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Resumo 

A sustentabilidade da agricultura requer a adoção de práticas agrícolas de conservação do solo, as quais geram 

impactos positivos na qualidade do mesmo, uma vez que promovem um aumento da microbiota e sua diversidade, 

essencial para o estabelecimento e desenvolvimento de qualquer cultura. 

O presente trabalho pretende estudar a influência da presença de micélio extra-radicular intacto como fonte 

preferencial de inóculo dos fungos micorrízicos arbusculares nativos de forma a garantir melhor colonização do milho 

e o seu eventual efeito bioprotetor contra o Cephalosporium maydis. De forma a fazer variar o micélio extra-radicular 

disponível, instalaram-se dois ensaios, com e sem cultura de cobertura, onde foram testados dois sistemas de 

mobilização do solo e duas variedades de milho, suscetível e tolerante ao fungo fitopatogénico. 

A capitalização dos benefícios, em termos da produção de grão e presença de C. maydis, decorrentes da utilização 

de uma cultura de cobertura só se conseguiu quando se fez mobilização na linha, pelo que estas podem ser as duas 

práticas culturais conducentes à redução de C. maydis, conjugando o efeito da micorrização a outros benefícios 

associados à cultura de cobertura. Nestas circunstâncias, o uso de variedades tolerantes ou suscetíveis parece ser 

indiferente. Apesar de na ausência de cultura de cobertura e com mobilização tradicional se poderem alcançar 

produções interessantes e níveis mais baixos de C. maydis, este sistema está mais dependente da variedade utilizada, 

não beneficia das vantagens associadas à cultura de cobertura, tem custos mais elevados e é ambientalmente menos 

sustentável. 

Palavras-Chave: Fungos micorrízicos arbusculares, seca tardia, stress biótico, cultura de cobertura, micélio extra-

radicular, mobilização do solo. 
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Abstract 

The sustainability of agriculture requires the adoption of agricultural soil conservation practices, which generate positive 

impacts on soil quality, since they promote an increase in the microbiota and its diversity, essential for the establishment 

and development of any culture. 

This study aims to assess the influence of the presence of intact extraradical mycelium as a preferential source of 

inoculum of the native arbuscular mycorrhizal fungi in order to guarantee a better colonization of maize as well as its 

possible bioprotective effect against Cephalosporium maydis. In order to vary the available extraradical mycelium, two 

experiments, with and without cover crop, were carried out, in which two soil tillage systems and two maize varieties, 

susceptible and tolerant to the phytopathogenic fungus, were assessed. 

The capitalization of the benefits, in terms of grain production and C. maydis presence, derived from the use of a cover 

crop were only achieved with minimum tillage. Therefore both cultural practices are necessary to reduce the presence 

of C. maydis, coupling the effect of mycorrhization together with other benefits associated with the cover crop. In these 

circumstances, the use of tolerant or susceptible varieties seems to be indifferent. Although in the absence of a cover 

crop and using conventional tillage, yields and lower levels of C. maydis in the plants are possibly achieved, this system 

is more dependent on the maize variety used, does not benefit from the advantages associated with the cover crop, is 

more costly and environmentally unsustainable. 

Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, late wilt, biotic stress, cover crop, extraradical mycelium, soil tillage. 
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Capítulo 1 

Enquadramento e Objetivos 

O milho constitui, no contexto agrícola português, uma das mais importantes culturas arvenses e é, destacadamente, 

a que mais explorações agrícolas envolve de norte a sul do país, sobretudo na região do Ribatejo (ANPROMIS, 2018). 

Quer associada à produção de silagem, quer à produção de grão, a cultura do milho afirma-se hoje como um dos 

casos demonstrativos das potencialidades produtivas e tecnológicas da agricultura de regadio, aproveitando as 

potencialidades edafoclimáticas que o posicionamento geográfico proporciona, mas também porque esta localização 

torna a rega um contributo imprescindível ao desenvolvimento vegetativo da cultura. Desta forma, esta cultura, além 

de gerar importantes contributos para a vitalidade das economias regionais e nacional, constitui uma aposta 

economicamente estratégica com claros benefícios para Portugal (Souza, 2012; ANPROMIS, 2018). 

Contudo, devido à intensitificação de determinadas práticas agronomicamente incorretas, a agricultura tem vindo a 

tornar-se cada vez menos sustentável a longo prazo e com impactos extremamente negativos no ambiente e no 

equilíbrio dos ecossistemas naturais. Por exemplo, o recurso às práticas convencionais de mobilização do solo durante 

anos consecutivos provoca uma quebra na fertilidade natural do solo, perda de matéria orgânica, assim como 

perturbação do processo de estruturação do solo, deixando-o exposto a fatores ambientais que desencadeiam 

processos de erosão com consequente perda de solo produtivo ao longo dos anos. Tendo em conta que o solo é 

considerado um recurso não renovável, existe a necessidade de procurar novas soluções, pelo que um dos caminhos 

a seguir é a aposta em técnicas e práticas agrícolas de conservação do solo, que preservem ou melhorem as 

características físicas, químicas e biológicas, pois o solo é um elemento essencial na atividade agrícola e a 

produtividade está diretamente relacionada com as características edáficas.  

A produtividade, assim como a qualidade, das culturas cultivadas para consumo humano está em risco devido 

especialmente a pragas, infestantes e agentes patogénicos (Oerke, 2006). Nos últimos anos, tem-se verificado uma 

forte presença de um fungo patogénico no milho, Cephalosporium maydis (C. maydis), em diversas partes do Mundo. 

Embora a doença se manifeste maioritariamente em zonas endémicas, como o Egito ou a Índia, onde se supõe uma 

grave ameaça para a produção de milho, a sua presença tem vindo a disseminar-se por outros países e já atingiu 

Portugal. Este fungo tem vindo a adquirir uma importância cada vez maior e a causar muitos prejuízos nesta cultura, 

podendo originar perdas de produção, em variedades sensíveis, na ordem dos 70% do potencial produtivo (Pioneer 

Hi-Bred Sementes de Portugal, 2015). Esta situação deve-se principalmente ao facto de não existirem meios químicos 

para o controlar de forma eficaz. O C. maydis é um agente patogénico do solo que se reproduz assexuadamente 

mediante conídios e que possui baixa capacidade competitiva. A infeção por parte deste fungo dá-se através da raiz, 

sendo que, inicialmente, se desenvolve lentamente dentro dos vasos do xilema que transportam a água e os nutrientes 

ao resto da planta, mas, após um período de aproximadamente cinco semanas, começa a desenvolver-se 

rapidamente, bloqueando qualquer fluxo para as partes superiores da planta, e acabando por secar a planta por 

completo. Embora o método de proteção da cultura mais eficaz seja o uso de variedades tolerantes, nunca se pode 

garantir a ausência desta doença em zonas de alto risco simplesmente com o uso da tolerância genética, pelo que é 
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importante ter em conta algumas práticas culturais que podem reduzir o risco (Pioneer Hi-Bred Sementes de Portugal, 

2015), como por exemplo a rotação de culturas. 

As práticas de conservação do solo, aliadas a outras práticas culturais acessórias, são formas agronomicamente 

corretas com impactos positivos na qualidade dos solos a todos os níveis. A adoção deste tipo de práticas, entre 

muitos outros benefícios, promove um aumento da microbiota do solo e sua diversidade que é essencial para o bom 

estabelecimento e desenvolvimento de qualquer cultura devido às relações que se estabelecem, diretamente por via 

das simbioses mutualistas e indiretamente por via do seu papel nos processos de mineralização. 

O recurso a simbioses que ocorrem de forma natural, como as micorrizas arbusculares (AM, do inglês ‘arbuscular 

mycorrhiza’), pode constituir uma importante via para a proteção contra este agente patogénico. As AM são simbioses 

entre a raiz de uma grande diversidade de plantas e fungos do solo que são simbiontes obrigatórios, os fungos 

micorrízicos arbusculares (AMF, do inglês ‘arbuscular mycorrhizal fungi’). Esta associação simbiótica é normalmente 

mutualista, baseando-se na troca bidirecional de nutrientes. O fungo recebe da planta os produtos resultantes da 

atividade fotossintética e a planta, por sua vez, beneficia de uma série de vantagens decorrentes da exploração de 

um maior volume de solo proporcionado pelo micélio extra-radicular (ERM, do inglês ‘extraradical mycelium’) que se 

desenvolve, sendo a absorção de nutrientes, nomeadamente os menos móveis como é o caso do fósforo, a mais 

óbvia. Contudo, para além desta, outras vantagens são atribuídas às AM, como exploração mais adequada dos 

nutrientes do solo, maior tolerância a stresses bióticos e abióticos por parte da planta hospedeira ou ainda a 

estabilização dos agregados do solo, mostrando assim um enorme potencial no contributo para a produção agrícola 

sustentável (Brito, 2008). Ao preservarmos o ERM intacto, através da redução ou eliminação de mobilizações do solo, 

a colonização da planta hospedeira por AMF irá estabelecer-se mais precocemente uma vez que o ERM constitui a 

fonte de propágulo que promove a colonização mais rápida e intensa da planta hospedeira (Brito et al., 2012a, 2013b; 

Goss & de Varennes, 2002). Assim, o efeito bioprotetor contra stresses bióticos ou abióticos conferido por estes fungos 

é mais significativo e, consequentemente, a capacidade de absorção de nutrientes assim como os outros benefícios 

decorrentes da micorrização podem fazer-se sentir desde os primeiros períodos de crescimento da planta, daí a 

importância das práticas da conservação do solo na promoção deste tipo de interações. 

Pretende-se com o presente trabalho compreender o potencial associado às AM, no sentido de, através de práticas 

agrícolas adequadas, valorizar os benefícios proporcionados pela micorrização no controlo a este fungo patogénico 

do milho. Tendo em conta que práticas agronómicas como o uso de culturas de cobertura ou a mobilização do solo 

provocam mudanças nas características químicas, físicas e biológicas do solo e sabendo que essas alterações podem 

influenciar a relação entre os AMF e a planta hospedeira, procurou-se neste trabalho avaliar se diferentes práticas 

agronómicas podem ter influência no controlo de C. maydis no milho. Em concreto, pretendeu-se estudar a influência 

da presença do micélio de AMF intacto, resultante da prévia instalação de uma cultura de cobertura e mobilização 

reduzida do solo, na micorrização precoce do milho e desenvolvimento do fungo fitopatogénico. Usando duas 

variedades de milho, uma tolerante e uma suscetível ao C. maydis, observou-se o crescimento das plantas e a 

colonização micorrízica da cultura em três datas de amostragem distintas, e quantificou-se a presença do fungo C. 

maydis na raiz por ‘Polymerase Chain Reaction’ quantitativo (qPCR). Determinou-se ainda a produção de grão e 

componentes da produção.  
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

2.1 Importância da cultura do milho a nível nacional e internacional 

O milho (Zea mays L.) é uma planta herbácea, com ciclo de primavera/verão, que pertence à família Poaceae. Trata-

se de uma planta altamente micotrófica, que estabelece uma boa ligação com os AMF (Li et al., 2013) e, por isso, é 

muito utilizada como planta hospedeira em trabalhos sobre micorrização. Esta cultura assume uma grande importância 

mundial, sendo cultivada em praticamente todos os países do mundo com diversos climas (Ceballos et al., 1991), 

nomeadamente nos Estados Unidos da América, China, Índia, Brasil, França, Indonésia, África do Sul, entre outros. 

Atualmente, mediante a seleção orientada de cultivares e o aprimoramento de métodos de gestão cultural, é possível 

ser produzido em regiões compreendidas entre 58º de latitude norte (Canadá e Rússia) a 40º de latitude sul 

(Argentina), distribuindo-se nas mais diversas altitudes, encontrando-se cultivado desde zonas situadas abaixo do 

nível médio do mar (região do mar Cáspio) até locais com mais de 3600 metros de altitude (Andes peruanos), estando 

assim presente em climas tropicais, subtropicais e temperados (Barros & Calado, 2014). Tanto na vertente social 

como económica, esta cultura desempenha um papel fulcral, uma vez que, em alguns países, tem como finalidade de 

utilização a alimentação humana e animal devido às suas elevadas qualidades nutricionais, contendo quase todos os 

aminoácidos conhecidos, com exceção da lisina e do triptofano, enquanto que noutros países é vista como uma fonte 

de riqueza através das exportações. 

No contexto agrícola português, o milho constitui uma das mais importantes culturas arvenses, sendo, segundo a 

Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo (ANPROMIS), a que mais explorações agrícolas envolve desde 

2006, estimando-se o seu número em mais de 75 mil unidades produtivas e ocupando cerca de 116 mil hectares de 

área cultivada, de norte a sul do país (ANPROMIS, 2018). A cultura do milho aparece, em Portugal, intimamente ligada 

ao regadio, aproveitando as potencialidades edafoclimáticas que o posicionamento geográfico proporciona, mas 

também porque esta localização torna a rega um contributo imprescindível ao desenvolvimento vegetativo da cultura. 

A introdução de novas variedades melhor adaptadas às condições edafoclimáticas, bem como práticas culturais mais 

adequadas (adubações, tratamentos fitossanitários, entre outras) têm conduzido a um aumento significativo da 

produtividade da cultura no nosso país, estando os indicadores de produtividade entre os melhores a nível mundial 

(Souza, 2012; Barros & Calado, 2014; ANPROMIS, 2018). 

Segundo a ANPROMIS, no último ano, foram semeados em Portugal 115667 hectares de milho, dos quais 68562 

hectares se destinaram à produção de grão e 47105 hectares a milho para silagem (Figura 1). O milho é assim, e de 

forma destacada, a cultura arvense com maior expressão a nível nacional, representando cerca de 39,3% da área 

total de cereais semeada a nível nacional (ANPROMIS, 2017). Esta área inclui cereais como arroz, aveia, centeio, 

cevada, cevada dística, milho para grão, milho para silagem, sorgo, trigo duro, trigo mole e triticale. No entanto, a área 

de milho tem vindo a decrescer gradualmente, sendo que se verificou uma redução de 85546 hectares no milho para 

grão e de 11932 hectares no milho para silagem, durante o período de 2004 a 2017, perfazendo no total uma redução 

da área de milho existente a nível nacional de mais de 97 mil hectares, entre o período referido. 
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Figura 1 | Evolução das áreas de milho a nível nacional, tanto para grão como para silagem, desde o ano de 2004 até 2017. 
Adaptado de ANPROMIS (2017). 

Os cereais são o segundo principal grupo proveniente dos mercados externos, onde se destacam as importações de 

milho, que representaram 45,4% do valor deste grupo. Relativamente ao ano de 2015, verificou-se que para o milho 

houve uma produção de 827544 toneladas, sendo as importações de 1793807 toneladas e as exportações de 36738 

toneladas, pelo que se constata que existe uma reduzida produção nacional de milho quando comparada com as 

importações (INE, 2017). 

Em termos mundiais, o milho também é um dos cereais mais importantes (Czembor et al., 2015) e desempenha um 

papel crescente na indústria e nos recursos energéticos, tendo sido produzidas no último ano 1038,80 milhões de 

toneladas, seguindo-se o trigo com 751,19 milhões de toneladas. De acordo com o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos da América (USDA), os números publicados pelo relatório “World Agricultural Supply and Demand 

Estimates” (WASDE) mostram que, no caso dos grãos grandes (nomeadamente milho, sorgo, cevada, aveia e 

centeio), se prevê uma produção global para o ano de 2017/18 de 1319,36 milhões de toneladas, valores superiores 

ao ano de 2015/16, cuja produção global foi de 1259,64 milhões de toneladas, e inferiores ao ano de 2016/17 que 

apresentou uma produção de 1366,94 milhões de toneladas (United States Department of Agriculture, 2017). 

Apesar de ser a cultura com maior produção, esta tem vindo a diminuir gradualmente ao longo dos anos. Caso a 

subida do preço do petróleo se venha a verificar é possível prever um aumento de produção desta cultura devido à 

produção de biocombustíveis, que permitirão valorizar o milho com preços mais elevados do que aqueles que são 

praticados para alimentação animal ou humana. Existem inúmeras utilizações que atualmente podem ser dadas ao 

milho, algumas das quais já referidas, tais como a silagem, os alimentos compostos para animais, a alimentação 

humana ou, mais recentemente, a produção de energias renováveis (bioetanol e biogás) e materiais biodegradáveis 

(bioplásticos e fibras). Este amplo leque de utilizações faz com que esta cultura seja única na grande diversidade de 

aproveitamentos que lhe são atribuídos. 
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2.2 Considerações sobre a cultura do milho 

Em Portugal, o milho é usualmente instalado entre finais de março e finais de abril, podendo ser mais cedo ou mais 

tarde, em função do tipo de solo e da duração do ciclo das variedades utilizadas, as quais poderão ter um ciclo muito 

curto ou muito longo (FAO 200 a FAO 700). As variedades mais utilizadas no contexto agrícola português são as de 

ciclo médio a semi-tardio (FAO 500 - FAO 600), a que corresponde uma duração do ciclo de, aproximadamente, 150 

dias. Contudo, a duração do ciclo e o desenvolvimento da cultura podem sofrer várias alterações devido a inúmeros 

fatores, como sejam a temperatura, o teor de água e a fertilidade do solo, o fotoperíodo e a radiação solar. Todos 

estes fatores têm influência sobre o crescimento e desenvolvimento da planta, sendo a temperatura o fator dominante. 

De acordo com a escala de desenvolvimento para a cultura do milho, da Iowa State University (Ritchie et al., 1993), o 

crescimento e desenvolvimento de uma planta de milho é dividido em dois grandes períodos, o período vegetativo (V) 

e o período reprodutivo (R), sendo que durante o primeiro ocorre o desenvolvimento da planta e durante o segundo 

ocorre o desenvolvimento da espiga de milho (DuPont Pioneer, 2017). O desenvolvimento da planta de milho 

apresenta sequencialmente os seguintes estádios: germinação, emergência, emissão de folhas, aparecimento da 

panícula, floração masculina, floração feminina, formação do grão, granação e maturação (Figura 2). Na cultura do 

milho, a divisão do ciclo em dois períodos distintos de desenvolvimento permite o estabelecimento de relações entre 

a fisiologia da planta, o clima, os aspetos fitotécnicos e fitossanitários e a sua expressão no potencial da cultura. 

A formação do rendimento tem lugar ao longo de todo o período de crescimento e desenvolvimento das plantas, desde 

a fase de emergência até à formação do último órgão, e é influenciada pelos diversos fatores ambientais, assim como 

pelas características agroecológicas da zona de cultivo e pelas variedades do milho utilizadas (López-Bellido, 1991). 

Para se determinar a produção final ou rendimento em grão é necessário ter em conta quatro componentes, como 

sejam o número de maçarocas por unidade de área, o número de filas por maçaroca, o número de grãos por fila e o 

peso de mil grãos. 

 

Figura 2 | Fenologia do milho e estádios de desenvolvimento da cultura (DuPont Pioneer, 2017). 
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2.2.1 Tipos de híbridos 

O melhoramento genético do milho iniciou-se no início do século XX, com os trabalhos de Shull e East em 1908 e 

1909. Estes dois investigadores demonstraram o notável aumento no rendimento do milho que era produzido quando 

se semeavam as sementes resultantes de cruzamentos de duas linhas puras, obtidas após autofecundações 

sucessivas, como consequência do vigor híbrido manifestado na primeira geração. Devido à sua constituição genética, 

os híbridos são mais produtivos, apresentam maior vigor e intervalo de precocidade, e apresentam uma melhor 

resistência a pragas, doenças e a outros fatores adversos. Podem ser produzidos três tipos de híbridos: o híbrido 

simples, o híbrido duplo e o híbrido trilíneo. O híbrido simples é obtido através do cruzamento entre duas linhas puras, 

o híbrido duplo mediante o cruzamento de dois híbridos simples e o híbrido trilíneo mediante o cruzamento de um 

híbrido simples e de uma linha pura (López-Bellido, 1991). 

O híbrido simples, devido ao vigor híbrido, apresenta como principal vantagem o seu potencial produtivo e a sua 

uniformidade de plantas e espigas, embora isso possa constituir um inconveniente para se adaptar a diferentes 

condições ambientais. Por outro lado, a sua grande desvantagem é o elevado custo na obtenção da semente, uma 

vez que a produção é reduzida devido ao efeito direto da consanguinidade das duas linhas puras parentais, as quais 

são pobres produtoras de semente e pólen. Desta forma, no início, este híbrido não foi considerado prático para 

utilização comercial, tendo-lhe sido atribuída também uma maior interação genótipo-ambiente e um desempenho 

menos estável. Por sua vez, aos híbridos duplos foi atribuída uma maior plasticidade e adaptabilidade a diversos 

ambientes, uma vez que tinham maior variabilidade genética. Teoricamente, o híbrido duplo deve ser mais estável do 

que o híbrido simples em diferentes ambientes, pois é geneticamente mais heterogéneo, o que lhe confere maior 

estabilidade e rusticidade, sendo o custo da semente menor. Os híbridos trilíneos apresentam características 

intermédias. Nestes casos, o híbrido simples é utilizado como parental feminino e a linha pura como parental 

masculino, pelo que a semente é produzida por um parental de elevado rendimento, embora o parental masculino, 

como linha pura, possa não ser sempre um produtor de pólen fiável. Este facto pode ter sido uma das restrições para 

a utilização deste tipo de híbridos (López-Bellido, 1991). 

