782,a4

..~:~~-------------------------------------------------------------------------------..

Int. írec. x Varo N.S.

OJ (%) 12,73 9,25

"

N.S. ..
N.S.

s.os , 14,55 10,18

• Indica difenmça significativa à probabilidade de 5% ";,.;,.

•• Indica difeIença significativa à probebílídade de 1% ,
, .

~,
A él"iWa.eão de produção foi feita, con-

seqüer~e, a parij.t do amadurecímen-

to da ~ vagem (62 dias ap6s o
plantiol:-'~ j:noculação aumentou signi-
ficativa~ o número e o peso seco
de ~.::., quantídade de proteína

bruta, ~pquanto diminuiu significati-

var, o efeito de inoculação foi bem maior
na cultivar V-48. A inoculação diminuiu
significativamente a relação raiz/parle aé-
rea da planta. Observou-se também que o
sistema radicular da planta inoculada foi
bem mais fino e mmificado do que da plan-

ta não inoculada.

TABELA3. Efeito da inoculac;4o com micorrizas VA some pejIO.!ia matéria seca do. raiz, pelO
da matéria seca da parte aéIea, Ielac;4o raiz/parte .rNitrogênio e Fósforo abaorvi.
doe de duas cultiva188 de caupi 40 d,iaa ap6s ~ -

Fes:>aro ra1z(glpl) Fes:>aro reree. (glpl) !ela;ID ~ I N ~ (rrglpl) p à:Bxv1d:> (rrgIpl)

Q. caiili"e.IV-481 x Q. caiili"e.IV-48 I x Q. caiili"e.1 V-481 x IQ· caiili"e.1 V-48 I x Q. caiili"e.1 V-481 x

4,13 4,Z14,a::a 12,es 10,m 11,O<la 0,34 0,44 0,3:1) a42,fO 195,62219,61a 12,9::> 1.0,83 l1,87a
3,4J 1,95 2,6EI:l 6,79 2,4 4,62) 0,51 O,rDO,€6a. 148,53 75,<0 lU,87b 6,CQ i.es 3,96b

3,77 3,11 9,a4a 6,24) 0,43) O,62a 1$,57a 135,91b 9,47a 6,3)\>

llif~~-~------------------------------------------------;~~-----------------------------

o..Il1:çiD

Dif. B'1I:re va

Int. Ircc, x varo

N.S.

N.S.

29,63

N.S.

14,84cv (%)

N.S.

28,38

N.S.

15,50

N.S.

22,44

&

• Indica difenmça significativa à probabiHdade de 5%

•• Indica dUeIença significativa à probabilidade de 1%



vamente a época de colheita, an

tecipando o amadurecimento das vagens

(Tabela 4). Observou-se também iriteração
enfIe Inoculação e a cultivar V-48,notando-

se que o aumento do peso seco de grãos·
e quantidade de proteína bruta das plan-

tas inoculadas foi bem maior (teste Ducan
5%). A cultivar Quebra-cadeira não apre-
sentou aumentes significativos (teste Ducan
5%).

A percentagem do comprimento das
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raízes infectadas 40 dias após a Inocula-

ção variou de 66%-87% para Quebra-

cadeira, 64%-79% para V-48 e 0%. para
as plantas não inoculadas. A análise de s0-
lo ap6s o plantio mostrou que a concentra-

ção de P disponível nos solos inoculados
com micorriza foi bem menor do que nos
solos sem micorriza, sendo de 3,4ppm e
1,9ppm para OUebra-cadeira e V-48 ino-
culadas; 6,8ppm e 6,6ppm para Quebra-
cadeira e V-48 não inoculadas.

TABELA4. Efeito da inoculação de micorriza VAsobre produção de gr!os de duas cultivares
de caupi.

P€s:J seco grID (rol) P€s:J rexl grID (estu Proteira bruta cb
1'12do grID(pl. D1a3 do coleta/pl.

(glpl) fa) (glpl) - mo (~ol)

Q. ca:IillalV-48 I x Q. ca:Iillal V-481 x Q. ca:IillalV-48 I x Q. ca:eiral V-48 I x . Q. ca:eiral V-48 I x

6,64a 5,84a6,24 5,93 5,C8a 5,53 1,Lfe. 1,359.1,4::> 35,75 32,75 34,25a 62,CD 69,CD 65,9])

6,35 4,16 5,72 3,65

6,CBa 2,-a: 4,29 5,Lfe. 2,220 3,84 1,3al. 0,61> 0,93 25,75 15,25 <0,9]) ;1),25 84,CD 77,l3a

65,130 75,9J9.

Dif. entre :innl

Jaio

Dif. entre vari~
cIa:les

Int. iro::. x Var,

01 (%) 19,65 19,75

1,3') O,W 30,75a 24,=

N.S. N.S.