2.2.2 Condições necessárias à cultura 

A grande adaptabilidade e diversidade do milho permitem o seu cultivo numa ampla gama de condições climáticas, 

encontrando-se presente em climas tropicais, subtropicais e temperados. Contudo, o milho requer um longo período 

de crescimento e clima quente, devido à sua elevada integral térmica, não sendo possível o seu cultivo em locais onde 

a média das temperaturas em pleno verão seja inferior a 19ºC, ou onde a média das temperaturas noturnas durante 

os meses de verão seja muito inferior a 13ºC (López-Bellido, 1991). A maior velocidade de crescimento dos caules e 

das folhas ocorre quando as temperaturas se situam entre os 25ºC e os 35ºC, sendo a maior produção potencial 

atingida com temperatura médias dos meses mais quentes entre 21ºC e 27ºC, em períodos com 120 a 180 dias sem 

geadas. As plantas de milho são relativamente resistentes ao frio, no entanto se as temperaturas do ar forem muito 

baixas, nomeadamente com temperaturas negativas, o crescimento das plantas é limitado e a parte aérea acaba por 

morrer. Até ao estado de seis folhas completamente visíveis, o ponto de crescimento está debaixo da superfície do 

solo e a recuperação depois de uma geada moderada é rápida e quase completa. Contudo, geadas tardias de 

primavera podem causar a morte das plantas, pois o ponto de crescimento está na superfície do solo ou por cima 
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desta (López-Bellido, 1991; Barros & Calado, 2014). Por outro lado, se as temperaturas máximas durante a 

fecundação forem superiores a 35ºC causam stress, que se associa a uma falta de humidade na planta, conduzindo 

a danos na produtividade. Segundo López-Bellido (1991), quando as temperaturas noturnas tendem para valores 

próximos de 30ºC nos estádios de floração e maturação do grão, o rendimento do milho pode reduzir-se até 

aproximadamente 40%, uma vez que provocam senescência e maturidade precoces e induzem stress hídrico nas 

plantas. Desta forma, as temperaturas durante o ciclo devem situar-se entre 8-10ºC (mínimo) e 30-32ºC (máximo) 

(Fernandes & Rasquilho, 2004). 

Em relação às necessidades hídricas, o milho é cultivado em áreas onde a precipitação anual varia de 250 a mais de 

5000 mm. A quantidade de água utilizada por esta cultura durante o seu ciclo de crescimento varia, normalmente, 

entre 450 e 600 mm de água, em condições de clima temperado. A precipitação de 150 mm durante o período em 

que decorre o ciclo vegetativo do milho poder-se-á considerar o limite mínimo para a cultura de milho sem irrigação. 

No entanto, em muitos climas, e em especial no clima mediterrâneo, a aplicação de rega é imprescindível para o 

cultivo do milho. Estima-se que o milho necessita de 250-300 kg de água para produzir um quilograma de matéria 

seca (López-Bellido, 1991). A necessidade total de água de rega na cultura do milho depende de diversos fatores, tais 

como da capacidade de retenção do solo para a água, da duração do ciclo do genótipo e da utilização dada à cultura 

(milho grão ou milho forragem), da data de sementeira, da evapotranspiração e da precipitação ocorrida durante o 

ciclo da cultura. Em Portugal, nas regiões do Ribatejo e Alentejo, a necessidade de água de rega por unidade de área 

(ha) pode variar aproximadamente de 250 a 350 mm em milho forrageiro e cerca de 500 a 600 mm em milho destinado 

à produção de grão, sendo as necessidades diárias de 2-3 mm até as plantas atingirem cerca de 30 a 40 cm de altura 

e de 7-10 mm durante a fase reprodutiva. O número de regas ao longo do ciclo da cultura é variável, sendo, em média, 

entre 3 a 4 por semana. O milho é, por um lado, uma planta que tem grandes necessidades de água, mas, por outro, 

é muito eficiente na utilização dessa mesma água, ou seja, para a mesma quantidade de água utilizada, produz uma 

quantidade de matéria seca muito superior a outras culturas (Barros & Calado, 2014). 

Apesar do milho apresentar uma boa adaptação a diversos solos, sobretudo em condições de regadio, as quais são 

características de ambientes mediterrânicos, existe uma melhor resposta da cultura a solos bem estruturados que 

permitam a circulação da água e do ar e apresentem elevada capacidade utilizável para a água e disponibilidade de 

nutrientes. Assim, os solos ideais para o cultivo de milho são solos de textura mediana, de franco a franco-limoso, no 

horizonte superficial, e com mais conteúdo em argila, de franco-limoso a franco-limoso-argiloso, no subsolo (Barros & 

Calado, 2014). O milho apresenta um bom crescimento em solos com cerca de 60 cm de profundidade, embora com 

pouco volume de solo possam existir problemas com as reservas de água, o que não se verifica em solos mais 

profundos. Os solos para o cultivo do milho devem ser bem drenados e arejados, visto que esta é uma das culturas 

menos tolerantes à baixa difusão do ar no solo. Estima-se que o limite inferior de arejamento para o desenvolvimento 

desta cultura é de 10% de ar no solo, expresso em volume (López-Bellido, 1991). De igual modo, o milho também é 

cultivado em solos com uma ampla variedade de propriedades químicas, tolerando valores de pH entre 5 e 8. Contudo, 

fora deste intervalo existem problemas de toxicidade a certos elementos, assim como carências induzidas de alguns 

dos nutrientes essenciais. Solos com valores de pH inferiores a 5 podem apresentar teores de alumínio, magnésio e 

ferro, os quais são tóxicos para as plantas e solos com elevados valores de pH apresentam, frequentemente, 

problemas nutricionais de fósforo, zinco e ferro (López-Bellido, 1991). 
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A cultura do milho manifesta uma elevada capacidade produtiva, sendo, por isso muito exigente em elementos 

nutritivos, nomeadamente nos designados macronutrientes principais, Azoto (N), Fósforo (P2O5) e Potássio (K2O). Na 

cultura do milho são também muito importantes e até indispensáveis os macronutrientes secundários (Cálcio, 

Magnésio e Enxofre) e alguns micronutrientes como o Cobre, o Boro e o Zinco. O azoto é um macronutriente 

fundamental para se obter a produção potencial da cultura do milho, pois aumenta o teor de proteína do grão (cerca 

de 70 a 77% do azoto é exportado para o grão) e melhora a digestibilidade do milho forrageiro (Barros & Calado, 

2014). Integra também a estrutura de muitas moléculas orgânicas indispensáveis ao metabolismo e divisão celular, 

como aminoácidos, nucleótidos, proteínas, ácidos nucleicos, clorofila e hormonas vegetais (ANPROMIS, 2018). A sua 

gestão é difícil dada a extrema solubilidade e consequente mobilidade no solo, perdendo-se facilmente por lavagem 

ao longo do perfil do solo e saindo para fora da ação das raízes. Além da dificuldade em determinar a quantidade de 

azoto perdido por lavagem, torna-se também muito difícil calcular com rigor a quantidade deste macronutriente 

fornecido pela mineralização da matéria orgânica do solo e pela mineralização dos resíduos de culturas anteriores, os 

quais a nossa cultura irá absorver ao longo do seu ciclo (Barros & Calado, 2014).  

Para o cálculo da adubação necessária à cultura terá que ser feita uma estimativa da produtividade esperada, a qual 

deverá ser função das características do solo, da variedade utilizada, da disponibilidade de água e da potencialidade 

climática da região, além de várias condicionantes tecnológicas e, desse modo, calcular a extração da cultura em 

azoto (Barros & Calado, 2014). A fertilização azotada deve corrigir e completar, em tempo, a libertação de azoto a 

partir da matéria orgânica. Por isso, o estabelecimento da dose do fertilizante, o fracionamento e a data de aplicação, 

constituem um grande desafio, complexo e aleatório, com que o produtor se debate de forma distinta em cada ano 

agrícola (López-Bellido, 1991). A adubação de fundo, realizada à sementeira, deverá ser constituída por 30 a 50 kg/ha 

de azoto e pela quantidade total do fósforo e do potássio. O azoto restante deverá ser aplicado em cobertura, de 

preferência em duas ou mais aplicações, que podem ser aquando das sachas ou em fertirrega (Guerreiro, 2018). O 

fósforo e o potássio são nutrientes cujo maneio apresenta características comuns dado o seu comportamento no solo. 

O fósforo é pouco móvel e grande parte do mesmo encontra-se em formas não assimiláveis pelas culturas. O potássio 

associa-se ao complexo de troca pelo que, normalmente, não se lixivia com facilidade (Villalobos et al., 2002). O 

fósforo tem como efeitos principais nas plantas estimular o desenvolvimento radicular, incrementar a resistência 

mecânica dos caules (compensa os excessos de azoto), influenciar positivamente a floração, fecundação, formação 

e maturação do grão (cerca de 77 a 86% do fósforo é translocado para o grão) e melhorar a digestibilidade do milho 

de forragem (Barros & Calado, 2014). O potássio é um macronutriente que tem como funções principais aumentar a 

taxa fotossintética, melhorando o crescimento para densidades de população elevadas e aumentar a resistência das 

plantas à secura. Contribui também para o aumento dos hidratos de carbono fermentáveis, o que é importante para o 

milho forrageiro, melhorando a qualidade da silagem. Depois do azoto, o potássio é o nutriente absorvido em maiores 

quantidades pelo milho, com aproximadamente 26 a 43%, a ser exportado para o grão (Barros & Calado, 2014). 

As recomendações de fertilização são elaboradas com base nos conhecimentos sobre a cultura (potencial produtivo 

e exigências em relação aos vários nutrientes) e nos resultados das análises de terra, plantas, água de rega, tendo 

em conta os objetivos que se pretendem alcançar (rendimento do agricultor, otimização da qualidade do produto, 

minimização de impactos ambientais, entre outros) (ANPROMIS, 2018). 



 

9 

 

2.3 Principais pragas e doenças do milho 

A sanidade é um fator bastante importante no sucesso da cultura do milho. O adequado controlo de infestantes, pragas 

e doenças ao longo do ciclo cultural é essencial para permitir um normal desenvolvimento das culturas. De entre as 

principais pragas que afetam o milho, destacam-se a broca (Sesamia nonagrioides Lef.), a pírale (Ostrinia nubilalis 

Hubner), as roscas (Agrotis sp.), os ralos (Gryllotalpa gryllotalpa), os afídeos (Aphididae sp.) e os alfinetes (Agriotes 

sp.). Com igual importância ocorrem várias doenças na cultura do milho, causadas por fungos, bactérias e vírus. As 

doenças cujos agentes causais são fungos podem afetar diversas partes da planta de milho, tais como: folhas, colmos, 

raízes, órgãos reprodutivos (panícula e espiga) e sementes. As principais doenças que afetam o milho são a 

cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), a ferrugem (Puccinia sorghi), a fusariose da espiga (Fusarium graminearum 

(Gibberella zeae), F. moniliforme (G. moniliformis)), a antracnose (Colletotrichum graminicola), a helmintosporiose 

(Exserohilum turcicum), a fusariose do colmo (Fusarium graminearum (Gibberella zeae) e F. moniliforme (G. 

moniliformis)) e a seca tardia, causada pelo Cephalosporium maydis (Barros & Calado, 2014; The CIMMYT Maize 

Program, 2004). A incidência e a severidade das doenças nas plantas dependem da presença de um agente virulento 

causador de doença (agente patogénico), suscetibilidade da cultivar/variedade (hospedeiro) e de condições 

edafoclimáticas favoráveis. Para que a doença se manifeste, é necessário que, simultaneamente, o hospedeiro seja 

suscetível, o patogéneo virulento e o ambiente favorável (Agrios, 2005). 

2.4 Cephalosporium maydis 

2.4.1 Importância económica, distribuição geográfica e prejuízos 

O fungo fitopatogénico Cephalosporium maydis Samra, Sabet & Hingoran (sinonímia Harpophora maydis e 

Magnaporthiopsis maydis) emergiu como uma doença bastante importante na Península Ibérica, tendo evoluído 

consideravelmente nos últimos anos. Desde as primeiras observações de campos de milho afetados em 2003, 

passando pela identificação do C. maydis como agente causador da “seca tardia” no milho em vários campos em 

Portugal e Espanha em 2009 (Molinero-Ruiz et al., 2010), este agente patogénico tem vindo a disseminar-se pela 

Península Ibérica nos anos seguintes (García-Carneros et al., 2012; Ortiz-Bustos et al., 2016). Contudo, a sua 

presença não foi apenas reportada em Portugal e Espanha, tendo sido também verificados estes sintomas, há umas 

décadas, no Egito (Samra et al., 1963), na Índia (Payak et al., 1970) e na Hungria (Pécsi & Németh, 1998), e mais 

recentemente em Israel (Drori et al., 2013). Não foi demonstrada nenhuma dispersão por propágulos fúngicos, pelo 

que, para além do solo, o meio mais provável de difusão será através da semente, o que explica a sua presença em 

locais amplamente dispersos (Pécsi & Németh, 1998; Freeman & Ward, 2004). O risco da sua introdução e do seu 

estabelecimento em novas áreas reside no facto do milho ser uma cultura amplamente dispersa e na capacidade do 

fungo para sobreviver em detritos de plantas e no solo (Molinero-Ruiz et al., 2010). 

Os problemas fúngicos no milho podem causar prejuízos que comprometem a produção final, tornando-a inviável em 

determinadas situações. A doença causada pelo C. maydis tem vindo a adquirir uma importância cada vez maior e a 

causar muitos prejuízos nesta cultura, podendo originar perdas de produção, em variedades sensíveis, na ordem dos 

70% do potencial produtivo, consoante o estado de desenvolvimento das plantas onde se manifestam os sintomas 

(Pioneer Hi-Bred Sementes de Portugal, 2014). Em campos infetados, incidências até 60% em variedades suscetíveis 
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podem causar 50% de perdas de rendimento em grão (Molinero-Ruiz et al., 2010). No Egito, tornou-se uma doença 

de incidência e gravidade generalizada, onde, em alguns campos, foram reportadas infeções de 100%, assim como 

perdas de rendimento até 40% em variedades suscetíveis (Samra et al., 1962). Este fungo é também um dos agentes 

patogénicos com maior importância económica no milho em algumas partes da Índia (Payak et al., 1970), causando 

perdas de rendimento até 100% (Satyanarayana, 1995). O efeito da infeção por C. maydis sobre a produção de milho 

quantificou-se através de ensaios de crescimento em vasos e em condições semi-naturais (umbráculo/rede de 

ensombramento), sendo que, em plantas inoculadas, se obteve uma redução do peso das maçarocas de 54%, além 

da redução dos pesos da raiz e parte aérea que foram significativamente menores em comparação com o controlo 

não inoculado, o que comprova o grande impacto económico que a doença “seca tardia” pode ter em condições 

naturais (Ortiz-Bustos et al., 2015). 

O milho é a cultura mais afetada por este fungo, contudo existem outros hospedeiros, como é o caso do tremoço 

(Lupinus terminis), cuja infeção foi relatada no Egito, onde pode causar um significativo ‘damping-off’ (Sahab et al., 

1985). Em algodão (Gossypium spp.), embora surjam lesões localizadas em hipocótilos de plantas jovens, essas 

lesões desaparecem à medida que as plantas envelhecem, nunca tendo sido possível isolar o fungo a partir delas 

(Degani & Cernica, 2014). 

2.4.2 Posição sistemática e morfologia, ciclo de vida e sintomatologia 

O fungo Cephalosporium maydis apresenta a seguinte classificação taxonómica (Samra et al., 1963; Gams, 2000): 

Reino: Fungi 

Filo: Ascomycota 

Sub-Filo: Pezizomycotina 

Classe: Sordariomycetes 

Sub-Classe: Sordariomycetidae 

Família: Magnaporthaceae 

Género: Harpophora 

Espécie: Harpophora maydis / Cephalosporium maydis 

Cephalosporium maydis foi assim descrito inicialmente tendo em conta a sua produção, a partir de uma única fiálide, 

de uma estrutura hialina em forma de cabeça, constituída por conídios não septados (Samra et al., 1963). Contudo, 

este fungo encontra-se intimamente relacionado, morfológica e molecularmente, com o complexo de espécies 

Gaeumannomyces-Harpophora (Gams, 2000; Saleh & Leslie, 2004). Desta forma, Gams (2000) transferiu-o para um 

novo género, denominado Harpophora, uma vez que observou que este fungo era semelhante aos anamorfos dos 

géneros de Gaeumannomyces e de Magnaporthe. Verificou que estes fungos eram semelhantes na morfologia das 

células conidiogénicas e que as colónias eram de rápido crescimento, finas e pigmentadas em cultura. Além disso, 

estudos moleculares indicam que esta espécie é muito próxima das espécies pertencentes ao género 

Gaeumannomyces, um género da família Magnaporthaceae (Ward & Bateman, 1999; Saleh & Leslie, 2004). 
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Em meio sólido, normalmente em meio de cultura PDA, as colónias atingem 90 mm de diâmetro em 8 dias a 28ºC, 

sob condições de luminosidade contínua com luz branca fluorescente. As colónias crescem significativamente mais 

rápido no escuro, cobrindo uma placa de 90 mm de diâmetro em apenas 6 dias. As colónias são planas e, inicialmente, 

brancas (Figura 3A), tornando-se cinzas a pretas com o passar do tempo (Figura 3B). As margens das colónias mais 

velhas (com 10 a 21 dias) apresentam uma aparência ramificada (Figura 3B) e contêm corpos semelhantes a 

esclerotos, agregados de células negras e de paredes celulares finas (Drori et al., 2013). 

 

Figura 3 | Caracterização morfológica do fungo Cephalosporium maydis. (A) colónia jovem, com 6 dias, em meio de cultura PDA; 
(B) colónia, com 12 dias, em meio de cultura PDA (Drori et al., 2013). 

A nível microscópico, as hifas apresentam uma largura de 2 a 4,5 μm, são hialinas, septadas, com ramificações e 

decumbentes. Os conidióforos também são hialinos, septados e ramificados e cada um origina quatro a sete conídios 

unicelulares, hialinos, com forma oval a cilíndrica (Figura 4). Os conídios apresentam 8,5 a 25 μm de comprimento e 

5 a 7 μm de largura, germinam rapidamente, geralmente através de tubos germinativos bipolares, mas, por vezes, 

podem-se formar um ou três tubos germinativos (Drori et al., 2013). 

  

Figura 4 | Caracterização microscópica do fungo Cephalosporium maydis. (A) Conidióforos com conídios em meio de cultura PDA 
(1000x); (B) Hifas, conidióforos e conídios em meio de cultura PDA (1000x) (Chalkley, 2017). 

O Cephalosporium maydis é um agente patogénico do solo que se reproduz assexuadamente mediante conídios e 

que possui baixa capacidade competitiva, a qual pode ser inibida pelo crescimento de outros microrganismos do solo 

(Sabet et al., 1970a). Este fungo penetra nos tecidos radiculares e coloniza o xilema (Sabet et al., 1970b). A infeção 

por este fungo resulta num número reduzido de feixes vasculares nas plantas e na oclusão de vasos do xilema pelo 

crescimento do micélio fúngico. O principal efeito do lúmen reduzido do sistema vascular colonizado é um aumento 

considerável na resistência total ao fluxo de água no sistema vascular da planta (Abd El-Rahim et al., 1998; Ortiz-

Bustos et al., 2016). 

A B 
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Este agente patogénico sobrevive na forma de esclerotos em detritos de milho e infeta as raízes ou o mesocótilo das 

plantas jovens, invade os vasos e cresce ou é translocado das raízes até ao colo (Samra et al., 1963; Sabet et al., 

1970b). É de notar que as condições ótimas de temperatura e humidade para o crescimento do milho também são as 

ideais para o desenvolvimento da doença, sendo que esta se desenvolve rapidamente entre 20ºC – 32ºC, 

apresentando um melhor desenvolvimento entre 21ºC – 27ºC (Singh & Sirhana, 1987a). Contudo, o crescimento de 

C. maydis no solo é fortemente inibido acima dos 35ºC. Este fungo patogénico pode crescer numa ampla gama de 

valores de pH do solo (4,5 – 10), apresentando um valor de pH ótimo a 6,5 (Singh & Sirhana, 1987b). A propagação 

é feita principalmente através de movimento de solo infetado, resíduos de colheita ou inóculo gerado em sementes, 

sendo a propagação dentro de um campo frequentemente associada a operações mecânicas. O fungo pode persistir 

no restolho de milho durante 12 a 15 meses (Sabet et al., 1970b, Singh & Sirhana, 1987b). Em sementes, o fungo 

pode sobreviver viável e virulento durante 10 meses a altas temperaturas e baixa humidade, como se verificou na 

Índia, mas uma maior sobrevivência está prevista a baixas temperaturas (Singh & Sirhana, 1987a). Nos caules 

infetados, mantidos a temperaturas compreendidas entre 20ºC – 35ºC, o fungo sobreviveu e manteve a 

patogenicidade durante 24 meses (Singh & Sirhana, 1987b). As sementes infetadas podem produzir plantas com 

sintomas da doença, infetar o solo e resultar num desenvolvimento subsequente da “seca tardia” em sementes 

saudáveis cultivadas nesse solo (Degaci & Cernica, 2014). 

O fungo C. maydis entra na planta através da raiz quando o milho é muito jovem, colonizando sistemicamente a planta, 

sendo que a infeção causada se desenvolve, inicialmente, de forma lenta dentro dos vasos do xilema que transportam 

a água e os nutrientes ao resto da planta, mas, após um período de aproximadamente cinco semanas, começa a 

desenvolver-se rapidamente, bloqueando qualquer fluxo para as partes superiores da planta, levando à morte da 

planta. Os sintomas aparecem em finais de julho ou agosto, dependendo da data de sementeira. O sintoma inicial 

desta doença é a murchidão das folhas, desde a margem até à nervura central, começando pelas folhas basais e 

progredindo até ao topo da planta. Os sintomas aparecem próximo da altura da floração e vão agravando até pouco 

tempo antes de alcançar a maturação. À medida que a murchidão das folhas se intensifica, os feixes vasculares 

presentes no caule tornam-se castanho-avermelhados e aparecem manchas amareladas ou castanho-avermelhadas 

nos entrenós basais (Ortiz-Bustos et al., 2015). A parte inferior do caule fica seca e oca (Samra et al., 1962), acabando 

por quebrar (Molinero-Ruiz et al., 2010). O apodrecimento das raízes e dos entrenós inferiores pode envolver 

organismos secundários (Sabet et al., 1961; Samra et al., 1962). Devido ao atraso na aparência dos sintomas iniciais, 

esta doença foi designada como “seca tardia” (Samra et al., 1963). Além das folhas secarem, outro sintoma da doença 

é a maçaroca dobrar-se para baixo, terminando o ciclo cerca de um mês mais cedo do que o suposto. O milho não 

consegue encher o grão, originando um peso de mil grãos muito baixo e consequentemente uma redução significativa 

da produtividade da planta. Quanto mais cedo for o ataque mais prejuízos provoca. O ataque é mais grave em solos 

arenosos e condições de excesso de humidade, ou seja, em primaveras mais chuvosas é de esperar uma maior 

incidência da doença. Não existem atualmente tratamentos para esta doença, sendo a única solução semear mais 

cedo, milhos de ciclos mais longos e utilizar variedades mais resistentes a este fungo (Barros & Calado, 2014). 

Existem outros fungos habitantes do solo que podem penetrar através das raízes da planta e instalar-se na mesma, 

causando sintomas que podem, eventualmente, confundir-se com os causados pelo C. maydis, entre eles é importante 

mencionar o Fusarium moniliforme J. Sheld. (sinonímia Fusarium verticillioides) e o Fusarium graminearum, 

causadores de podridão no caule do milho (Mohamed et al., 1967). Estudos anteriores também revelaram a interação 
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patogénica entre o C. maydis e outras espécies de fungos como o Fusarium oxysporum Schltdl, sendo que se 

comprovou que o C. maydis, como um “habitante temporário da superfície da raiz” que não penetra além da epiderme, 

aumenta a tolerância à murchidão no algodão causada pelo F. oxysporum quando ambos os fungos atuam de forma 

conjunta (Sabet et al., 1966). Outros fungos do solo mais frequentemente identificados juntamente com o C. maydis 

e capazes de infetar o milho foram o Fusarium proliferatum, Rhizoctonia solani e Fusarium equiseti. Os resultados de 

análises realizadas em diferentes partes de plantas de milho doentes confirmaram o comportamento vascular do C. 

maydis, mas também permitiram identificar outros fungos tanto na raiz como no caule das plantas. Estes resultados 

sugerem que a doença “seca tardia” pode estar associada à presença de mais do que um único fungo. Assim, a 

doença pode ter uma etiologia complexa, uma vez que a infeção e o estabelecimento de C. maydis nas plantas podem 

ser acompanhados pela penetração de espécies como F. proliferatum ou F. graminearum. Estes fungos podem atuar 

como agentes patogénicos só por si, ou podem ser meramente oportunistas que se instalam na planta após a 

penetração anterior por C. maydis (Ortiz-Bustos et al., 2015). 

2.4.3 Meios de proteção 

Embora o método de luta mais eficaz seja o uso de variedades tolerantes (Zeller et al., 2002; García-Carneros et al., 

2012; Drori et al., 2013), nunca se pode garantir a ausência desta doença em zonas de alto risco simplesmente com 

o uso da tolerância genética, pelo que é importante ter em conta algumas práticas culturais que podem reduzir o risco, 

assim como alguns meios de proteção. 

Como a doença causa uma seca rápida e súbita, é importante existir um diagnóstico precoce das plantas, podendo 

ajudar a restringir a disseminação da doença. Além disso, como as sementes infetadas podem transportar o agente 

patogénico e disseminar a doença (Michail et al., 1999), a utilização de medidas preventivas, nomeadamente a 

utilização de sementes certificadas, ajudam a evitar a introdução da doença em novas regiões. Também é importante 

a rotação do milho com outras culturas anuais, nomeadamente dicotiledóneas, uma vez que pode quebrar o ciclo da 

doença (Fernandes & Rasquilho, 2004). Por outro lado, e com o fim de evitar a disseminação da doença a novas 

zonas, recomenda-se a limpeza de todas as máquinas e alfaias imediatamente após a sua utilização em campos onde 

a presença da doença tenha sido confirmada (Pioneer Hi-Bred Sementes de Portugal, 2014). 

Numa estratégia de proteção integrada, valoriza-se cada vez mais os meios de luta biológicos, uma vez que existem 

um conjunto de organismos benéficos que se têm revelado muito promissores no combate ao C. maydis. Seis isolados 

de actinomicetes (Streptomyces graminofaciens, S. gibsonii, S. lydicus, S. nogalater, S. rochei e S. annulatus) e cinco 

isolados de leveduras (Candida maltosa, C. glabrata, C. slooffii, Rodotorula rubra e Trichosporon cutaneum) da 

rizosfera do milho foram antagonistas do C. maydis in vitro e, quando aplicados nas sementes, reduziram 

significativamente a incidência da doença no milho semeado, em estufa, em solo estéril infetado com o fungo (El-

Mehalawy et al., 2004). Verificou-se também que o fungo Trichurus spiralis Hasselbr inibia o crescimento do C. maydis 

em cultura líquida, em meio sólido e em vasos (Abdel-Hamid et al., 1981). As suspensões da bactéria antagonista, 

Bacillus subtilis, reduziram a infeção quando adicionadas a vasos com solo infetado, no momento da sementeira ou 

após a mesma (Chalkley, 2017). 
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O recurso a simbioses que ocorrem de forma natural, como as micorrizas arbusculares, pode constituir uma importante 

via para a proteção contra este agente patogénico (Harrier & Watson, 2004). As micorrizas arbusculares são simbioses 

entre a raiz de uma grande diversidade de plantas e fungos do solo que são simbiontes obrigatórios, os fungos 

micorrízicos arbusculares. Esta associação simbiótica é normalmente mutualista, baseando-se na troca bidirecional 

de nutrientes. O fungo recebe da planta os produtos resultantes da atividade fotossintética e a planta, por sua vez, 

beneficia de uma série de vantagens decorrentes da exploração de um maior volume de solo proporcionado pelo 

micélio extra-radicular que se desenvolve, mostrando assim um enorme potencial no contributo para a produção 

agrícola sustentável (Brito, 2008). 

2.5 As micorrizas arbusculares 

A simbiose mais amplamente observada em plantas é a associação micorrízica que envolve fungos benéficos do solo 

e raízes de plantas (Goss et al., 2017). Esta associação simbiótica é normalmente mutualista, baseando-se na troca 

bidirecional de nutrientes. O fungo recebe da planta os produtos resultantes da atividade fotossintética e a planta, por 

sua vez, beneficia de uma série de vantagens decorrentes da exploração de um maior volume de solo proporcionado 

pelo ERM que se desenvolve, sendo a capacidade de absorção de nutrientes, nomeadamente os menos móveis como 

é o caso do fósforo, a mais óbvia. Para além desta, outras vantagens são atribuídas às micorrizas, como exploração 

mais adequada dos nutrientes do solo, alívio do stress hídrico, tolerância a metais pesados, estabilização dos 

agregados do solo e proteção contra agentes patogénicos (Brito, 2008). 

Foi em 1885 que Albert Bernard Frank, botânico alemão, num estudo sobre as relações entre as plantas e os 

microrganismos presentes no solo, introduziu o termo “mycorrhiza” (do grego ‘mycos’, que significa fungo, e ‘rhiza’, 

raiz) para descrever este tipo de estruturas que se estabelecem nas raízes (Siddiqui et al., 2008). Frank tornou-se 

assim no primeiro botânico a especular uma possível relação de simbiose entre fungos presentes no solo e raízes de 

plantas, teorias que foram comprovadas através de investigações levadas a cabo pelo mesmo naquela época e que 

mais tarde viriam a ser confirmadas através da utilização de técnicas modernas, constituindo uma das principais bases 

do estudo das micorrizas. 

Existem, contudo, vários tipos de associações micorrízicas, as quais são classificadas tendo em conta a sua estrutura, 

morfologia, modo de infeção e tipo de organismo mutualista que as estabelecem, sendo reconhecidos dois grandes 

grupos, nomeadamente as ectomicorrizas e as endomicorrizas (Harley & Smith, 1983; Harley & Harley, 1987). Esta 

classificação prende-se essencialmente com a zona onde as hifas dos fungos se desenvolvem, sendo que fungos 

cujas hifas penetram as células da raiz são incluídos no grupo das endomicorrizas e fungos que se desenvolvem nos 

espaços intercelulares das células radiculares integram o grupo das ectomicorrizas. As associações endomicorrízicas 

são mais comuns do que as associações ectomicorrízicas, uma vez que apresentam um baixo grau de especificidade 

no que diz respeito à planta hospedeira. Adicionando a este facto a elevada capacidade que as endomicorrizas 

apresentam para resistir a diversas condições ambientais, dado que os seus esporos crescem facilmente e podem 

sobreviver no solo sem que haja contacto com uma raiz durante longos períodos de tempo, fazem com que este tipo 

de associação possa estar presente na grande maioria das famílias de plantas vasculares existentes nos vários 

ecossistemas terrestres do mundo (Varma, 2008). 
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Segundo Sieverding (1991), o grupo das endomicorrizas pode ser dividido em seis sub-tipos: micorrizas ericóides, 

orquidóides, arbutóides, monotrepóides, ecto-endomicorrizas e micorrizas arbusculares. Contudo, as que apresentam 

maior expressão no reino vegetal são as endomicorrizas do tipo arbuscular (Smith & Read, 2008). As AM 

possibilitaram provavelmente a conquista da terra pelas primeiras plantas briófitas há cerca de 470 milhões de anos 

(Selosse et al., 2015) e colonizam mais de 80% das espécies vegetais atualmente conhecidas (Smith & Read, 2008), 

incluindo angiospermas, gimnospermas, pteridófitos, briófitos (Wang & Qju, 2006), e também plantas aquáticas 

(Søndergaard & Lægaard, 1977). Os AMF estão presentes em todos os tipos de solos e biomas (Brundrett, 2009), em 

ecossistemas naturais e antropogénicos, e na maioria dos sistemas agrícolas mundiais, sendo as suas relações com 

as famílias de plantas envolvidas com interesse agrícola altamente relevante. Estas características são, de acordo 

com o conhecimento atual, únicas entre outras simbioses mutualistas e representam a importância inquestionável das 

AM no ecossistema terrestre (Goss et al., 2017). 

Estes fungos constituem um filo próprio, o filo Glomeromycota, que está dividido em quatro ordens, nomeadamente 

Glomerales, Diversisporales, Archaeosporales e Paraglomerales (Schüßler et al., 2001; Walker & Schüßler, 2004), 

onze famílias e vinte e dois géneros, que incorporam mais de 220 espécies diferentes de AMF (Schüßler & Walker, 

2010), identificadas com base nas características morfológicas dos esporos (Krüger et al., 2012; Öpik et al., 2013). A 

maioria das espécies descritas pertencem aos géneros Glomus, Acaulospora, Scutellospora e Gigaspora. No entanto, 

vários grupos de filogenia incerta ainda não foram formalmente reclassificados, o que se deve ao facto de a 

identificação morfológica dos AMF com base em esporos ser limitada pela sua estrutura simples e por possuírem 

relativamente poucas características morfológicas, restringindo a identificação ao nível do grupo taxonómico Família 

(Merryweather & Fitter, 1998). O papel reconhecido desses simbiontes de plantas nos ecossistemas levou à procura 

de informações sobre a sua ecologia e geografia (Chaudhary et al., 2008) e tornou-se uma área de pesquisa crucial 

nos últimos 20 anos (Goss et al., 2017). A diversidade de espécies de AMF nas raízes de plantas num determinado 

local é enorme e varia com diversos fatores ambientais, entre os quais se destacam fatores bióticos, nomeadamente 

as espécies de plantas hospedeiras disponíveis nesse local, ou abióticos (pH, disponibilidade de nutrientes, salinidade, 

agregação do solo, entre outros) (An et al., 1993). Dada a prolificidade das plantas hospedeiras, cada planta pode 

estabelecer simbioses com mais do que uma espécie ou isolado de AMF, uma vez que na mesma raiz podem coexistir 

várias espécies destes fungos (McGonigle & Fitter, 1990). Contudo, embora não tenham uma forte especificidade do 

hospedeiro, estudos ecológicos recentes sobre a diversidade dos AMF associados a diferentes plantas confirmaram 

que existe uma forte preferência pelas plantas hospedeiras para genótipos específicos de AMF (Scheublin et al., 2004; 

Croll et al., 2008; Öpik et al., 2009; Lekberg et al., 2013), pelo que não havendo grande grau de especificidade entre 

o fungo e a planta hospedeira existem ligações preferenciais. 

2.5.1 Biologia e morfologia das micorrizas arbusculares 

Os AMF, como já foi referido, são simbiontes obrigatórios, o que significa que dependem da simbiose com plantas 

hospedeiras para completarem o seu ciclo de vida e se multiplicarem. Qualquer sistema radicular que apresente 

micorrizas arbusculares possui três componentes importantes: a própria raiz da planta hospedeira e dois sistemas 

miceliais associados: um no solo, o ERM, e o outro dentro do apoplasto radicular, formado por hifas que se 

desenvolvem intercelularmente dentro da planta (Figura 5). Estes sistemas miceliais fornecem interfaces cruciais 

envolvidas na absorção de nutrientes pelos simbiontes, embora se desenvolvam em ambientes muito diferentes; o 
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primeiro é altamente variável, influenciado pela heterogeneidade do solo, enquanto que o segundo é relativamente 

constante e controlado através da homeostase da raiz. O ERM, que cresce no solo e pode estender-se por vários 

centímetros da superfície radicular, permite que grandes volumes de solo sejam explorados para reservas de fósforo 

e outros nutrientes minerais, permite modificar a estabilidade estrutural do solo, colonizar outras plantas, apoiar e 

interagir com outros organismos do solo, além de atuar como um canal de comunicação entre plantas (Smith & Read, 

2008; Goss et al., 2017). 

 
Figura 5 | Representação esquemática das principais estruturas e características das micorrizas arbusculares. Adaptado de Moore 
et al. (2011). 

Na componente interna do micélio, os AMF possuem estruturas características, os arbúsculos, que são estruturas 

intracelulares que possuem ramificações semelhantes às das árvores e que estão presentes nas células corticais das 

raízes da maioria das plantas monocotiledóneas, dicotiledóneas e gimnospermas. Em alguns casos, as estruturas 

dentro das células aparecem como enrolamentos de hifas. Os arbúsculos (Figura 6) são considerados os locais 

essenciais para a troca de compostos de carbono, provenientes da planta para o fungo, por nutrientes minerais que 

este adquire a partir do solo. Trata-se de estruturas altamente ramificadas que se encontram dentro das paredes 

celulares, e que se formam através da interação das hifas emitidas pelos AMF com a membrana plasmática de 

algumas células do córtex. Ao penetrar a parede celular, as hifas tornam-se extremamente finas e ramificam-se, com 

diâmetro menor do que 1 μm, originando uma matriz de troca com a membrana plasmática da célula vegetal sem a 

ultrapassar. Esta ramificação faz com que exista um grande aumento da superfície de contacto entre as membranas 

dos simbiontes, o que permite uma eficiente troca de metabolitos, sinais, nutrientes e compostos orgânicos entre a 

planta e o fungo. Alguns destes fungos também formam grandes vesículas oleosas (Figura 7) nos espaços 

intercelulares, que correspondem a estruturas de armazenamento que servem como fonte de energia (Goss et al., 

2017). 

A única forma de reprodução conhecida deste tipo de fungos é a reprodução assexuada, sendo assegurada por 

esporos (estruturas de resistência a longo prazo, que permanecem viáveis mesmo quando a planta hospedeira não 

está presente) (Kabir, 2005). Na maioria das espécies, estes desenvolvem-se a partir do ERM, embora em alguns 

casos o seu desenvolvimento possa ocorrer intra-radicularmente (Klironomos & Hart, 2002). 

Arbúsculos 

Vesícula 

Micélio Extra-Radicular 

Pêlo Radicular 
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Figura 6 | (A) Hifas intercelulares e arbúsculos (200 x); (B) Arbúsculo (400 x) (Goss et al., 2017). 

Na presença de uma planta micotrófica, ocorre um complexo diálogo bioquímico para que se inicie e se estabeleça o 

reconhecimento entre o sistema radicular da planta hospedeira e o AMF. Inicialmente, as hifas aderem à epiderme ou 

pêlos radiculares e formam estruturas de suporte, denominadas apressórios, a partir das quais o fungo vai colonizar 

a zona cortical da raiz da planta. Através de ação mecânica e enzimática, as hifas invadem o córtex inter-celularmente 

tornando-se, posteriormente, intracelulares através da penetração das células da epiderme na zona de diferenciação 

e alongamento, formando assim uma “unidade de infeção” (Souza et al., 2006). Este diálogo bioquímico que se 

estabelece é baseado na emissão sequenciada e reconhecimento de sinais bioquímicos por ambos os simbiontes e 

evita a plena expressão dos mecanismos de defesa da planta, permitindo que a simbiose se estabeleça (Harrison, 

2005). Inicialmente, pensou-se que os compostos fenólicos, em particular os flavonóides, eram especialmente 

importantes no processo de comunicação, por analogia com as interações do Rhizobium com as leguminosas. No 

entanto, um grande passo para a explicação deste diálogo molecular na simbiose das AM foi a identificação de uma 

estrigolactona presente nos exsudados radiculares da planta hospedeira que, funcionando como iniciador do diálogo, 

induz a ramificação de hifas (Akiyama et al., 2005; Xie et al., 2010). Estes sinais químicos podem estimular a 

germinação de esporos, alertar os genes responsáveis pelo sistema de sinalização de AMF e afetar a atividade dos 

organelos responsáveis pela produção de energia (adenosina trifosfato, ATP), as mitocôndrias (Besserer et al., 2006). 

As estrigolactonas também estimulam os genes que codificam os fatores Myc e a sua libertação no solo. Estes fatores 

são oligómeros de quitina e lipocito-oligossacarídeos (LCOs) que podem interagir com recetores nas células 

epidérmicas das raízes do hospedeiro, iniciando assim processos na planta para permitir o estabelecimento da 

simbiose (Goss et al., 2017). 

Em relação à colonização efetuada por AMF, são muito poucas as plantas que reagem a nível celular à formação do 

apressório ou hifa de infeção, não ocorrendo nenhuma reação na parede celular das células epidérmicas. Porém, 

ocasionalmente, ocorre o engrossamento da parede das células epidérmicas no ponto de contacto do apressório, mas 

na sua composição não constam substâncias que ocorrem em situações de infeção patogénica (Gianinazzi-Pearson 

et al., 1996). Desta forma, diz-se que as plantas hospedeiras não possuem resposta de defesa típica ao fungo 

micorrízico (Bonfante-Fasolo, 1984; Gianinazzi-Pearson et al., 1996). 

As plantas não micotróficas não conseguem estabelecer este diálogo porque não produzem os compostos de 

sinalização corretos, como os fatores de ramificação de hifas (Buee et al., 2000), ou não os produzem na quantidade 

necessária para permitir que os AMF se submetam ao processo de colonização (Harrison & Dixon, 1993) ou resistem 

à invasão (Bonfante-Fasolo & Perotto, 1992), demonstrando claramente que a planta hospedeira desempenha um 

papel fundamental no processo de infeção por parte das AM (Goss et al., 2017). 
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2.5.1.1 Tipos de propágulos 

Os esporos, os fragmentos de raízes colonizadas e o ERM denominam-se coletivamente por propágulos (Smith & 

Read, 2008), uma vez que são capazes de iniciar novas colonizações micorrízicas de raízes de plantas, embora cada 

uma das diferentes formas de propágulos apresente diferentes capacidades de colonização (Requena et al., 1996; 

Klironomos & Hart, 2002). 

Os esporos são estruturas de repouso produzidas por hifas no solo e são a única fase dos AMF independente da 

planta. Trata-se de aglomerados de células envolvidas por uma parede celular que as protege até que as condições 

ambientais se mostrem favoráveis à sua germinação. Em condições adequadas de temperatura e água, os esporos 

germinam produzindo um tubo germinativo. As hifas cenocíticas (sem septos, ou seja, multinucleadas) crescem com 

marcada dominância apical e podem atingir alguns centímetros de comprimento, aumentando assim a probabilidade 

de criar contacto com uma planta e estabelecer uma associação. Se não estiver presente nenhuma raiz de uma planta 

compatível, o crescimento das hifas cessa após cerca de duas a quatro semanas e o protoplasma retrai-se (Mosse, 

1988; Logi et al., 1998), permitindo a sobrevivência do esporo até que as condições tornem a ser favoráveis. Os 

esporos dos AMF podem permanecer infecciosos por vários anos (Goss et al., 2017). No entanto, alguns autores têm 

mostrado que o inóculo existente no solo, composto por fragmentos de raízes colonizadas e estruturas como o ERM, 

apresenta maior eficiência na colonização quando comparado ao que acontece por via de esporos, o que se agrava 

quando estes esporos estão em pequenas quantidades (Sieverding, 1991). 

Os fragmentos de raízes colonizadas também podem iniciar uma nova colonização de AM. Os tecidos radiculares 

protegem o fungo de riscos ambientais até ao momento em que novas hifas possam crescer a partir das raízes e 

colonizar outras plantas (Requena et al., 1996). Este facto é possível, em grande parte, porque estes fragmentos 

possuem vesículas que, como referido anteriormente, são estruturas de armazenamento que contêm lípidos 

abundantes, os quais servem como fonte de energia (Figura 7). As vesículas formam-se logo após os primeiros 

arbúsculos, mas continuam a desenvolver-se quando os arbúsculos senescem, e podem funcionar como propágulos 

(Tommerup, 1984). A produção e a estrutura das vesículas variam entre os diferentes géneros de AMF. É de notar 

que fragmentos de raízes colonizadas por Gigaspora margarita ou Gigaspora gigantea, que geralmente não formam 

vesículas, não são capazes de iniciar novas colonizações de AM (Biermann & Linderman, 1983). Note-se ainda que 

algumas plantas podem ser colonizadas mais rapidamente quando inoculadas com fragmentos de raízes colonizadas 

do que quando inoculadas com esporos (Abbott & Robson, 1981; Goss et al., 2017). 