<0,48 15,93 5,lí

• Indica diferença significativa à probabilidade de 5%
•• Indica diferença significativa à probabilidade de l!o

DISCUSSÃO

A fumigação do solo provavelmen-
te reduz mas não elimina totalmente os en-
dófitos nativos (Islam & Ayanaba 1981a),
isto pode ter contribuído para a nodulação
espontânea das plantas utilizadas neste ex-
perimento. A ocorrência de micorriza VA
em leguminosas que nodulani é um exem-

plo de infecção dupla envolvendo a bacté-
ria que fuca nitrogênio e o fungo que
aumenta a absorção de nutriente pela plan-

ta, especialmente fósíoro, através de uma
assecíação simbiótica com as raízes da
planta. Para nodulação e fixação de nítro-

gênio, uma quantidade adequada de f6s-
foro no solo é indispensável (Schreven
1958). No solo de baixo teor de.fósíoro, a

leguminosa não consegue nodular sem ser
infectada pela micorriza (Asai 1944). Se-

gundo Crush (1974), o aumento de nodu-
lação na presença de micorriza ou
.adubação fosfatada solúvel é devido a um
aumento no fornecimento de fósforo à plan-
ta. Entretanto, o aumento de nodulação p0-
de ser con siderado um efeito indireto da
micorriza sobre o Rhizàbium.

Godse (1978) observou que a inocula-

ção com mocorriza aumentou a nodulação
e crescimento de caupi, tanto nas plantas
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inoculadas com Rhizobium como nas plan-
tas noduladas naturalmente. Islam & Aya-

naba (1981b) relatou que no solo fumigado
com formalina ou não sob condições de

campo, a inoculação com micorriza no iní-
cio do plantio aumentou o peso seco da
parte aéIea, infecção da raiz N e P total e
produção de grãos. Os mesmos efeitos be-
néficos da inoculação foram observados
neste trabalho. A íncculação com mícorrí-

za aumentou sensiVelmente a produção de
matéria seca, quantidades de N e P absor-
vidas e produção de grãos.

A proporção sistema radicularlparle
aéIea da planta inoculada foi Ieduzida em
relaç60 ao tratamento n60 inoculado. Hay-
man e Mosse (1971) verificaram que as
plantas MO inoculadas de cebola absorvem

menos fósforo, enquanto as suas propoIÇões
de raizlparte aéIea foram duas vezes maior

do que as plantas inoculadas,. sugerindo
que o aumento de abeoxção de nutrientes
com inoculação de micorriza não resultou
de um crescimento proporcionalmente
maior do sistema radicular. Foi observado
também que o sistema radicular das plan-
tas inoculadas apresentou raízes mais finas
e ramificadas. A mesma observação foi des-

crita pelo Sieverding (1980) em raízes de
sorgo inoculadas com micorriza. A altera-
ção da morfologia da raiz Pode ser um fei-

to micorrízico e ter contribuído para o
aumento de absorção de nutrientes pela
planta.

Segundo Mossa (1972), a efetividade
da endomicorriza em aumentar o cresci-

mento e abeoxção de nutrientes da planta
depende dos estados fisiológicos do fungo
e da planta, condições do solo e interação
entre eles. Portanto, difeIentes plantas res-

pondem difeIentemente à infecção micor-
rízica. Quebra-cadeira e V-48 são duas

cultivazes morfologicamente e fisiologica-
mente distintas. A inoculação com micor-
riza promoveu o desenvolvimento de ambas
as cultivares em diferentes graus, sendo a
efetividade da micorrizá maior na cultivar
V-48.

A inoculação com micorriza reduzíu
significativamente o ciclo da planta de cau-

pi sob condições de casa-de-vegetação. O

aumento em absoIÇão de nutrientes e o
crescimento da planta podem ter contribuí-

do para o amadwecimento antecipado da
planta.

Os IeSultados deste babalho preliminar

mostraram perspectiva de se utilizar micor-
.riza na produção de caupí na legião ama-
zônica.

CONCLUSÃO

A inoculação com micorriza VA au-

mentou significativamente a nodulação, o
CIeSCimento, a abeoxção de N e P é a pro-
dução de grãos de caupi.

O aumento de abeoxç60 de nutrientes
com inoculação de micorriza não resultou
num creScimento proporcionalmente maior

do sistema radicular, embora, a presença
de micorriza tenha alterado a morfologia
das raÍzes.

A inocu1ação com mocorriza estimulou

o desenvolvimento da planta, antecipando
sua fase reprodutíva sob condições de casa-

de-vegetação.
Existem diferentes graus de efetivida-

de da micorriza entre as dííerentes cultiva-
res de caupi.
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