 

Figura 7 | Vesícula (400 x) (Goss et al., 2017). 
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O ERM é uma extensa rede de hifas, extremamente longas e finas e altamente interconectadas, desenvolvida no solo 

por plantas micotróficas e pode ser uma importante fonte de inóculo para novas colonizações de AM desde que 

mantido intacto. O ERM apresenta inúmeras funções; ainda que inicialmente o seu estudo se tenha focado apenas 

na aquisição facilitada de nutrientes, esta extensa rede de hifas presente no solo pode ser muito importante no 

fornecimento de vários outros serviços para a simbiose e para o ecossistema. Estes serviços incluem não só a procura 

de nutrientes, como a colonização de novos sistemas radiculares, o desenvolvimento de uma rede de comunicações 

para as plantas hospedeiras e a manutenção da estrutura do solo. O ERM pode, portanto, fornecer oportunidades que 

podem e devem ser consideradas para a gestão do ecossistema agrícola (Goss et al., 2017). 

O ERM intacto apresenta a capacidade de resistir ao stress causado pelas temperaturas frias (Kabir et al., 1997b) e 

também consegue tolerar temperaturas muito quentes, como as que se verificam durante o verão quente e seco da 

região do Mediterrâneo, como descrito por Brito et al. (2011), onde a infecciosidade do ERM intacto foi mantida quando 

a temperatura do ar durante quase 4 meses foi cerca de 30ºC, sem chuva e sem vegetação de superfície. O ERM 

também é resistente à escassez de água. Desta forma, é possível que as plantas cultivadas façam parte de uma 

associação micorrízica funcional e sejam capazes de aproveitar os benefícios da simbiose com micorrizas 

arbusculares logo desde o início do seu ciclo vegetativo. 

A colonização por parte dos AMF utilizando o ERM intacto como fonte preferencial de inóculo é mais precoce e 

desenvolve-se mais rapidamente do que a partir das outras fontes de inóculo, pelo que confere inúmeras vantagens. 

Uma delas prende-se com o facto de poder influenciar a aquisição de fósforo. Fairchild & Miller (1988) e Goss & de 

Varennes (2002) relataram uma maior acumulação de fósforo quando a colonização por parte dos AMF foi iniciada 

preferencialmente a partir deste tipo de propágulo, em comparação com os restantes. Também com ERM intacto 

como fonte preferencial de inóculo, o papel dos AMF é de extrema importância na proteção contra a toxicidade de 

manganês (Mn) em plantas sensíveis como o trigo, uma vez que o ERM pode ser desenvolvido a partir da população 

de AMF nativa através do crescimento prévio de uma planta micotrófica tolerante ao manganês (Brito et al., 2014). 

Brito (dados não publicados, 2014) observou também que mesmo plantas muito pouco micotróficas podem ser 

colonizadas se o ERM for a principal fonte de inóculo. Num ensaio em vaso, Rumex bucephalophorus, uma planta 

pouco micotrófica, quando crescida após uma planta altamente micotrófica (Ornithopus compressus) e na presença 

de um ERM intacto, foi quatro vezes mais colonizada e teve um desenvolvimento significativamente maior do que 

quando foi cultivada após uma planta não micotrófica (Silene galica). Resultados semelhantes foram observados por 

Püschel et al. (2007), que argumentou que o ERM é uma fonte de inóculo tão poderosa que até mesmo as espécies 

de plantas pouco micotróficas podem ser colonizadas por AMF. Também, num ensaio de milho, quando o ERM intacto 

foi o propágulo preferencial, a colonização arbuscular foi grandemente melhorada, tendo aumentado de 25% com 

ERM quebrado para 85% com ERM intacto (Goss et al., 2017). 

2.5.2 Benefícios para a planta hospedeira decorrentes da micorrização 

Muitos dos benefícios para as plantas decorrentes da sua associação com os AMF estão diretamente relacionados 

com o aumento do volume de solo que pode ser explorado por meio do ERM (Bedini et al., 2009; Caravaca et al., 

2006), o qual absorve os nutrientes que se encontram no solo e é capaz de os translocar desde longas distâncias até 

à raiz da planta hospedeira, trocando-os por carbono. Por serem finas, com cerca de 2 μm de diâmetro, as hifas dos 
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AMF podem explorar volumes de solo inatingíveis pelos pêlos radiculares (Figura 8), que apresentam valores de 10-

20 μm de diâmetro, sendo capazes de aceder a uma maior quantidade de água e elementos minerais do solo de uma 

forma mais eficiente (Barley, 1970; Bolan, 1991). Sieverding (1991) estimou que, por cada centímetro de raiz 

colonizada, há um aumento de 15 cm3 no volume de solo explorado. Outros autores estimaram que, por cada 

centímetro de raiz colonizada, estão disponíveis 50 metros de micélio (Goss et al., 2017). George et al. (1995) 

consideraram que a proporção do comprimento das hifas dos AMF para as raízes presentes no solo poderia ser 100:1 

ou mesmo superior. O aumento do volume de solo explorado, juntamente com a capacidade do ERM de absorver e 

transferir nutrientes para a planta, resulta numa das vantagens mais óbvias e amplamente reconhecidas da formação 

de micorrizas: a capacidade de absorver mais nutrientes, especialmente aqueles que apresentam pouca mobilidade 

no solo, como é o caso do fósforo. Além disso, as hifas dos AMF estabilizam os agregados do solo, através do 

‘enmeshing’ das suas partículas (Rillig & Mummey, 2006) e, como resultado da produção de substâncias que as ligam 

(Goss & Kay, 2005), existe uma maior estabilidade da estrutura do solo. 

 

Figura 8 | Raiz colonizada por AMF, onde são visíveis os pêlos radiculares (RHs, do inglês ‘root hairs’) e o micélio extra-radicular. 
O ERM é ramificado, mais longo e mais fino do que os pêlos radiculares (Goss et al., 2017). 

Além da aquisição de nutrientes, muitos benefícios estão associados às plantas colonizadas por micorrizas 

arbusculares, nomeadamente: alívio do stress hídrico (Augé, 2001), aumento da eficácia da fixação de azoto pelas 

leguminosas (Azcón & Barea, 2010), proteção contra agentes patogénicos radiculares (Harrier & Watson, 2004; 

Whipps, 2004), tolerância a metais pesados tóxicos (Heggo et al., 1990), tolerância a temperaturas adversas, 

salinidade e pH (Sannazzaro et al., 2006; Campanelli et al., 2013) e melhor desempenho após o choque de 

transplantação (Meddad-Hamza et al., 2010). Nem todos os efeitos benéficos observados nestas plantas estão 

relacionados com o maior volume de solo explorado através do ERM, também podem ocorrer alterações fisiológicas 

e morfológicas nas plantas hospedeiras colonizadas por AMF, especialmente quando crescem na presença de algum 

stress. A produção de reguladores de crescimento de plantas (hormonas vegetais) (Fernández et al., 2014; Cameron 

et al., 2013) e outras hormonas (Foo et al., 2013) é modificada, geralmente resultando em condições mais favoráveis 

e numa maior homeostase para a planta hospedeira. 
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2.5.2.1 Aquisição facilitada de nutrientes 

O fósforo (P) é um dos principais nutrientes responsável pelo crescimento das plantas e, embora frequentemente 

presente no solo, não está facilmente disponível para as plantas, principalmente devido à formação de compostos 

pouco solúveis com catiões (Fe, Al e Ca, dependendo do pH) ou pelo facto destes ficarem adsorvidos no complexo 

de troca do solo (Holford, 1997). Além disso, como o seu transporte através do solo é lento e ocorre, principalmente, 

por difusão, é facilmente criada uma área de depleção de fósforo em torno da raiz da planta, o que limita a taxa de 

absorção deste nutriente. No entanto, em plantas colonizadas por micorrizas arbusculares, o tamanho da zona de 

depleção de fósforo é significativamente maior por via do ERM (George, 2000; Dodd, 2000). Após um conjunto 

complexo de análises fisiológicas, celulares e de biologia molecular, e tendo em conta também o mecanismo de 

absorção de fósforo, Bucher (2007) concluiu que a disponibilidade de fósforo no solo juntamente com a formação de 

zonas de depleção em torno das raízes e das hifas do ERM são os principais parâmetros físicos que determinam a 

eficiência da aquisição de fósforo. Além disso, os iões fosfato difundem-se mais rapidamente nas hifas do que nos 

pêlos radiculares, devido à maior afinidade destas pela absorção de fósforo (Bolan, 1991). 

Embora as plantas colonizadas por AMF tenham demonstrado responder positivamente à aplicação de formas 

insolúveis de fosfato inorgânico, não está inequivocamente estabelecido que as hifas destes fungos absorvem formas 

de fósforo diferentes dos aniões solúveis (iões fosfato: H2PO4- e HPO42-). O ERM pode ajudar a aumentar a 

disponibilidade inorgânica de fósforo (solubilização) como resultado das mudanças bioquímicas, especificamente o 

pH, que promove no ambiente micorrizosférico (Tawaraya et al., 2006) ou devido à população microbiana que 

acompanha as hifas ou os esporos destes fungos (Frey-Klett et al., 2007; Bender & van der Heijden, 2015). São 

inúmeros os estudos acerca da aquisição facilitada de fósforo por parte de plantas colonizadas por AM em relação a 

plantas não-colonizadas e a extensão da diferença é frequentemente dependente da planta hospedeira e das espécies 

ou isolados de fungos (Smith et al., 2004; Jansa et al., 2005; Pandey et al., 2005; Ehinger et al., 2009). 

Uma ideia generalizada é que a acumulação de fósforo no solo pode levar a mudanças na composição das espécies 

de AMF e pode diminuir o tamanho das comunidades destes fungos (Kahiluoto et al., 2001; Kahiluoto, 2004). Além 

disso, a aplicação de fósforo parece selecionar os AMF menos mutualistas (Johnson, 1993) e, como consequência, a 

colonização pelas micorrizas arbusculares diminui (Kahiluoto et al., 2000; Harrier & Watson, 2003). Em condições de 

campo, a aplicação de um fertilizante de fósforo é frequentemente feita em locais próximos da linha de sementeira, 

proporcionando assim uma nutrição adequada durante o desenvolvimento dos primeiros estádios da cultura. Embora 

a colonização das raízes que crescem nessa zona possa ser marcadamente reduzida, em locais mais afastados pode 

não ser reduzida na mesma proporção. Esta última porção do sistema radicular pode fornecer um contributo 

importante para a nutrição em fósforo em estádios de crescimento posteriores. De facto, a relação entre o 

fornecimento de fósforo e a presença de AMF nem sempre é descrita como óbvia e alguns autores mostraram que, 

apesar de um elevado nível de aplicação de fósforo, a planta hospedeira pode indicar benefícios da formação de 

micorrizas (Schweiger & Jakobsen, 1999). O papel dos AMF no aumento do fornecimento de fósforo às plantas é de 

grande importância, mas a aplicação de fertilizantes fosfatados tem muito menos efeito na colonização de plantas 

hospedeiras do que o tipo de propágulo ou as características da planta hospedeira (Goss et al., 2017). 
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O azoto (N) também é essencial para o crescimento das plantas, contudo a contribuição dos AMF para a captação de 

fósforo por parte da planta é geralmente muito maior do que a contribuição para a absorção de azoto (George et al., 

1995). A mobilidade do fosfato inorgânico é tipicamente muito menor do que a do azoto inorgânico, o que explica o 

motivo pelo qual o papel dos AMF na absorção de azoto pode ser menos significativo do que na absorção de fósforo. 

Os AMF são capazes de absorver NO3- e NH4+ e, posteriormente, fornecer estes mesmos compostos à planta 

hospedeira (Jin et al., 2005) e, embora pareçam absorver preferencialmente NH4+ em detrimento do NO3- (Tanaka & 

Yano, 2005), a exportação de azoto das hifas para as raízes pode ser maior após a absorção de NO3- (Ngwene et al., 

2013). Os AMF também podem promover a aquisição de fontes orgânicas de azoto e, em certa medida, promover a 

mineralização (Hawkins et al., 2000; Hodge et al., 2001), algo que não é possível para plantas não micotróficas. 

As redes formadas pelo ERM podem interligar várias plantas, inclusivamente de espécies diferentes, estendendo o 

micélio de uma planta para outra (He et al., 2003), podendo ocorrer a transferência direta de azoto de leguminosas 

para plantas não leguminosas (van Kessel et al., 1985; He et al., 2003). Estas redes micorrízicas também podem 

promover a transferência de nutrientes de uma planta em decomposição para outra ativa (Smith & Read, 2008). Estas 

interações precisam de ser tidas em consideração, pois podem proporcionar benefícios em termos de gestão 

agronómica e ambiental. 

Além do fósforo e do azoto, os AMF estão envolvidos na absorção de outros nutrientes. De acordo com Clark & Zeto 

(2000), a aquisição de macronutrientes, como o potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg), por plantas micotróficas, 

está intimamente dependente das diferentes espécies ou isolados de AMF, da planta hospedeira e das condições do 

local, nomeadamente o pH do solo e a disponibilidade de outros nutrientes. Note-se que solos ácidos contêm, 

geralmente, pequenas quantidades destas bases catiónicas, que muitas vezes tornam limitante o crescimento das 

plantas. Nestas circunstâncias, adubar pode ser uma importante estratégia a ser adotada para aumentar a eficácia 

dos AMF na aquisição destes nutrientes (Nurlaeny et al., 1996). O fornecimento de zinco (Zn) às plantas depende da 

difusão, pois a sua mobilidade na solução do solo é muito limitada. Consequentemente, o aumento do volume de solo 

acessível às plantas colonizadas por AM melhora a absorção de zinco e afeta positivamente a sua concentração em 

vários tecidos da planta em condições ambientais particulares (Lehmann et al., 2014). No entanto, o impacto pode ser 

inferior ao relatado para o caso do fósforo devido à maior necessidade da planta para este último. Por fim, a aquisição 

de ferro (Fe) pelas plantas colonizadas por AM também pode ser muito afetada pelo pH do solo e pelo simbionte 

fúngico (Nogueira & Cardoso, 2002). 

2.5.2.2 Proteção contra stresses abióticos 

Os AMF são reconhecidos por ajudar as plantas a prosperar em ambientes hostis (Barea et al., 2011), o que é de 

extrema importância dado que as condições adversas, particularmente exacerbadas pelas mudanças climáticas 

globais, geram uma grande variedade de tensões que afetam a estabilidade dos ecossistemas naturais e agrícolas 

(Compant et al., 2010). Uma vez que os stresses abióticos são comuns e limitam a produtividade das culturas em todo 

o mundo, a capacidade de explorar e gerir as simbioses dos AMF e, assim, aumentar a tolerância do hospedeiro a 

estes stresses (Barea et al., 2011; Jeffries & Barea, 2012) poderia fornecer uma estratégia alternativa para superar 

essas restrições ambientais à produção agrícola. 
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Existem inúmeros estudos acerca dos benefícios para as plantas sob stresses abióticos proporcionados pelos AMF, 

incluindo a tolerância à seca (Augé, 2001; Augé et al., 2015), salinidade (Evelin et al., 2009; Porcel et al., 2012), 

toxicidade de metais pesados (Brito et al., 2014; Meier et al., 2015; Alho et al., 2015), calor (Compant et al., 2010), frio 

(Charest et al., 1993), efluentes industriais (Oliveira et al., 2001), ou stress osmótico (Ruiz-Lozano, 2003). 

A contaminação do solo resultante de condições naturais e atividades antropogénicas é um grave problema em muitas 

áreas. Através da melhoria na absorção de nutrientes por parte das plantas e ao influenciar o destino dos iões 

metálicos, os AMF podem proteger as plantas hospedeiras contra a toxicidade dos metais. A eficácia simbiótica dos 

AMF varia com as espécies de plantas hospedeiras e de fungos, propriedades do solo e até mesmo com ecótipos de 

AMF (Audet & Charest, 2006; Yang et al., 2015). Oliveira et al. (2001) verificaram que uma exposição prolongada a 

metais pesados parece resultar no desenvolvimento de algum grau de tolerância por parte dos AMF. A proteção contra 

o stress hídrico por diferentes espécies de AMF parece estar relacionada com mecanismos fisiológicos específicos 

(fixação de CO2, transpiração, eficiência do uso da água) e nutricionais (fósforo e potássio) de acordo com o fungo 

envolvido na associação simbiótica (Garg & Chandel, 2010). Os solos salinos contêm sais solúveis neutros suficientes 

para afetar negativamente o crescimento da maioria das plantas cultivadas e apresenta um problema generalizado, 

especialmente em regiões com climas áridos ou semi-áridos. A salinidade pode afetar negativamente a germinação 

de esporos, o crescimento das hifas, a capacidade de colonização dos fungos e a formação de uma simbiose eficiente 

(Juniper & Abbott, 2006; Krishnamoorthy et al., 2014). No entanto, existem algumas plantas tolerantes ao sal (halófitas) 

que são altamente colonizadas pelos AMF nos seus habitats naturais (Bothe, 2012). Talaat & Shawky (2011) 

argumentaram que a colonização micorrízica pode desempenhar um papel vital na mitigação dos efeitos adversos da 

salinidade, melhorando a resposta do ajuste osmótico no trigo, aumentando o seu sistema de defesa e aliviando o 

dano oxidativo às células. Estes autores enfatizaram que as AM podem alterar a fisiologia das plantas no sentido em 

que as capacitam a desenvolver-se de uma forma mais eficiente em solos salinos. Liu et al. (2016) também 

descreveram uma significativa proteção contra o stress salino no algodão e no milho fornecida pelos AMF nativos. 

Dada a influência dos AMF na resposta das plantas às mudanças climáticas, os efeitos diretos sobre os AMF e as 

consequências dos stresses abióticos para a simbiose não podem ser ignorados. Alguns estudos confirmaram que a 

variação ambiental promove seleção para diferentes características nos AMF, a qual pode conduzir a diferenças no 

funcionamento simbiótico entre os isolados, de acordo com os climas contrastantes ou com as condições do solo nas 

suas áreas de origem (Mena-Violante et al., 2006; Antunes et al., 2011). Apesar da presença de AMF em diversos 

ambientes hostis ao crescimento vegetal e do importante potencial destes fungos simbióticos para proteger as plantas 

contra vários stresses, os mecanismos responsáveis pelo aumento da tolerância das plantas ao stress ainda não 

foram totalmente elucidados (Porcel et al., 2012; Seguel et al., 2013; Cicatelli et al., 2014). 

2.5.2.3 Proteção contra stresses bióticos 

Os AMF foram estudados em várias combinações de cultura-inimigos da cultura (Whipps, 2004) e, em geral, são 

considerados bons aliados para enfrentar os desafios para a proteção de plantas hospedeiras contra stresses bióticos. 

Estes fungos podem fornecer às plantas hospedeiras algum nível de bioproteção contra muitos agentes patogénicos 

do solo (Harrier & Watson, 2004), sendo este possivelmente o papel mais importante dos AMF em ecossistemas 

naturais (Garg & Chandel, 2010). Têm sido observadas plantas colonizadas por micorrizas arbusculares a receber 
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proteção contra agentes patogénicos, o que não se verifica em plantas não micotróficas (Filion et al., 2003; Carlsen 

et al., 2008). Muitos estudos relataram que os AMF podem proteger as plantas contra uma ampla gama de agentes 

patogénicos, incluindo patogéneos fúngicos e bacterianos transmitidos pelo solo, nemátodes, insetos fitopatogénicos 

e plantas parasitárias (Whipps, 2004; Pozo & Azcón-Aguilar, 2007). Pelo contrário, as plantas micotróficas são 

conhecidas por desenvolver maior suscetibilidade a vírus (Whipps, 2004). No entanto, um estudo mais recente indicou 

que a colonização por Funneliformis mosseae pareceu ter um efeito benéfico nas plantas de tomate, atenuando a 

doença causada pelo vírus ‘Tomato Yellow Leaf Curl Sardinia Virus’ (TYLCSV) (Maffei et al., 2014). 

A maioria dos estudos sobre os efeitos bioprotetores dos AMF baseia-se na inoculação de uma única espécie ou de 

um número muito limitado de espécies, sendo que a maioria dos efeitos positivos foram observados com isolados 

pertencentes à família Glomeaceae. Este facto apoia a evidência de que a colonização intra-radicular por membros 

desta família está correlacionada com uma efetiva proteção contra a infeção da raiz da planta por patogéneos do solo 

(Maherali & Klironomos, 2007). No entanto, estudos que comparam diferentes espécies de fungos ou isolados 

pertencentes ao género Glomus verificaram que a diversidade funcional de AMF como agentes de controlo biológico 

contra Verticillium (Kobra et al., 2009) ou nemátodes (Habte et al., 1999) pode ser encontrada ao nível dos isolados. 

Wehner et al. (2010) assumiram que poderia haver complementaridade funcional entre as espécies de AMF em 

relação a processos que conduziam a tolerância ou resistência a agentes patogénicos. Portanto, poder-se-ia esperar 

que a proteção contra patogéneos aumentasse com a diversidade de AMF, se cada espécie dentro da comunidade 

fornecesse um benefício diferente. De facto, Jun-Li et al. (2010) obtiveram um melhor resultado na supressão de 

Fusarium em abóbora utilizando uma comunidade de AMF do que utilizando um inóculo com uma única espécie e 

Maherali & Klironomos (2007) relataram uma menor quantidade de patogéneos quando se está na presença de um 

conjunto diversificado de espécies de AMF. 

A diversidade funcional na bioproteção pode resultar da interação com outros microrganismos do solo. A colonização 

da raiz pelos AMF resulta em mudanças na comunidade microbiana da micorrizosfesra, que pode ser influenciada 

positivamente por estirpes de ‘Mycorrhiza Helper Bacteria’ (MHB). As MHB podem ser encontradas no citoplasma dos 

esporos dos AMF, colonizam a superfície dos esporos e hifas, e podem também ser encontradas nas paredes dos 

esporos (Lioussanne et al., 2010). A caracterização das bactérias isoladas a partir de esporos de AMF e culturas de 

micorrizas mostrou que estas apresentam uma atividade antifúngica contra agentes patogénicos e podem solubilizar 

os fosfatos (Cruz & Ishii, 2011). Existem ainda outros exemplos dos efeitos antagónicos sobre patogéneos resultantes 

da combinação de AMF com outros microrganismos benéficos, como as ‘Plant Growth-Promoting Rhizobacteria’ 

(PGPR) (Jäderlund et al., 2008; Singh et al., 2013). Desta forma, ensaios baseados apenas no efeito de uma única 

espécie podem ignorar interações importantes das comunidades microbianas e subestimar o papel de outros 

organismos benéficos associados aos AMF. 

A proteção conferida pelos AMF é específica para espécies de microrganismos e plantas hospedeiras (Pozo & Azcón-

Aguilar, 2007; Sikes, 2010). Esta especificidade parece depender de uma interação complexa entre a planta 

hospedeira, os AMF e o agente patogénico (Harrier & Watson, 2004). Vários mecanismos que medeiam as interações 

AMF-planta hospedeira podem proporcionar cumulativamente a bioproteção de plantas (Harrier & Watson, 2004; 

Wehner et al., 2010). Estes mecanismos incluem a melhoria do estado nutricional da planta hospedeira, mudanças 

anatómicas e arquitetónicas no sistema radicular, competição por locais de colonização e infeção, mudanças na 
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quantidade total de compostos de carbono libertados no solo a partir de um sistema radicular (rizodeposição), 

mudanças na comunidade microbiana presente na rizosfera e ativação dos mecanismos de defesa da planta, tanto 

local como sistemicamente. As alterações envolvidas podem coletivamente ser comunicadas de uma planta para outra 

pela transmissão de sinais, através das redes micorrízicas comuns. Estas redes parecem funcionar como um serviço 

de mensagens subterrâneas de planta para planta, através do qual a resistência a doenças e os sinais de defesa 

induzidos podem ser transferidos entre as plantas vizinhas saudáveis e doentes. Este facto sugere que as plantas 

podem "espiar" os sinais de defesa dos ‘pathogen-challenged neighbors’ através do ERM e ativar mecanismos de 

defesa antes de serem atacadas (Song et al., 2010). 

A expressão dos mecanismos que medeiam as interações AMF-planta hospedeira e que, em conjunto ou 

separadamente, podem conceder cumulativamente a bioproteção de plantas é certamente mais eficaz numa 

associação simbiótica micorrízica bem estabelecida (Garg & Chandel, 2010) e, portanto, a extensão da colonização 

da planta por AM, quando confrontada com o agente causador de stress, está diretamente relacionada com o nível 

de bioproteção alcançado (Diedhiou et al., 2003; Khaosaad et al., 2007; Sikora et al., 2008). A associação simbiótica 

deve ser criada e estar bem estabelecida antes do contato com o agente causador de stress, para proporcionar um 

elevado nível de proteção (Rufyikiri et al., 2000; Petit & Gubler, 2006; Nogales et al., 2009). No entanto, sob condições 

de campo, quando o stress já está presente no solo, o papel dos AMF na bioproteção é desafiado pelo tempo 

necessário para atingir um nível de colonização adequado, sendo que este tempo depende do tipo de propágulos 

disponíveis. O ERM apresenta um papel bastante importante no que diz respeito à colonização de AMF sob condições 

de campo, uma vez que é particularmente eficaz como fonte de propágulo. A colonização da planta hospedeira a partir 

do ERM é mais precoce e desenvolve-se mais rapidamente do que com outros tipos de propágulos (Martins & Read, 

1997; Fairchild & Miller, 1988), o que se verificou para o caso do milho (Brito et al., 2013a). Assim, ao manter intacto 

o ERM é possível superar as limitações normalmente associadas ao uso dos AMF na bioproteção (Sikora et al., 2008; 

Brito et al., 2014), pelo que a colonização precoce e rápida da planta hospedeira, proporcionada pelo ERM intacto, é 

considerada um fator-chave para uma proteção adequada da cultura (Khaosaad et al., 2007; Garg & Chandel, 2010). 

Em contrapartida, se a integridade do ERM for afetada, nomeadamente através do recurso a mobilizações do solo, a 

colonização da planta por parte dos AMF diminui e, consequentemente, origina uma proteção da cultura menos 

eficiente (Lendzemo & Kuyper, 2001). 

Um estudo realizado na Universidade de Évora (Goss et al., 2017) para fazer face a um stress biótico causado pelo 

fungo do solo Fusarium oxysporum em plantas de tomate (Lycopersicon esculentum) recorreu, inicialmente, a ensaios 

em vaso, onde se utilizou Lolium rigidum como planta micotrófica, tendo-se permitido o seu desenvolvimento durante 

8 semanas e, no final deste período, foi eliminado com um herbicida sistémico não seletivo. Metade dos vasos 

sofreram perturbação do solo para quebrar o ERM e os restantes não sofreram qualquer tipo de perturbação, 

permanecendo o ERM intacto. Em seguida, plantou-se tomate sem qualquer inoculação e tomate inoculado com F. 

oxysporum. As plantas de tomate inoculadas apresentaram uma colonização arbuscular mais baixa, mas os efeitos 

foram muito maiores quando o ERM foi quebrado. Quando o ERM foi mantido intacto, a colonização arbuscular das 

plantas de tomate inoculadas com F. oxysporum não foi significativamente diferente da verificada nas plantas de 

tomate não inoculadas. Quando se inoculou F. oxysporum, o facto de ter um ERM intacto aumentou significativamente 

o crescimento das plantas de tomate e reduziu a incidência da doença, pelo que foi possível verificar que o ERM 

intacto foi bastante importante para a bioproteção do tomate contra F. oxysporum. Dando seguimento a este estudo, 
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realizou-se um ensaio de campo onde se semeou a cevada (Hordeum vulgare L.) como cultura de cobertura 

micotrófica e onde se manteve o ERM intacto. As operações de preparação do solo foram realizadas o mais cedo 

possível, logo após a colheita da cultura do tomate. A cevada foi semeada no início do inverno, após a armação do 

terreno para a plantação do tomate, tendo sido eliminada através da aplicação de um herbicida sistémico não seletivo 

na primavera. Este ensaio comprovou os benefícios associados à manutenção de um ERM intacto desenvolvido, 

neste caso, pela cultura da cevada num local onde a presença de F. oxysporum causou nos anos anteriores graves 

prejuízos, tendo-se obtido um elevado rendimento considerando o habitual para a região. 

2.5.3 As micorrizas nos ecossistemas agrícolas 

Apesar da evidência considerável da ampla gama de benefícios concedida pelas associações simbióticas com os 

AMF, nomeadamente o facto de permitirem que um maior volume de solo seja explorado, a aquisição facilitada de 

nutrientes e a bioproteção da planta hospedeira contra stresses bióticos e abióticos, o uso intencional das micorrizas 

arbusculares na agricultura está longe de ser uma realidade. Desta forma, surge como questão o motivo pelo qual 

não se faz mais uso das micorrizas em termos agronómicos. A resposta prende-se, em parte, com o facto dos 

benefícios concedidos pelos AMF nem sempre serem óbvios ou facilmente percebidos pelos agricultores, fazendo 

com que o uso intencional das micorrizas em ecossistemas agrícolas seja pouco desenvolvido e com uma 

implementação muito limitada. Abbott & Robson (1991) alegaram que, para a maioria das culturas, falta uma gestão 

adequada dos AMF no sistema agrícola e, apesar do progresso na investigação acerca das micorrizas nos anos 

seguintes, a compreensão da ecologia funcional destes fungos em ecossistemas agrícolas ainda é limitada (Goss et 

al., 2017). Uma série de fatores contribuem para esta situação, como sejam a falta de conhecimento da diversidade 

biológica e funcional dos AMF, a ideia de que é necessário utilizar um inóculo comercial e a impraticabilidade do uso 

em larga escala deste mesmo inóculo, devido ao seu elevado preço e à sua baixa eficácia. Também existe a perceção 

de que o tempo que decorre para que se atinga um nível de colonização da planta hospedeira suficiente para garantir 

a bioproteção das culturas é muito elevado e que, por vezes, demora tanto tempo que a cultura pode até ser danificada 

por uma doença ou afetada por um determinado stress antes que a colonização se estabeleça de forma evidente e 

com benefícios para a planta. Outras restrições estão intimamente relacionadas com as práticas culturais realizadas, 

como rotações de culturas ou monoculturas, lavoura do solo e uso indiscriminado de fertilizantes que, em conjunto, 

contribuem para o declínio das fontes de inóculo mais favoráveis, nomeadamente o ERM intacto, acompanhado da 

diversidade dos AMF nativos. 

É bastante importante ter uma grande diversidade biológica e funcional dos AMF, uma vez que assim é possível retirar 

mais benefícios desta simbiose. Isto consegue-se através de inóculos mistos e do diferente desempenho de espécies 

distintas de AMF. As respostas mais positivas por parte das plantas a múltiplas espécies de AMF resultaram da grande 

diversidade funcional e complementaridade dentro dos AMF (Koide, 2000; Munkvold et al., 2004; Maherali & 

Klironomos, 2007). Há também muitas evidências de que a população de AMF indígena é geralmente eficaz na 

proteção das plantas hospedeiras contra stresses bióticos e abióticos (Whipps, 2004; Wehner et al., 2010). Este é o 

caso em que os efeitos dos AMF em plantas são mais positivos e a simbiose ocorre num contexto biótico mais realista. 

Os principais aspetos incluem a colonização potencial por múltiplas espécies de AMF associados a uma comunidade 

de solo diversificada, uma vez que os fungos benéficos são mais propensos a estar presentes num inóculo misto 

(Vogelsang et al., 2006). A proteção ou melhoria da diversidade dos AMF do solo deve, portanto, ser motivo de 
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preocupação no desenho de sistemas de cultura, uma vez que expande as possibilidades de simbioses com AMF 

mais eficazes. Atualmente, por razões económicas e especialmente para sistemas de cultura intensivos, o crescimento 

da monocultura ou a alternância entre apenas duas culturas é frequente. Sabendo que a população de AMF e as 

plantas hospedeiras têm associações preferenciais (Torrecillas et al., 2012), a simplificação da rotação de culturas 

leva a mudanças importantes na diversidade dos fungos, não apenas em termos da população total, mas também 

para as espécies dominantes ou isolados dentro dessa população, que surpreendentemente tem consequências 

negativas para os benefícios das AM na planta hospedeira. 

Conforme mencionado anteriormente, uma das limitações ao uso dos AMF nos ecossistemas agrícolas é a ideia de 

que é elevado o tempo que decorre para que se atinga um nível de colonização da planta hospedeira suficiente para 

garantir a bioproteção da cultura. Esta ideia é desfeita se a simbiose for bem estabelecida desde o início do ciclo 

vegetativo da cultura (Brito et al., 2014; Alho et al., 2015), pelo que o padrão temporal de colonização é especialmente 

importante. O tipo de propágulos disponíveis em determinado solo determina a rapidez de colonização por parte das 

AM, sendo que, dentro dos possíveis tipos de propágulos (esporos, fragmentos de raízes colonizadas e ERM), é o 

ERM intacto que promove uma colonização precoce e mais rápida (Martins & Read, 1997; Goss & de Varennes, 2002; 

Brito et al., 2014). 

A mobilização do solo com lavoura representa uma grave ameaça às associações simbióticas com AMF, o que é 

agravado em sistemas de cultura intensivos. A ameaça não se deve apenas ao facto de, ao quebrar o ERM, interferir 

com uma fonte de propágulo particularmente importante, mas também porque altera a estrutura da comunidade de 

AMF, com consequências sobre a abundância e biodiversidade destes fungos. Lavrar (a mais de 15 cm) dificulta a 

formação subsequente de micorrizas, reduzindo a densidade do propágulo (Jasper et al., 1989a; Evans & Miller, 1990; 

Kabir et al., 1998) e, além disso, interfere seletivamente com diferentes AMF, promovendo ou prejudicando grupos 

específicos (Klironomos & Hart, 2002). Como consequência, a redução da diversidade das comunidades de AMF em 

raízes de ecossistemas agrícolas distintos, especificamente impostas pela mobilização tradicional, foi relatada em 

vários estudos (Alguacil et al., 2008; Schnoor et al., 2011). Num ensaio de campo onde se fez sementeira direta 

durante vários anos, avaliando a diversidade de AMF ao nível do solo através de sequenciação do DNA, Brito et al. 

(2012b) descobriram que a mobilização tradicional diminuiu a diversidade destes fungos em 40%. Também recorrendo 

a um campo sob vegetação natural ou após 20 anos de agricultura de conservação com sementeira direta e rotação 

de culturas, Venke Filho et al. (1999) verificaram um aumento da taxa de colonização de AMF no solo agrícola de 

23% para 66% no milho. 

O uso excessivo de fertilizantes também é frequentemente identificado como um fator negativo no uso intencional de 

AMF em sistemas de cultivo e na diversidade destes mesmos fungos. No entanto, alguns estudos mostraram o 

potencial de reduzir os consumos de fertilizantes de fósforo e obter rendimentos comparáveis com a ajuda dos AMF 

(Hoeksema et al., 2010). Além do aumento do custo de fertilizantes de fósforo inorgânicos, diretrizes agro-ambientais 

cada vez mais rigorosas, especialmente as que se encontram associadas à qualidade dos recursos hídricos 

superficiais, incentivam os produtores agrícolas a re-avaliar e possivelmente reduzir o uso de fósforo como fertilizante 

(Elbon & Whalen, 2015). Também a produção de fertilizantes minerais azotados é altamente dependente da 

diminuição dos recursos de energia fóssil (Vance, 2001). Esta realidade exige uma necessidade urgente de um uso 
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mais racional dos fertilizantes e, definitivamente, oferecerá novas perspetivas para que as simbioses com micorrizas 

arbusculares sejam integradas nas estratégias de gestão de nutrientes nos cultivos agrícolas. 

É muito importante que exista uma maior consciencialização dos agricultores e uma melhor compreensão técnica das 

simbioses com AMF, pois muitos desconhecem estes fungos e/ou que os seus benefícios estão ao alcance de 

qualquer um e que podem ser obtidos através da adoção de simples práticas culturais. A ideia de que os benefícios 

concedidos pelos AMF estão associados ao uso de um inóculo comercial pode também ser uma restrição ao seu 

recurso. 

2.5.4 Limitações dos inóculos comerciais e importância da utilização da 

população nativa 

Os AMF encontram-se naturalmente nos solos agrícolas nas diversas formas já descritas anteriormente, contudo pode 

ser utilizado um inóculo comercial. Embora a inoculação com estes fungos tenha potencial para a produção agrícola 

sustentável, incluindo a conservação ambiental, esta ainda é uma tecnologia com algumas limitações. Tendo em conta 

a natureza obrigatória da simbiose, a produção de inóculo comercial acarreta custos elevados, tornando a sua 

aquisição pouco competitiva, comparativamente com a aquisição de fertilizantes (Saito & Marumoto, 2002). 

A utilização e aplicação destes fungos através da inoculação dos terrenos agrícolas é ainda limitada pela baixa 

disponibilidade de inóculos comerciais com qualidade e em quantidade, devido ao facto dos AMF serem biotróficos 

obrigatórios, ou seja, só completarem o seu ciclo de vida quando associados a um hospedeiro vegetal vivo. Este facto, 

aliado à falta de tecnologia adequada, dificulta a possibilidade de produção de inóculos em grande escala, tornando 

este processo com pouco interesse comercial e fora de questão no contexto de uso agrícola (Saggin-Júnior & Lovato, 

1999). Até aos dias de hoje, ainda não foi possível cultivar AMF axenicamente em grandes biorreatores, como já tem 

vindo a ser feito há muito tempo com o Rhizobium e outros organismos simbióticos. Existem várias dificuldades 

associadas à produção de inóculos de AMF, nomeadamente a necessidade obrigatória de uma planta hospedeira 

adequada para multiplicar os AMF, o tempo necessário para que a planta cresça e para que se dê a esporulação dos 

fungos, um espaço físico necessário para cultivar a planta hospedeira e, por fim, as várias operações mecânicas 

necessárias para preparar o próprio inóculo. Estas restrições acabam por resultar num custo bastante considerável 

do produto final e, consequentemente, na impraticabilidade de o aplicar em grande escala. No entanto, os problemas 

dos inóculos comerciais de AMF não estão apenas relacionados com o preço. Para além disso, estes inóculos não 

são muito diversos, pois são principalmente compostos por espécies de AMF que podem facilmente esporolar, 

geralmente Rhizophagus irregularis e Glomus etunicatum. Desta forma, e embora os AMF não apresentem 

especificidade absoluta pelo hospedeiro, existem ligações preferenciais baseadas na especificidade ecológica 

(McGonigle & Fitter, 1990) e na diversidade funcional (Munkvold et al., 2004), o que é difícil de reproduzir com a 

limitada diversidade de inóculos comerciais que existe. Um inóculo comercial só é aplicado em situações muito 

específicas, culturas altamente rentáveis e áreas relativamente diminutas, ou quando há razões para crer que a 

população nativa é reduzida. Este último caso é comum em aplicações não-agrícolas, como a recuperação de solos 

severamente perturbados ou paisagens degradadas (Azcón-Aguilar & Barea, 2015). Em contexto de aplicação em 

campo, as populações nativas de AMF representam a melhor alternativa, pois são muitas vezes mais abundantes, 
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mais diversas e melhor adaptadas às condições locais (Goss et al., 2017) do que os inóculos comerciais, como referido 

acima.  

A sustentabilidade da atividade agrícola está intimamente relacionada com a forma como se cultivam os solos, assim, 

adotando práticas de conservação do solo consegue-se aumentar a presença das micorrizas arbusculares no mesmo, 

o que, inevitavelmente, irá afetar positivamente a produtividade das culturas. Com isto, consegue-se ainda que as 

espécies nativas proliferem, espécies estas que são abundantes, diversas e que estão bem adaptadas às condições 

edafoclimáticas de cada região e a sua resposta aos vários fatores envolvidos na colonização será certamente mais 

benéfica tanto para o fungo como para a planta. Fatores como a velocidade de crescimento, diferenciação intra e 

extra-radicular e esporulação estão altamente dependentes da espécie de fungo em questão, do património genético 

da planta hospedeira e das condições de solo. No entanto, a disseminação dos AMF é relativamente rápida e uma 

vez que estão bem adaptados mais rápido se torna o processo de colonização. A conservação da população nativa 

é, por isso, um aspeto a ter em conta dado que esta se encontra melhor adaptada às condições climáticas da zona 

em questão e, como tal, a sua ação e persistência são francamente mais elevadas quando comparadas com 

micorrizas de ecossistemas diferentes. A aplicação de um inóculo comercial poderia ainda levantar problemas 

ecológicos e interferir com outros organismos do solo e prejudicar os AMF nativos com consequências diretas na 

capacidade de colonização a curto e longo prazo. Assim, a melhor forma de garantir e conseguir boas taxas de 

colonização iniciais da cultura é evitar a destruição da rede de micélio extra-radicular do inóculo nativo e naturalmente 

biodiverso, utilizando técnicas de conservação do solo (Goss et al., 2017). 

2.5.5 A importância do ERM intacto em contexto agronómico 

É evidente que uma colonização precoce das raízes é crucial se se quiser otimizar os potenciais benefícios associados 

às AM para a planta hospedeira. Este facto não se prende apenas com as oportunidades óbvias resultantes de uma 

melhor aquisição de nutrientes caso a simbiose seja bem estabelecida desde o início do ciclo vegetativo, o mesmo 

também é verdade para a capacidade de enfrentar possíveis stresses bióticos ou abióticos, uma vez que oferece a 

possibilidade de ativação precoce dos mecanismos de defesa das plantas, tanto local como sistemicamente 

(Khaosaad et al., 2007; Cameron et al., 2013). Os agentes patogénicos fúngicos e os nemátodes fitopatogénicos 

ocupam tecidos radiculares semelhantes aos tecidos ocupados pelas AM. Assim, estes organismos podem competir 

por espaços nas raízes se a colonização ocorrer ao mesmo tempo. Portanto, o número de locais de infecção de AMF 

num determinado sistema radicular pode determinar a extensão da entrada de patogéneos (Harrier & Watson, 2004). 

As características mais importantes para que as plantas possam tirar vantagens das simbioses com AM não é 

simplesmente o nível de colonização (extensão da colonização interna, indicada pela presença ou intensidade de 

hifas ou arbúsculos) (Jun-Li et al., 2010), como também a rapidez com que se estabelece uma dada colonização 

(infecciosidade) (Garg & Chandel, 2010). Em solo não perturbado com vegetação nativa de suporte, a rede de hifas 

é mais importante do que os esporos ou os fragmentos de raízes colonizadas (Kabir, 2005) como fonte de inóculo. 

Quando a colonização da planta hospedeira por AMF é precocemente iniciada, o efeito bioprotetor contra stresses 

bióticos ou abióticos conferido por estes fungos é mais significativo. Uma melhor colonização de AM iniciada por um 

ERM intacto está bem documentada tanto em ensaios em vaso (Jasper et al., 1989a; Fairchild & Miller, 1990; Martins 

& Read, 1997), como em estudos in vitro (Voets et al., 2009), bem como no campo (Read et al., 1976; Read & Birch, 
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1988) e em ecossistemas agrícolas (Kabir et al., 1997a; McGonigle & Miller, 1996; Kabir et al., 1998; Galvez et al., 

2001; Castillo et al., 2006). Para além disso, sabe-se também que, de entre as várias fontes de inóculo possíveis, o 

micélio extra-radicular, desde que mantido intacto, constitui aquela que promove uma colonização precoce, mais 

rápida e intensa da planta hospedeira (Brito et al., 2012a, 2013b; Goss & de Varennes, 2002). Note-se que se a rede 

de micélio extra-radicular for abundante, e desde que esta se mantenha intacta, a cultura ao chegar ao solo entra em 

contacto com a fonte de inóculo que proporciona uma colonização mais rápida. Logo, a cultura fica mais rapidamente 

colonizada o que a beneficia, tanto na proteção contra stresses bióticos ou abióticos como na absorção de nutrientes, 

desde as fases iniciais do ciclo vegetativo. 

Para fazer uso efetivo do ERM como fonte preferencial de inóculo de AM em sistemas agronómicos, promovendo 

assim a colonização precoce das culturas, é importante compreender a sua persistência no solo como um propágulo 

infeccioso, as estratégias de colonização do cluster taxonómico de AMF, as condições ambientais e, muito importante, 

o histórico da parcela, particularmente a sequência de cultivo das principais plantas hospedeiras e o sistema de 

preparação do solo adotado (Goss et al., 2017). O grande potencial do ERM como fonte de inóculo pode estar 

disponível e pode até ser melhorado em sistemas agronómicos. As condições ambientais e a diversidade dos AMF, 

juntamente com o histórico agronómico de um local específico, são fatores-chave a ter em consideração (Goss et al., 

2017). 

O micélio extra-radicular prolifera externamente a partir das raízes colonizadas, sendo a principal fonte de inóculo de 

plantas hospedeiras quando estas estão presentes em solo não perturbado (Jasper et al., 1989b). O ERM pode ser 

desenvolvido no solo de várias formas, nomeadamente pela cultura precedente da rotação, desde que seja 

micotrófica; pelas próprias infestantes que germinam após as primeiras chuvas de setembro antes da sementeira das 

culturas de outono/inverno ou, para as culturas de primavera/verão, recorrendo a uma cultura de cobertura micotrófica 

especialmente semeada para o efeito. Ao se conservar a rede de hifas criada pela cultura antecedente, através de 

técnicas de conservação de solo, como a sementeira direta, que mantém a estrutura do solo inalterada, ou a 

mobilização mínima, as probabilidades de ocorrência da infeção aumentam, uma vez que o ERM permanece intacto. 

Portanto, ao mobilizar o solo estamos a reduzir a taxa de colonização por AMF uma vez que o ERM é quebrado e, 

consequentemente, a colonização é essencialmente iniciada por fontes de inóculo de crescimento mais lento. 

2.5.6 Benefícios associados às culturas de cobertura 

Existe um interesse crescente em sistemas de cultura sustentáveis que reduzam a degradação ambiental e a 

utilização de uma cultura de cobertura pode ser uma componente importante, devido às suas contribuições para a 

conservação, qualidade e fertilidade natural do solo, e para o desempenho das culturas. Uma cultura de cobertura 

pode reduzir a erosão do solo e a poluição química, aumentar a taxa de infiltração da água, o conteúdo de matéria 

orgânica e a disponibilidade de nutrientes no solo e controlar determinadas infestantes (Munawar et al., 1990; 

Shepherd & Webb, 1999). Como já referido, algumas culturas de cobertura são ainda hospedeiras de AMF (Kabir & 

Koide, 2000) e, assim, ajudam a manter ou aumentar o inóculo de micorrizas presente no solo, formando uma rede 

de micélio extra-radicular (Kabir & Koide, 2002). 

As culturas de cobertura servem como uma proteção para reduzir o impacto da água da chuva no solo, assim como 

de outros fatores ambientais, como o vento, de maneira a evitar os processos de erosão, que conduzem a uma perda 



 

31 

 

de solo produtivo ao longo dos anos. O facto de se impedir a erosão do solo ajuda a manter a estrutura do mesmo, 

uma vez que as raízes das culturas de cobertura criam poros que permitem a infiltração da água (Clark, 2012). A 

absorção de água pelas culturas também pode contribuir para a estabilização da estrutura do solo, especialmente 

pelo aumento da eficácia dos exsudatos radiculares (Goss et al., 2017). Os exsudatos radiculares são, provavelmente, 

o mecanismo melhor estudado através do qual as plantas afetam a comunidade microbiana do solo (Broeckling et al., 

2008). Contêm compostos ricos em carbono que são excretados principalmente pelos pêlos radiculares e atraem e 

sustentam uma variedade de microrganismos da rizosfera, incluindo AMF, entomopatogéneos e bactérias fixadoras 

de azoto (Vukicevich et al., 2016). No entanto, também atraem agentes patogénicos específicos do hospedeiro 

(Hofmann et al., 2009) e, portanto, podem conduzir a um feedback positivo ou negativo por parte do solo. Como a 

composição, quantidade e sazonalidade do exsudato depende da planta hospedeira, uma cultura de cobertura que 

inclua uma flora muito diversa, deve ser capaz de manter uma maior diversidade de microrganismos benéficos para 

as culturas (Vukicevich et al., 2016). Os resíduos das plantas, assim como as raízes, também contribuem para a 

melhoria da estrutura do solo. O azoto proveniente da decomposição dos resíduos, bem como a melhoria das relações 

solo-planta-água, juntamente com o AMF e os microrganismos benéficos, podem melhorar o crescimento das culturas 

subsequentes (Goss et al., 2017). Estas culturas fornecem matéria orgânica ao solo, não só enquanto se desenvolvem 

mas também quando são cortadas e mantidas à superfície do mesmo. Quando os resíduos são deixados na superfície 

do solo, como num sistema de sementeira direta, as comunidades microbianas saprófitas tornam-se mais estruturadas 

devido à estratificação de diferentes nutrientes ao longo do perfil do solo. Esta heterogeneidade de recursos leva ao 

aumento da diversidade microbiana e pode aumentar a capacidade do solo de suprimir doenças (Vukicevich et al., 

2016). A matéria orgânica aumenta os nutrientes, melhora a estrutura, ajuda a retenção da água e aumenta a atividade 

dos microrganismos presentes no solo. Além destes benefícios, as culturas de cobertura competem eficazmente com 

as infestantes, impedindo-as de realizarem a fotossíntese e, consequentemente, crescerem. Outra via pela qual as 

culturas de cobertura podem influenciar a comunidade microbiana do solo é alterando a dinâmica da humidade do 

solo. Além das diferenças na transpiração, as plantas apresentam diferente ocupação da superfície do solo, afetando 

a temperatura e a evaporação da água do solo e, portanto, a sua humidade (Lange et al., 2014). As culturas de 

cobertura também apresentam a capacidade de aquisição de nutrientes, nomeadamente as leguminosas, uma vez 

que estabelecem simbioses com bactérias do género Rhizobium e outros, as quais são conhecidas por fixar o azoto 

atmosférico. Desta forma, a utilização de uma cultura de cobertura e os benefícios por ela proporcionados garante 

uma maior fertilidade do solo, com perturbações mínimas no ambiente (Clark, 2012). 

A análise de custo-benefício de uma cultura de cobertura deve ser feita ponderando o seu custo, mas também todos 

os benefícios a esta associados e, ainda, a possibilidade de ser utilizada para outro fim, como para forragem, 

pastagem ou semente (Clark, 2012). No entanto, o uso de culturas de cobertura pode ser limitado em regiões 

climáticas onde não existe água suficiente para semear duas culturas num mesmo ano, como as regiões 

mediterrânicas e semiáridas. Nestes casos, em vez de culturas de coberturas, as infestantes micotróficas que 

germinam no início da estação podem aumentar a colonização da cultura por parte dos AMF e podem ajudar no seu 

crescimento e na absorção de fósforo, isto se forem controladas por herbicidas e se a cultura for semeada sem 

perturbação do solo (Kabir & Koide, 2002; Brito et al., 2013b). 
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2.6 Hipótese de trabalho 

O presente trabalho foi desenvolvido na tentativa de compreender o potencial associado às micorrizas arbusculares, 

no sentido de, através de práticas agronómicas adequadas, valorizar os benefícios proporcionados pela micorrização 

precoce do milho na proteção contra o fungo fitopatogénico Cephalosporium maydis. Práticas agronómicas como a 

mobilização do solo provocam mudanças nas características químicas, físicas e biológicas do solo, nomeadamente a 

destruição da rede de ERM e influenciam a relação entre os AMF e a planta hospedeira. Assim, pretendeu-se estudar 

a influência da presença de ERM intacto como fonte preferencial de inóculo dos AMF nativos de forma a garantir a 

colonização precoce da cultura do milho e o seu eventual efeito bioprotetor contra o fungo fitopatogénico C. maydis. 

O recurso a uma cultura de cobertura para desenvolver uma profusa rede de ERM, que poderá ser mantida intacta 

pela adoção da mobilização mínima do solo para a instalação da cultura do milho, poderá constituir a via para a 

colonização precoce do milho e, desta forma, aumentar o potencial efeito bioprotetor dos AMF face ao C. maydis. No 

sentido de completar a informação a recolher deste estudo considerou-se ainda o uso de duas variedades de milho, 

uma tolerante e outra suscetível ao fungo fitopatogénico. Como já foi referido, o ERM intacto é a fonte de inóculo mais 

eficiente para iniciar novas colonizações de micorrizas arbusculares. O facto de se fazer crescer antes da cultura uma 

planta que desenvolva um abundante ERM, e desde que este se mantenha intacto, ou seja, sem recurso a 

mobilizações de solo, leva a que a cultura ao ser instalada entre logo em contacto com uma fonte de inóculo 

preferencial, ficando mais rapidamente colonizada e beneficiando, desde o início do seu ciclo vegetativo, da presença 

das micorrizas na proteção contra este stress biótico em estudo. 
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Capítulo 3 

Materiais e Métodos 

3.1 Localização e Desenho Experimental dos Ensaios 

Para o presente estudo, utilizou-se como planta hospedeira o milho (Zea mays L.), tendo sido realizados dois ensaios 

de campo. Os ensaios decorreram em duas propriedades distintas, regadas, com histórico da presença de 

Cephalosporium maydis, ambas situadas na região da Golegã, Ribatejo. Uma propriedade está situada junto a 

Pombalinho, propriedade de João Coimbra (local 1), onde não foi instalada cultura de cobertura, apresentando 

vegetação natural, tendo sido aplicado um composto orgânico antes da sementeira; e a outra propriedade está situada 

na região das Praias, propriedade de José Luz (local 2), onde foi previamente feita uma cultura de cobertura de 

azevém (Lolium multiflorum). 

Relativamente ao desenho experimental dos ensaios, estes foram instalados em faixas bifatorial de quatro tratamentos 

com cinco e quatro repetições (local 1 e local 2, respetivamente), nos quais se teve como fatores de estudo o sistema 

de mobilização do solo, mobilização na linha ou mobilização tradicional, e a variedade de milho, tolerante e suscetível 

ao fungo Cephalosporium maydis. 

3.2 Caracterização Edáfica 

Para a identificação dos solos das parcelas em estudo, recorreu-se, inicialmente, ao programa Google Earth para 

localizar as parcelas e retirar as respetivas coordenadas geográficas que, em seguida, foram introduzidas no software 

ArcGis, onde se sobrepôs a Carta de Solos de Portugal. Através desta análise, é possível afirmar que ambos os locais 

(local 1 e local 2) possuem solo do tipo Ac (Anexo A). Cardoso (1965) refere que este solo pertence à família dos 

Aluviossolos Modernos de textura mediana, com carbonatos. Os Aluviossolos são solos incipientes que podem ter 

uma certa acumulação de matéria orgânica à superfície, a qual nunca é muito grande porque existe um bom 

arejamento da camada superior e, consequentemente, a mineralização processa-se de forma rápida. Todos estes 

solos possuem, regra geral, uma toalha freática mais ou menos profunda (mais profunda nos Aluviossolos Antigos) 

sujeita a oscilações acentuadas no decurso do ano, mas não mostram no perfil qualquer efeito acentuado da água 

estagnada. Porém, encontram-se geralmente humedecidos e são fortemente influenciados na sua economia de água, 

vegetação e biologia pela presença dessa toalha freática. Os fenómenos de redução da tolha freática não se 

manifestam com intensidade porque esta oscila bastante e renova-se constantemente, mesmo na altura das 

inundações, o que permite permanentemente um elevado teor de oxigénio dissolvido na água. Na época seca, a 

toalha freática atinge níveis mais baixos podendo, quando a descida é muito grande, dar-se uma forte dessecação 

das camadas superficiais, com consequente aumento da sua compacidade, o que prejudica a vegetação ou cultura 

que os cobre (Cardoso, 1995). 



 

34 

 

3.3 Condução dos Ensaios 

Ao nível do itinerário técnico, adotaram-se as técnicas e os procedimentos habituais de cada exploração agrícola. As 

principais operações culturais realizadas em cada local, respetivas datas e informação adjacente encontram-se no 

Quadro 1. De salientar que a rega foi realizada através de um sistema de rega por aspersão convencional, de acordo 

com as necessidades hídricas da cultura em ambos os ensaios. 

Quadro 1 | Principais operações culturais e respetivas datas de realização nos dois ensaios. 

Ensaio Operações Culturais Data Informação 

Local 1 

Aplicação de Herbicida 9 março 2017 Aplicação de Touchdown Premiun (2 L/ha) 

Aplicação de Fertilizante 9 março 2017 Aplicação de Nitrogel 30 (2 L/ha) 

Aplicação de Fertilizante 16 março 2017 Aplicação de composto orgânico Terra Fértil (10 ton/ha) 

Mobilização do solo 3 abril 2017 

Dois tipos de mobilização do solo: 

 Mobilização Tradicional – gradagem (grade de discos + 

rolo) e passagem de rototerra 

 Mobilização na Linha – passagem da alfaia de mobilização 

na linha 

Aplicação de Fertilizante 3 abril 2017 Aplicação de Cloreto de Potássio (100 kg/ha) 

Aplicação de Fertilizante 3 abril 2017 Aplicação de Sulfamid (151,1 kg/ha) 

Sementeira 4 abril 2017 Semeador pneumático monogrão de 6 linhas 

Aplicação de Fertilizante 4 abril 2017 Aplicação de adubo binário DAP 18.46.0 (185,2 kg/ha) 

Aplicação de Fertilizante 4 abril 2017 Aplicação de adubo binário Physiostart 8.28.0 (18,5 kg/ha) 

Aplicação de Herbicida 13 abril 2017 Aplicação de herbicida Lumax (4 L/ha) 

Aplicação de Inseticida 13 abril 2017 Aplicação de inseticida Karate zeon (0,075 L/ha) 

Local 2 

Sementeira 

Cultura de Cobertura 
17 outubro 2016 Azevém (Lolium multiflorum) 

Aplicação de Herbicida 15 maio 2017 Aplicação de Touchdown (4 L/ha) 

Mobilização do solo 22 maio 2017 

Dois tipos de mobilização do solo: 

 Mobilização Tradicional – gradagem (grade de discos + 

rolo) e passagem de rototerra 

 Mobilização na Linha – passagem da alfaia de mobilização 

na linha 

Sementeira 23 maio 2017 Semeador pneumático monogrão de 6 linhas 

Aplicação de Fertilizante 23 maio 2017 Aplicação de adubo ternário 6-15-10 (400 kg/ha) 

Aplicação de Fertilizante 23 maio 2017 Aplicação de adubo azotado 24-0-0 (80 kg/ha) 

Aplicação de Fertilizante 23 maio 2017 Aplicação de EasyStart (18 kg/ha) 

Aplicação de Herbicida 30 maio 2017 Aplicação de herbicida Lumax (4 L/ha) 

Aplicação de Inseticida 30 maio 2017 Aplicação de inseticida Judo (0,2 L/ha) 

Aplicação de Fertilizante 20 junho 2017 Aplicação de Sulfamid 40-0-0 (250 kg/ha) 

Aplicação de Fertilizante 27 junho 2017 Aplicação de Sulfamid 40-0-0 (350 kg/ha) 
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3.4 Material Vegetal 

As variedades que foram utilizadas neste estudo foram, como variedade tolerante, a variedade P1574, da empresa 

Pioneer DuPont, definida como sendo a referência na produtividade em zonas de Cephalosporium maydis. Esta 

variedade apresenta um ciclo FAO 600 e trata-se de uma variedade com dupla aptidão, potencial produtivo muito 

elevado e grande regularidade de produção, mesmo nas zonas sujeitas a grande pressão do C. maydis e do vírus do 

nanismo rugoso (‘Maize Rough Dwarf Vírus’ – MRDV). Esta variedade apresenta porte médio-alto com inserção de 

espiga média a alta, muito bem adaptada a zonas mais quentes e de baixas humidades relativas, boa resposta a altas 

densidades de sementeira devido às suas folhas relativamente eretas, floração indeterminada e espigas com elevado 

número de carreiras, apresentando ainda grão de muito boa qualidade com elevado peso específico e especialmente 

indicado para a indústria alimentar. Como variedade suscetível utilizou-se a variedade P1570, também da empresa 

Pioneer DuPont, a qual apresenta um ciclo FAO 600, um potencial produtivo muito elevado e grande regularidade de 

produção, espiga de grande volume, com elevado número de carreiras e grande capacidade de compensar uma 

eventual baixa densidade de plantas, boa tolerância ao vírus do nanismo rugoso (‘Maize Rough Dwarf Vírus’ – MRDV), 

porte médio-alto com inserção média a alta da espiga e caule muito consistente, boa capacidade de superar condições 

ocasionais de stress hídrico, boa tolerância a fungos da espiga e apresenta grão de qualidade, muito denso e profundo, 

de textura vítrea e elevado peso específico (Pioneer Hi-Bred Sementes de Portugal, 2017). 

3.5 Colheita e Tratamento das Amostras 

Para a realização das diferentes observações/determinações executadas ao longo deste estudo, foram utilizadas tanto 

as raízes como a parte aérea das plantas de milho, sendo que se recolheram amostras destas duas componentes em 

três tempos diferentes: duas, quatro e seis semanas após a emergência do milho.  

O procedimento de colheita das amostras foi o mesmo em todas as datas de amostragem, sendo que, inicialmente, 

cortou-se a parte aérea da planta, junto ao colo, e colocou-se numa saqueta de papel identificada, de seguida colheu-

se a raiz da respetiva planta com cuidado para não partir ou danificar as raízes mais pequenas e finas, e colocou-se 

num saco de plástico. Foram colhidas seis plantas, de forma aleatória, pertencentes à mesma réplica, as quais foram 

agrupadas de maneira a formar uma amostra composta. Na recolha das amostras foram consideradas cinco ou quatro 

repetições (local 1 e local 2, respetivamente), dois sistemas de mobilização do solo (mobilização na linha ou 

mobilização tradicional), duas variedades de milho (tolerante e suscetível ao fungo C. maydis) e três trempos de 

amostragem, o que perfez um total de 60 amostras recolhidas para o local 1 e 48 para o local 2. 

No laboratório, as raízes foram colocadas a 4ºC até se proceder ao seu tratamento, sendo que no máximo ficaram a 

esta temperatura durante 48 horas. Em seguida, foram cuidadosamente lavadas as raízes de cada amostra composta 

em água corrente e cortaram-se as raízes mais pequenas e finas, sendo colocada uma quantidade significativa de 

raízes em duas cassetes de histologia para posterior coloração e análise da colonização micorrízica e semelhante 

quantidade num pequeno saco de plástico, o qual foi armazenado a -80ºC, para posterior extração de DNA genómico 

(gDNA) e quantificação de C. maydis por qPCR. As saquetas de papel, contendo a parte aérea das plantas, foram 

colocadas em estufa a secar, para posterior determinação do peso seco da parte aérea. 
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3.6 Obtenção de isolados de fungos associados à raiz e caule do milho 

Para pesquisa e isolamento de fungos associados à raiz e caule do milho, foram selecionadas raízes necrosadas, 

escuras, com algum grau de suspeita da presença do fungo fitopatogénico, assim como pequenos pedaços do colo 

de todas as amostras colhidas nas duas primeiras datas. As raízes foram sujeitas a um tratamento de desinfeção 

superficial de maneira a eliminar microrganismos epifíticos. A desinfeção consistiu na imersão sucessiva em diversas 

soluções durante dois minutos. Inicialmente, procedeu-se à imersão das raízes numa solução de etanol a 96% (v/v), 

seguida de uma imersão em hipoclorito de sódio a 3% (v/v) e, por fim, nova imersão numa solução de etanol a 70% 

(v/v). Após esta desinfeção, as raízes sofreram uma lavagem em água ultra-pura durante dois minutos, tendo sido 

este passo repetido três vezes, a fim de remover todos os resíduos de desinfetante (Verma et al., 2007). As raízes, 

assim desinfetadas e lavadas, foram secas em papel de filtro, cortadas e colocadas em placas de Petri (90 mm de 

diâmetro) contendo meio de cultura ‘Potato Dextrose Agar’ (PDA, Merck, Germany), meio bastante nutritivo no qual 

se irão desenvolver os fungos presentes nas raízes. Relativamente ao caule, foram cortados pequenos pedaços do 

colo das várias plantas de cada amostra composta, não tendo sido realizada qualquer desinfeção ou lavagem, e 

colocados em placas de Petri (90 mm de diâmetro) contendo meio de cultura PDA. 

As placas ficaram à temperatura ambiente (23-25ºC) durante 1-2 semanas, para crescimento dos fungos. Após este 

período, as colónias com diferentes crescimentos miceliais, que se enquadravam na gama de características 

esperadas (ver ponto 2.4.2), foram transferidas para novas placas de Petri (60 mm de diâmetro), contendo meio de 

cultura PDA fresco. A partir destas placas, por repicagens sucessivas, foram feitos isolamentos até à obtenção de 

culturas puras. As características morfológicas utilizadas para distinguir as diferentes colónias foram a taxa de 

crescimento, cor e textura do micélio, cor do lado reverso e natureza da margem de crescimento. Também foi 

observada a forma dos conídios sob um microscópio composto Olympus BX-50 (ampliação de 1000x). 

As operações laboratoriais realizadas para o isolamento do fungo foram sempre realizadas numa bancada, 

previamente desinfetada e junto da área de influência da chama, proveniente de bicos de Bunsen, com o objetivo de 

cumprir as condições de assepsia e diminuição do risco de contaminação por outros microrganismos. 

Adicionalmente, para demonstração da fiabilidade do método, três isolados morfologicamente diferentes de Fusarium 

spp. pertencentes à coleção do Laboratório de Micologia do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais do 

Mediterrâneo (ICAAM) da Universidade de Évora foram incluídos no ensaio e foram cultivados nas mesmas condições 

descritas acima. Não sendo possível identificar morfologicamente o fungo Cephalosporium maydis no ensaio, um 

isolado (em placa de Petri com PDA) foi gentilmente cedido pela Dr. Ortiz-Bustos (Departamento de Proteção de 

Cultivos, Instituto de Agricultura Sustentável, Córdoba, Espanha) (GenBank Accession ID KP164518) (Ortiz-Bustos et 

al., 2016) para o desenvolvimento das análises subsequentes. 

3.7 Extração de DNA genómico (gDNA) 

Extraiu-se o DNA genómico (gDNA), tanto das raízes que se encontravam armazenadas a -80ºC como de algumas 

estruturas fúngicas que cresceram em cultura pura nas placas de Petri. Relativamente aos fungos presentes nas 

placas, repicou-se novamente o fungo para uma nova placa e retirou-se o micélio com a ajuda de uma espátula 
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esterilizada para um almofariz, onde foi macerado em presença de azoto líquido. As raízes foram retiradas do saco 

de plástico, armazenado a -80ºC, e colocadas no almofariz, sendo também maceradas em presença de azoto líquido. 

Todas as amostras assim maceradas foram depois transferidas para um microtubo, identificadas e novamente 

armazenadas a -80ºC, para posterior extração de gDNA. 

A extração de gDNA foi feita com recurso a um método denominado CTAB (brometo de hexadeciltrimetilamónio), 

descrito por Doyle & Doyle (1987), com algumas modificações. Resumidamente, cerca de 100 mg de material 

macerado foi colocado num microtubo de 1,5 mL contendo 600 µL de tampão de extração CTAB 3% (10% CTAB, 5 

M NaCl, 0,5 M EDTA pH 8.0, 1 M Tris-HCl pH 8.0, assim como 4% PVP e 0,1% β-mercaptoetanol, adicionados 

imediatamente antes da sua utilização). A suspensão foi incubada a 55ºC durante 90 minutos, e agitada por inversão 

a cada 15 minutos. Após esta incubação, foram adicionados a cada microtubo 600 μL de clorofórmio-álcool isoamílico 

(24:1) e os tubos foram agitados durante 10 minutos por inversão. Após a homogeneização, as amostras foram 

centrifugadas a 12000 rpm durante 10 minutos (centrífuga Himac CT 15RE) e, posteriormente, o sobrenadante foi 

transferido para um novo microtubo de 1,5 mL, tendo-se adicionado depois 800 μL de etanol absoluto congelado (-

20°C). As amostras foram suavemente homogeneizadas por inversão e novamente centrifugadas a 13000 rpm 

(centrífuga Himac CT 15RE) durante 20 minutos. O sobrenadante foi descartado e o ‘pellet’ resultante foi lavado com 

500 μL de etanol a 70%, de modo a eliminar todos os resíduos de sal aderentes ao DNA. Os microtubos foram 

novamente centrifugados a 13000 rpm (centrífuga Himac CT 15RE) durante 15 minutos e o sobrenadante descartado. 

O ‘pellet’ final foi seco na centrífuga ‘speed vacum’ (LABCONCO® CentriVap® micro IR) durante aproximadamente 15 

minutos a 55°C e, por fim, este foi ressuspenso em 40 μL de água ultra-pura e o gDNA conservado a -20ºC até 

posterior utilização. 

Para quantificar e avaliar a pureza do gDNA, foi medida a absorvância num espetrofotómetro NanoDrop-2000C 

(Thermo Scientific). A integridade do gDNA foi verificada por electroforese em gel de agarose a 0,8% e visualizada 

utilizando o equipamento de aquisição de imagem GeneTools (Syngene). O gel de agarose foi preparado em tampão 

‘Tris-Borate-EDTA’ (TBE) 0,5x (1x: 1 M Tris-HCl, 0,83 M ácido bórico, 10 mM EDTA, pH 7,5). Para visualização das 

bandas, o gel foi corado por adição de 1,5 µL de GreenSafe (NZYTech), o qual se liga ao DNA e que, exposto a 

radiação ultravioleta, emite fluorescência, e utilizou-se, como referência, o marcador GeneRulerTM 1 kb Plus DNA 

Ladder. Fez-se correr 10 µL de cada amostra de DNA e 5 µL do marcador no gel com uma voltagem constante de 80 

V durante 1 h 20 min. As amostras foram diluídas para uma concentração de 20 ngμL-1. 

3.8 Amplificação da região ITS por PCR 

Depois de extraído, o gDNA total dos fungos foi sujeito a PCR para amplificação da região ‘Internal Transcribed 

Spacer’ (ITS), utilizando os ‘primers’ ITS1 (5’–TCCGTAGGTGAACCTGCGG–3’) e ITS4 (5’–

TCCTCCGCTTATTGATATGC–3’) (White et al., 1990). A região ITS apresenta características interessantes para a 

identificação dos fungos a nível molecular, visto ser amplificada com recurso a ‘primers’ universais complementares 

às sequências altamente conservadas dos genes que codificam o rRNA, e ao facto de apresentar natureza repetitiva 

do rDNA, que torna esta região fácil de amplificar a partir de amostras pequenas, diluídas e altamente degradadas 

(Gherbawy & Voigt, 2010). 
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A amplificação por PCR permite uma aquisição rápida e conveniente de múltiplos fragmentos de DNA específicos, 

definidos por um par de ‘primers’ que flanqueiam a região da sequência alvo. Durante a reação de PCR recorre-se, 

inicialmente, a uma desnaturação inicial que é essencial para desnaturar completamente o DNA ‘template’, de maneira 

a assegurar a sua eficiente utilização no primeiro ciclo de amplificação, em seguida é realizada a desnaturação 

propriamente dita, a qual decorre durante 30 segundos por ciclo, a elevadas temperaturas (95ºC), seguida de um 

abaixamento da temperatura para se proceder à ligação dos ‘primers’ ao DNA ‘template’ (hibridação ou ‘annealing’). 

Por fim, realiza-se a extensão do fragmento amplificado através da síntese da cadeia complementar de cada cadeia 

molde, catalisada pela Taq DNA polimerase, sendo que a temperatura ótima de funcionamento deste enzima é de 

72ºC. O processo envolvendo estes três últimos passos é repetido várias vezes (neste caso, 39 ciclos) sendo possível 

aumentar, em cada ciclo, duas vezes a concentração de DNA existente, levando a uma amplificação exponencial. Por 

último, e após o último ciclo, procede-se a uma extensão final, na qual é recomendado incubar a mistura de PCR a 

72ºC durante 5-15 minutos, de forma a completar quaisquer possíveis produtos de reação incompletos. 

As reações de amplificação foram realizadas num termociclador MyCycler™ Thermal Cycler (Bio-Rad). Os programas 

de amplificação foram ajustados às condições exigidas pelo tamanho do fragmento e pelos ‘primers’ utilizados, sendo 

que as condições utilizadas neste estudo se apresentam no Quadro 2. 

Quadro 2 | Programa de amplificação por PCR em que foram utilizados os ‘primers’ ITS1 e ITS4. 

Etapas Temperatura (ºC) Tempo Número de ciclos 

Desnaturação inicial 95 3 min. 1 

Desnaturação 95 30 seg. 

39 ‘Annealing’ 55 45 seg. 

Extensão 72 2 min. 

Extensão final 72 10 min. 1 

Para as reações de amplificação, utilizou-se 0,5 µL de gDNA, 10X tampão DreamTaq (Thermo Scientific), 25 mM de 

co-factor MgCl2 (Fermentas), 0,4 mM de cada dNTP (Thermo Scientific), 1 μM de cada um dos ‘primers’ (‘forward’ e 

‘reverse’), 2,5 U do enzima DreamTaq DNA polimerase (Thermo Scientific), num volume total de reação de 50 µL. 

Os produtos amplificados foram, em seguida, analisados por eletroforese em gel de agarose a 1%, preparado em 

tampão TBE 0,5x, realizada a uma voltagem constante de 80 V durante 1 h 20 min e visualizados como descrito em 

3.7. Após a análise do gel, purificou-se o produto de PCR das amostras que continham apenas uma única banda com 

o kit para purificação de DNA de reações enzimáticas (NZYTech), de acordo com o protocolo do fabricante e, em 

seguida, enviou-se o produto de PCR purificado para sequenciação para a empresa Macrogen Inc., Madrid. 

A análise dos resultados da sequenciação das regiões ITS baseou-se num alinhamento utilizando o algoritmo 

“ClustalW Multiple” feito com o programa “BioEdit Sequence Alignment Editor v.7.2.3.” (Hall, 1999). A procura de 

sequências homólogas foi realizada com recurso à base de dados “Basic Local Alignment Search Tools” (BLAST) do 

“National Center for Biotechonology Information” (NCBI). Todas as sequências de fungos consideradas apresentaram 

um grau de semelhança de, pelo menos, 98% relativamente às melhor sucedidas na base de dados do NCBI. 
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3.9 Clonagem dos produtos de PCR 

Relativamente às amostras que apresentavam mais do que uma única banda no gel de eletroforese, foi também 

purificado o produto de PCR com o kit para purificação de DNA de reações enzimáticas (NZYTech), de acordo com o 

protocolo do fabricante e, em seguida, realizou-se um processo de clonagem. 

Os processos de clonagem oferecem uma maneira rápida e eficiente de sequenciar fragmentos de DNA de interesse, 

com base na tecnologia do DNA recombinante. A clonagem consiste no processo de fazer cópias idênticas ou clones 

de um único fragmento de DNA, através da inserção deste num plasmídeo e fazendo-o replicar dentro de um 

organismo hospedeiro (Figura 9). Inicialmente, devem ser feitas cadeias de DNA recombinante, onde os plasmídeos 

são frequentemente utilizados como vetores para transportar os genes de interesse para células hospedeiras. A 

transformação é o processo que compreende a transmissão do plasmídeo para uma nova célula hospedeira. Esta 

etapa exige que as células hospedeiras se tornem "competentes" para permitir temporariamente a entrada deste DNA 

“extra”; isso pode ser facilmente alcançado por uma mudança repentina nas condições ambientais, como sejam a 

temperatura. A bactéria Escherichia coli (E. coli) é comumente utilizada como hospedeiro para a clonagem e 

sequenciação de DNA. Após a transformação de E. coli com um vetor recombinado que transporta um gene de 

interesse, as bactérias multiplicam esse mesmo gene, mantendo a integridade do seu conteúdo. A deteção de células 

transgénicas geralmente é realizada pela expressão de genes de resistência a antibióticos transportados pelos 

plasmídeos. Outra maneira comum de seleção depende da presença de proteínas, como o sistema X-Gal / lacZ. 

 

Figura 9 | Esquema representativo das etapas básicas de um processo de clonagem. Adaptado de Brown (2016). 

3.9.1 Vetor plasmídico 

Como vetor de clonagem utilizou-se o plasmídeo p-GEM®-T Easy (Promega) (Figura 10). Este plasmídeo tem 3015 

pares de bases (pb) e apresenta a capacidade de fazer um elevado número de cópias do plasmídeo na célula. É 

linearizado e contém extremidades 3’-T individuais no local de inserção, as quais melhoram a eficiência da ligação 
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por inserção, prevenindo a recircularização do vetor e proporcionando uma extremidade compatível para os produtos 

de PCR gerados por certas polimerases termoestáveis, como é o caso da utilizada neste estudo. Contém ainda o 

gene que confere resistência à ampicilina (Ampr) e uma região do operão lac de E. coli que contém uma extremidade 

5´ terminal do gene lacZ que codifica o fragmento N terminal do enzima β-galactosidase e complementa um fragmento 

C terminal codificado pelo cromossoma bacteriano. Quando os dois fragmentos se juntam formam um enzima 

plenamente funcional que degrada o X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranosídeo), resultando numa 

coloração azul. 

 

Figura 10 | Esquema do vetor pGEM®-T Easy utilizado, com identificação do gene que confere resistência à ampicilina (Ampr) e 
do gene lacZ. Adaptado do manual técnico “pGEM®-T and pGEM®-T Easy Vector Systems” (Promega). 

A expressão do gene lacZ é induzida pelo isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo (IPTG), um análogo da lactose. A rutura 

deste gene por inserção de DNA leva ao aparecimento de colónias brancas devido à ausência da atividade do enzima, 

permitindo a seleção dos recombinantes positivos por rastreio da coloração branco/azul. 

3.9.2 Ligação 

As reações de ligação entre cada fragmento de DNA e o vetor plasmídico p-GEM®-T Easy foram preparadas em 

microtubos de centrífuga estéreis, livres de nucleases, e foi utilizada a proporção molar 1:3 (vetor:fragmento). As 

reações de ligação seguiram o protocolo descrito pela Promega para clonagem de produtos de PCR, sendo 

constituídas por 3 U de T4 DNA Ligase (Invitrogen), tampão de ligação do enzima 2X (Invitrogen), e 50 ng de vetor, 

num volume total de 10 μL e, posteriormente, incubadas durante a noite a 4°C. 

3.9.3 Transformação 

Para a introdução do plasmídeo recombinante em células de Escherichia coli utilizou-se a transformação por choque 

térmico de células competentes E. coli JM109 (Promega). Na transformação, usaram-se 50 μL de células 

competentes, às quais se juntaram 5 μL da reação de ligação, seguida de homogeneização suave e incubação durante 

20 minutos em gelo, após a qual se efetuou um choque térmico a 42°C durante 45 segundos e colocou-se novamente 

em gelo durante 2 minutos. Por fim, adicionaram-se às células 950 μL de meio de cultura SOC (2% triptona, 0,5% 
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extrato de levedura, 0,05% NaCl, 2,5 mM KCl, 10 mM MgCl2, 20 mM glucose) à temperatura ambiente, e incubou-se 

a mistura durante 1 h 30 min a 37°C com agitação (150 rpm) num agitador orbital Aerotron® (Infors AG). As células 

foram depois recolhidas num microtubo, por centrifugação a 1000 g durante 10 minutos, à temperatura ambiente. 

Descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu-se o ‘pellet’. A suspensão de bactérias foi cuidadosamente espalhada 

em placas de Petri com meio de cultura Luria-Bertani (LB) – Agar (1% triptona, 0,5% extrato de levedura, 0,5% NaCl, 

pH 7,5, 1,5% agar), ao qual foram adicionados 100 μg/mL de ampicilina, 80 μg/mL de X-Gal, 0,5 mM de IPTG, para a 

seleção dos clones recombinantes. As placas foram depois incubadas durante a noite a 37°C. 

3.9.4 Extração do DNA plasmídico 

Retiraram-se as colónias de bactérias com o DNA recombinante da placa de Petri com um palito estéril e inoculou-se, 

cada uma delas, em 3 mL de meio de cultura LB (1% triptona, 0,5% extrato de levedura, 0,5% NaCl, pH 7,5), com 3 

μL de ampicilina (100 μg/mL). Seguiu-se a incubação durante 12 horas a 37ºC com agitação (225 rpm) num agitador 

orbital Aerotron® (Infors AG).  

O DNA plasmídico recombinante foi extraído com o GeneJET™ Plasmid Miniprep Kit (Thermo Scientific), segundo o 

protocolo do fabricante e foi armazenado a -20ºC, até posterior utilização. 

3.9.5 Digestão enzimática 

Para a digestão enzimática, foram analisados 4 μL de DNA plasmídico que foram digeridos com 10 U do enzima EcoRI 

(Thermo Scientific). O enzima EcoRI corta o vetor plasmídico p-GEM®-T Easy (Promega) em dois locais de restrição, 

permitindo assim soltar o fragmento clonado. A etapa de digestão foi feita na presença de 10X FastDigester Green 

Buffer (Thermo Scientific), num volume total de 10 μL. Após incubação durante 25 minutos a 37ºC, os produtos da 

restrição foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1% preparado em tampão TBE 0,5x, realizada a uma 

voltagem constante de 80 V durante 1 h 20 min e visualizados como descrito em 3.7. A sequenciação de cada um dos 

clones pretendidos foi realizada pela empresa Macrogen Inc., Madrid. A análise dos resultados da sequenciação das 

regiões ITS foi feita como referido em 3.8. 

3.10 Parâmetros avaliados 

3.10.1 Peso Seco da Parte Aérea 

Aquando da colheita da parte aérea, esta foi colocada, como já foi referido, em saquetas de papel correspondentes a 

cada amostra composta, que depois foram colocadas na estufa de secagem a 60ºC durante, aproximadamente, 72 

horas. Após esse período, o material contido em cada saqueta foi pesado com o auxílio de uma balança semi-analítica 

(KERN & Sohn GmbH, KB 600-2) e anotados os resultados da produção de matéria seca (MS). 
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3.10.2 Colonização Micorrízica 

Para análise da taxa de colonização micorrízica, é necessário que as raízes estejam coradas de modo a colocar em 

evidência as estruturas fúngicas. Deste modo, utilizou-se como corante Tripano Azul, o qual se liga somente a estas 

estruturas por afinidade com a quitina. 

O procedimento de coloração consistiu nos seguintes passos: 

a) Colocar cerca de 0,7 g de raízes de cada amostra composta numa cassete de histologia; 

b) Mergulhar todas as cassetes em hidróxido de potássio (KOH) a 10% (p/v); 

c) Autoclavar durante 12,5 minutos a uma temperatura de 121ºC (aproximadamente 1 bar) para degradar e 

eliminar os constituintes celulares/conteúdos citoplasmáticos; 

d) Lavar abundantemente com água corrente para remover o excesso de KOH e escorrer; 

e) Proceder à coloração numa solução contendo 0,1% de Tripano Azul em lactoglicerol na proporção de (1:1:1) 

(glicerol, ácido láctico a 80% e água) durante cerca de 11 minutos a 70ºC, em banho maria. Neste passo, o 

Tripano Azul irá ligar-se à quitina da parede celular do fungo; 

f) Retirar as cassetes contendo as raízes coradas da solução descrita anteriormente e armazená-las numa 

solução de glicerol a 50% (v/v). 

As raízes podem ser observadas ao microscópio após 48 horas, podendo, contudo, permanecer submersas na 

solução de glicerol a 50% (v/v) por longos períodos de tempo. Note-se que esta solução dissolve o corante Tripano 

Azul que não se encontre ligado a estruturas fúngicas, pelo que é possível obter-se um melhor contraste entre as 

raízes e estas mesmas estruturas. 

Para determinar a taxa de colonização por micorrizas arbusculares utilizou-se o método de interseção descrito por 

McGonigle et al. (1990). Este método consiste em fazer uma preparação microscópica numa lâmina, contendo as 

raízes coradas e solução de glicerol a 50% (v/v), a qual é coberta com uma lamela de 24 x 60 mm. Na lâmina, as 

raízes são alinhadas paralelamente ao eixo mais longo, e observadas ao microscópio ótico com uma ampliação de 

200x. Para cada amostra, foram feitas e observadas duas lâminas, sendo que foram as duas tratadas como uma só 

unidade e não como subamostras. 

A quantificação da colonização micorrízica fez-se percorrendo a lâmina na totalidade de forma perpendicular ao seu 

eixo longitudinal, devendo a mudança do campo de visão ser constante. Foi contabilizado o número de interseções 

de raízes com a mira vertical, sendo que podem ser intersetados arbúsculos, vesículas, hifas ou raiz não colonizada, 

a qual também se contabiliza (“negativo”). A colonização arbuscular (AC, do inglês, ‘arbuscular colonization’) e a 

colonização vesicular (VC, do inglês ‘vesicular colonization’) foram calculadas dividindo a contagem das categorias 

“arbúsculos” e “vesículas”, respetivamente, pelo número total de interseções examinadas. A colonização por hifas 

(HC, do inglês ‘hyphal colonization’) foi calculada como a proporção de interseções não-negativas. Note-se que se fez 

o esforço de não contabilizar outros fungos, aquando da quantificação de hifas, já que os arbúsculos são 

característicos do tipo de fungos em estudo (McGonigle et al., 1990). 
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De todas as formas de colonização micorrízica possíveis, é considerada a presença de arbúsculos e de hifas, uma 

vez que estas são representativas do grau de colonização da raiz de uma planta. Todos os dados obtidos usando este 

método foram examinados por ordem aleatória com a identidade das raízes desconhecida para o observador. 

3.10.3 Quantificação de gDNA de C. maydis por PCR quantitativo (qPCR) 

3.10.3.1 Desenho de primers específicos e sonda TaqMan para C. maydis 

As sequências obtidas das regiões ITS (Fusarium spp.), com recurso aos ‘primers’ ITS1 e ITS4, foram alinhadas com 

sequências de Cephalosporium maydis presentes na base de dados (NCBI), assim como com a sequência cedida 

(Ortiz-Bustos et al., 2016), utilizando o algoritmo ClustalW (Higgins et al., 1996). Com base no alinhamento, foram 

desenhados ‘primers’ específicos para Cephalosporium maydis recorrendo ao software Primer Express 3.0 para Real-

Time PCR (Applied Biosystems), sendo o ‘primer forward’ 5’–GGGGCCCCCAAGTACATC–3’ e o ‘primer reverse’ 5’–

GGGTTTAGCGGCTGGAAG–3’, e a tecnologia SYBRGreen foi inicialmente testada. No entanto, não foi conseguida 

especificidade para C. maydis e foi seguida a tecnologia TaqMan (Quadro 3), tendo os ‘primers’ e a sonda sido 

desenhados com o software anteriormente descrito. 

Quadro 3 | Sequências de ‘primers’ e sonda desenhadas para a região ITS do Cephalosporium maydis para qPCR (Campos et al., 
submetido). 

Espécie Accession ID ‘Primers’ (5’→ 3’) Sonda (5’→ 3’) Amplicão (pb) 

Cephalosporium maydis KP164518 
Fw: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Rv: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 54 

3.10.3.2 Procedimento e condições do qPCR 

As reações de qPCR foram realizadas no aparelho 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems), utilizando 100 

ng de gDNA, 2x NZY qPCR Probe Master Mix (Nzytech), 400 nM de cada ‘primer’ e 100 nM da sonda (Nzytech), num 

volume total de 20 μL. Os valores de ‘threshold cycle’ (Ct) foram adquiridos para cada amostra com o software Applied 

Biosystems 7500, com as seguintes condições: desnaturação inicial durante 10 minutos a 95ºC e um programa de 

amplificação de 40 ciclos a 95ºC durante 15 segundos e a 60ºC durante 1 minuto. O limite de fluorescência foi definido 

manualmente acima do ‘background level’. Para quantificar a presença do fungo C. maydis utilizaram-se os valores 

de ‘threshold cycle’ (Ct), medida relativa da concentração de gDNA do fungo na reação de qPCR (Kesmen et al., 

2012). Sendo o valor de Ct o valor correspondente à interceção entre a curva de amplificação e o limite de 

fluorescência ou ‘threshold line’, quanto maior for este valor, maior o número de ciclos necessários para se detetar a 

presença do fungo, ou seja, menor a quantidade de fungo presente na amostra. Foram analisadas quatro repetições 

biológicas de cada tratamento de ambos os ensaios e três réplicas técnicas para cada amostra. Incluíram-se ainda 

em todas as placas de qPCR o gDNA do fungo C. maydis como controlo positivo, e também um controlo negativo. 

Como medida de sensibilidade e do intervalo de quantificação do procedimento de qPCR desenvolvido, determinou-

se o limite de deteção, tendo sido preparadas um total de 16 soluções padrão por uma diluição em série de duas 

vezes (2-1, 2-2, ..., 2-16) do gDNA de C. maydis extraído. 
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3.10.4 Produção de Grão e Componentes da Produção 

A produção de grão foi obtida a partir de 5 e 4 repetições, respetivamente, nos locais 1 e 2 de uma área aproximada 

de 612 m2 (18 × 17 × 2) por repetição. As componentes da produção de grão foram determinadas a partir amostras 

colhidas numa área de 2,25 m2 por tratamento, da seguinte forma: 

 Nº de macarocas/m2: contagem de maçarocas colhidas corrigidas para 1 m2; 

 Nº de filas/maçaroca: média do número de filas de 5 maçarocas por tratamento; 

 Nº de grãos/fila: média do número de grãos em cada fila de 5 maçarocas por tratamento; 

 Nº de grãos/m2: Nº de maçarocas/m2 x Nº de filas/maçaroca x Nº grãos/fila; 

 Peso de 1000 grãos: média do peso de quatro amostras de 100 grãos retirados das maçarocas colhidas. 

3.11 Análise Estatística 

O tratamento dos dados obtidos foi realizado através de análise estatística utilizando o programa MSTAT-C (versão 

1.42; Michigan State University), tendo-se seguido uma análise de variância (ANOVA) em blocos casualizados e usado 

o teste de Fisher's Least Significance Difference (LSD) com p<0,05 para a comparação de médias. 

Em todos os parâmetros analisados, excepto para a produção de grão e componentes da produção, o modelo da 

ANOVA foi um trifatorial (sistema de mobilização do solo, variedade e data de amostragem). O modelo da ANOVA da 

produção de grão e componentes da produção em cada ensaio foi um bifatorial (sistema de mobilização do solo e 

variedade). Como forma de poder realizar a análise conjunta dos dados da produção de grão dos dois locais, realizou-

se uma ANOVA trifatorial (local, sistema de mobilização do solo e variedade), para a qual os dados foram 

transformados em percentagem do valor máximo de cada ensaio. 
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Capítulo 4 

Resultados 

4.1 Identificação morfológica e molecular dos isolados obtidos 

Do total dos isolados obtidos a partir da raiz e do caule do milho foram selecionados, por identificação morfológica, 

apenas aqueles que apresentavam diferenças visuais entre si e que eram representativos da amostra total (Figura 

11), dando origem a um total de 12 fungos isolados para o ensaio do local 1 e 10 fungos isolados para o ensaio do 

local 2, sendo estes utilizados para este estudo. 

   

   

Figura 11 | Exemplos de isolados de fungos com diferentes características morfológicas, obtidos a partir de raízes e do colo de 
plantas de milho de ambos os ensaios. 

O DNA total dos 22 isolados foi extraído e sujeito a PCR para amplificação da região ITS utilizando os ‘primers’ 

universais ITS1 e ITS4, tendo-se obtido produtos de amplificação com um tamanho de, aproximadamente, 600 pb 

(Figura 12). A análise da região ITS dos isolados obtidos permitiu a identificação de duas espécies de Fusarium, 

nomeadamente F. oxysporum (GenBank Accession ID MH094661, 99% de identidade) e F. verticillioides (GenBank 

Accession ID MH094662, 99% de identidade).  

 

Figura 12 | Análise eletroforética em gel de agarose 1% de alguns dos produtos de DNA amplificados, com utilização dos ‘primers’ 
ITS1 e ITS4. Os produtos de PCR que contêm apenas uma única banda foram purificados e sequenciados, e as amostras que 
apresentam mais do que uma única banda sofreram um processo de clonagem antes de se proceder à sua sequenciação. Legenda: 
M – marcador GeneRulerTM 1 kb Plus DNA Ladder; pb – pares de bases. 

pb

600  

M 
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A análise dos isolados de Fusarium spp. da coleção do Laboratório de Micologia do Instituto de Ciências Agrárias e 

Ambientais do Mediterrâneo (ICAAM) da Universidade de Évora permitiu identificar adicionalmente a espécie F. 

graminearum (GenBank Accession ID MH094665, 100% de identidade), F. incarnatum (GenBank Accession ID 

MH094664, 99% de identidade) e F. solani (GenBank Accession ID MH094663, 99% de identidade), que foram 

incluídas na análise de especificidade da sonda TaqMan desenhada para C. maydis. 

4.2 Especificidade da sonda TaqMan para C. maydis 

A especificidade da sonda TaqMan desenhada para C. maydis foi confirmada em relação às diferentes espécies de 

Fusarium anteriormente referenciadas, primeiramente in silico e depois experimentalmente (Figura 13). Também se 

testou a sonda numa reação cruzada com gDNA de Alternaria tenuissima, Cladosporium cladosporioides e Epicoccum 

nigrum, pertencentes à coleção do Laboratório de Micologia, e não se verificou amplificação destas espécies (Figura 

14). 

 
Figura 13 | Gráfico de amplificação para avaliar a especificidade dos ‘primers’ e da sonda TaqMan desenhada para 
Cephalosporium maydis. Reação cruzada com gDNA das diferentes espécies de Fusarium (F. oxysporum, F. verticillioides, F. 
graminearum, F. incarnatum e F. solani). Amplificação apenas de C. maydis. 

 

Figura 14 | Gráfico de amplificação para avaliar a especificidade dos ‘primers’ e da sonda TaqMan desenhada para 
Cephalosporium maydis. Reação cruzada com gDNA de Alternaria tenuissima, Cladosporium cladosporioides e Epicoccum nigrum. 
Amplificação apenas de C. maydis.  
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4.3 Sensibilidade e linearidade dos procedimentos de qPCR 

Como medida da sensibilidade e da linearidade dos procedimentos de qPCR, foram utilizadas séries de diluições de 

gDNA de C. maydis extraído. O gDNA testado em PCR variou da concentração final de 1,53 x 10-3 ng a 100 ng, num 

total de 16 pontos. O gráfico de amplificação e a curva padrão foram gerados automaticamente pelo software (Applied 

Biosystems), sendo que o C. maydis apresentou uma correlação linear (com R2=0,960) entre o valor de Ct e a 

quantidade de gDNA, confirmando a confiabilidade do ensaio e sugerindo a ausência de inibidores de PCR. 

Os valores de Ct entre 34 e 35 foram tomados como indicativos de quantidades de DNA reduzidas, sendo que o valor 

de Ct igual a 35 foi considerado como o valor limite, definindo não deteção (Campos et al., 2018). O método apresentou 

elevada sensibilidade, estando indicadas no Quadro 4 as quantidades de DNA que foram detetadas e os respetivos 

valores de ‘threshold cycle’ (Ct). O método permitiu a deteção de 3,91 x 10-1 ng de gDNA de C. maydis. 

Quadro 4 | Sensibilidade dos procedimentos de qPCR. Diluições em série do gDNA de Cephalosporium maydis e respetivo valor 
de ‘threshold cycle’ (Ct). Pode ser observada a menor quantidade de deteção. 

Diluição gDNA no PCR (ng) Ct (±SD) 

Controlo + 100.00 25.16 (± 0.71) 

2-1 50.00 28.42 (± 0.53) 

2-2 25.00 29.84 (± 0.09) 

2-3 12.50 31.30 (± 0.19) 

2-4 6.25 32.01 (± 0.25) 

2-5 3.13 32.77 (± 0.32) 

2-6 1.56 33.23 (± 0.36) 

2-7 7.81 x 10-1 34.02 (± 0.27) 

2-8 3.91 x 10-1 34.95 (± 0.11) 

2-9 1.95 x 10-1 - 

2-10 9.77 x 10-2 - 

2-11 4.88 x 10-2 - 

2-12 2.44 x 10-2 - 

2-13 1.22 x 10-2 - 

2-14 6.10 x 10-3 - 

2-15 3.05 x 10-3 - 

2-16 1.53 x 10-3 - 
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4.4 Análise dos parâmetros avaliados 

Em cada um dos ensaios (local 1 – sem cultura de cobertura e local 2 – com cultura de cobertura) foi avaliado o efeito 

dos fatores em estudo (sistema de mobilização do solo, variedade de milho e data de amostragem) para cada um dos 

parâmetros analisados, nomeadamente colonização por hifas (HC), colonização arbuscular (AC), produção de matéria 

seca por planta (MS) e valores de ‘threshold cycle’ (Ct), indicadores da quantidade de gDNA de C. maydis na reação 

de qPCR. Para a produção de grão e componentes da produção avaliou-se a influência do sistema de mobilização do 

solo e da variedade. São apresentados em quadro todos os dados obtidos nos vários tratamentos, tendo-se optado 

por apresentar graficamente situações em que se pretendeu ilustrar diferenças significativas ou quando se observaram 

interações entre fatores dignas de nota. 

 Local 1 

No Quadro 5 são apresentados os resultados do efeito dos tratamentos estudados na colonização micorrízica, no 

desenvolvimento da cultura do milho e na presença de C. maydis ao longo das três datas de amostragem, para o 

ensaio instalado no local 1. 

Quadro 5 | Valores de colonização por hifas (HC), colonização arbuscular (AC), produção de matéria seca por planta (MS) e de 
‘threshold cycle’ (Ct) obtidos em cada tratamento nas três datas de amostragem no ensaio do local 1. Legenda: ML – mobilização 
na linha; MT – mobilização tradicional; T – variedade tolerante; S – variedade suscetível. 

   HC (%) AC (%) MS (g/planta) Ct (nº ciclos) 

Data 1 

ML 
T 46,40 45,40 3,82 32,99 

S 49,40 47,80 3,53 32,38 

MT 
T 54,20 51,80 4,28 32,98 

S 52,60 50,60 4,94 31,22 

Data 2 

ML 
T 61,60 58,60 18,93 31,98 

S 67,00 62,80 17,01 31,19 

MT 
T 48,40 44,20 18,50 32,29 

S 52,40 49,00 18,89 30,64 

Data 3 

ML 
T 51,60 48,40 47,89 31,04 

S 50,20 48,00 46,90 29,91 

MT 
T 29,40 26,60 49,36 33,09 

S 54,40 52,00 50,70 29,65 

 

No Quadro 6 apresentam-se os resultados da colonização por hifas, colonização arbuscular, produção de matéria 

seca por planta e valores de ‘threshold cycle’ para cada fator em estudo no ensaio do local 1, que não apresenta 

cultura de cobertura. As taxas de colonização, arbuscular e por hifas, foram significativamente afetadas pelos três 

fatores em estudo, sendo significativamente mais elevadas quando se praticou mobilização na linha e se usou a 

variedade suscetível. A produção de matéria seca apenas foi influenciada pela data de amostragem, sendo que esta 

foi aumentando ao longo do ciclo da planta, registando valores significativamente diferentes para cada data de 

amostragem. Os valores de ‘threshold cycle’ não foram influenciados pelo sistema de mobilização do solo nem pela 
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data de amostragem, ao contrário do que se verificou em relação à variedade, sendo que a variedade tolerante 

apresenta um valor de Ct significativamente maior do que a variedade suscetível. 

Quadro 6 | Valores de colonização por hifas (HC), colonização arbuscular (AC), produção de matéria seca por planta (MS) e de 
‘threshold cycle’ (Ct) obtidos para cada fator em estudo no ensaio do local 1. Para cada parâmetro, letras minúsculas distintas 
indicam diferenças significativas para p<0,05. 

 HC (%) AC (%) MS (g/planta) Ct (nº ciclos) 

Tratamento     

   Mobilização do Solo     

        Mobilização na Linha (ML) 54,40  a 51,80 a 23,01 a 31,58 a 

        Mobilização Tradicional (MT) 48,60 b 45,70 b 24,45 a 31,64 a 

   Variedade     

        Tolerante (T) 48,60 b 45,80 b 23,80 a 32,39 a 

        Suscetível (S) 54,30 a 51,70 a 23,63 a 30,83 b 

   Data de amostragem     

        Data 1 50,60 ab 48,90 ab 4,14 c 32,39 a 

        Data 2 57,30 a 53,70 a 18,33 b 31,52 a 

        Data 3 46,40 b 43,70 b 48,71 a 30,92 a 

Analisando a Figura 15, verifica-se que tanto a colonização por hifas como a colonização arbuscular aumentam, mas 

não de forma significativa, da data 1 para a data 2, na qual se obtiveram os valores mais elevados, e diminuem 

significativamente da data 2 para a data 3. Em relação à produção de matéria seca por planta, como já foi referido, 

esta aumenta significativamente ao longo das três datas. 

 
Figura 15 | Efeito da data de amostragem na colonização por hifas (HC), colonização arbuscular (AC) e produção de matéria seca 
por planta (MS) no ensaio do local 1. Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05 em HC e AC e letras 
maiúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05 em MS. 

A interação entre o sistema de mobilização do solo e a data de amostragem foi significativa relativamente à 

colonização arbuscular. Na data 1 e na data 3 não se verificaram diferenças significativas entre os dois tipos de 

mobilização do solo, contudo na data 2 a colonização arbuscular foi significativamente maior na mobilização na linha 

(Figura 16). 
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Figura 16 | Efeito da interação entre o sistema de mobilização do solo e a data de amostragem na colonização arbuscular (AC) no 
ensaio do local 1. Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05. Legenda: ML – mobilização na linha; 
MT – mobilização tradicional. 

A interação entre o sistema de mobilização do solo e a variedade também se refletiu em diferenças significativas no 

valor de Ct (Figura 17). Quando se fez mobilização na linha não houve diferenças significativas na presença de C. 

maydis entre as duas variedades. No entanto, na mobilização tradicional, a variedade tolerante distinguiu-se de forma 

significativa da variedade suscetível, apresentando menor quantidade de fungo. 

 
Figura 17 | Efeito da interação entre o tipo de mobilização do solo e a variedade nos valores de ‘threshold cycle’ (Ct) no ensaio do 
local 1. Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,10. Legenda: ML – mobilização na linha; MT – 
mobilização tradicional; T – variedade tolerante; S – variedade suscetível. 

No Quadro 7 apresentam-se os resultados da produção de grão (ton/ha) e suas componentes, nomeadamente peso 

de 1000 grãos (g), nº de maçarocas/m2, nº de filas/maçaroca, nº de grãos/fila e nº de grãos/m2 para cada fator em 

estudo (mobilização do solo e variedade) e sua interação no ensaio do local 1. A produção de grão foi influenciada 

pelo sistema de mobilização do solo, ao contrário do que se verificou em relação à variedade. A mobilização tradicional 

conduziu a valores de produção de grão significativamente maiores do que a mobilização na linha. Para as várias 

componentes da produção, destacamos o maior peso de 1000 grãos e o menor número de grãos/m2 na variedade 

tolerante. O diferente comportamento destas componentes da produção, que se formam em etapas sequenciais do 
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desenvolvimento da cultura, está de acordo com as relações compensatórias existentes entre estas componentes, 

comprovada pelo valor do coeficiente de correlação (r=-0,59; n=20). 

Quadro 7 | Valores da produção de grão (ton/ha), peso de 1000 grãos (g), nº de maçarocas/m2, nº de filas/maçaroca, nº de grãos/fila 
e nº de grãos/m2 obtidos para cada fator em estudo no ensaio do local 1. Para cada parâmetro, letras minúsculas distintas indicam 
diferenças significativas para p<0,05. 

 
Produção de 

Grão (ton/ha) 

Peso 1000 

Grãos (g) 

Nº 

Maçarocas/m2 

Nº Filas/ 

Maçaroca 

Nº Grãos/ 

Fila 

Nº 

Grãos/m2 

Tratamento             

   Mobilização do Solo             

        Mobilização na Linha (ML) 14,64 b 314,77 a 10,30 a 16,00 a 37,12 a 6090 a 

        Mobilização Tradicional (MT) 16,20 a 327,94 a   9,54 b 16,32 a 37,41 a 5812 b 

   Variedade             

        Tolerante (T) 15,51 a 353,88 a   9,67 a 16,32 a 36,26 a 5700 b 

        Suscetível (S) 15,33 a 288,83 b 10,17 a 16,00 a 38,27 a 6202 a 

   Mobilização x Variedade             

        ML x T 15,42 b 358,80 a 10,12 a 16,16 a 36,55 a 5804 a 

        ML x S 13,87 c 270,74 c 10,48 a 15,84 a 38,58 a 6376 a 

        MT x T 15,60 b 348,96 a   9,22 a 16,48 a 36,86 a 5596 a 

        MT x S 16,79 a 306,92 b   9,86 a 16,16 a 37,96 a 6027 a 

A interação entre o sistema de mobilização do solo e a variedade foi significativa, o que indica que o comportamento 

da variedade dependeu da mobilização. Analisando a Figura 18, verificou-se que com a mobilização na linha, a 

variedade tolerante produziu mais grão, ao passo que com a mobilização tradicional, foi a variedade suscetível aquela 

que apresenta maior produção. Embora, em termos globais, não existam diferenças na produção de grão ao nível da 

variedade, a análise da interação sistema de mobilização do solo x variedade mostra comportamento varietal distinto. 

Assim, a variedade tolerante não registou diferenças significativas de produção independentemente da mobilização, 

contudo a variedade suscetível produziu mais grão com a mobilização tradicional. 

 
Figura 18 | Efeito da interação entre o tipo de mobilização do solo e a variedade na produção de grão no ensaio do local 1. Letras 
minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05. Legenda: ML – mobilização na linha; MT – mobilização 
tradicional; T – variedade tolerante; S – variedade suscetível. 
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Para as componentes da produção, a interação mobilização do solo x variedade apenas foi significativa para o peso 

de 1000 grãos. Enquanto na variedade tolerante o peso do grão não foi significativamente influenciado pelo sistema 

de mobilização do solo, na variedade suscetível, ao contrário do que se registou para a produção de grão, obteve-se 

peso do grão significativamente mais baixo com a mobilização na linha. 

 Local 2 

No Quadro 8 são apresentados os resultados do efeito dos tratamentos estudados na colonização micorrízica, no 

desenvolvimento da cultura do milho e na presença de C. maydis ao longo das três datas de amostragem, para o 

ensaio instalado no local 2. 

Quadro 8 | Valores de colonização por hifas (HC), colonização arbuscular (AC), produção de matéria seca por planta (MS) e de 
‘threshold cycle’ (Ct) obtidos em cada tratamento nas três datas de amostragem no ensaio do local 2. Legenda: ML – mobilização 
na linha; MT – mobilização tradicional; T – variedade tolerante; S – variedade suscetível. 

   HC (%) AC (%) MS (g/planta) Ct (nº ciclos) 

Data 1 

ML 
T 55,80 53,50 2,28 32,39 

S 49,50 47,20 2,14 36,04 

MT 
T 47,30 44,00 1,67 28,71 

S 49,20 46,00 1,48 29,93 

Data 2 

ML 
T 42,00 40,30 25,58 33,83 

S 23,80 23,50 22,91 30,35 

MT 
T 41,00 40,00 19,02 31,25 

S 32,70 31,30 20,18 30,47 

Data 3 

ML 
T 40,70 38,50 75,22 34,28 

S 27,70 25,00 73,15 33,26 

MT 
T 44,50 40,20 68,10 31,38 

S 36,30 34,50 67,90 31,16 

No Quadro 9 apresentam-se os resultados da colonização por hifas, colonização arbuscular, produção de matéria 

seca por planta e valores de ‘threshold cycle’ para cada fator em estudo no ensaio do local 2, que apresenta cultura 

de cobertura. As taxas de colonização, arbuscular e por hifas, foram significativamente afetadas pela variedade e data 

de amostragem, apresentando valores mais elevados na variedade tolerante e na data 1. Não se observou efeito do 

sistema de mobilização do solo nestes parâmetros. A produção de matéria seca foi influenciada pela mobilização do 

solo e pela data de amostragem, com valores mais elevados na mobilização na linha e na data 3, não tendo sido 

afetada pela variedade. Os valores de ‘threshold cycle’ apenas sofreram efeito do sistema de mobilização do solo, 

sendo que quando se fez mobilização na linha o valor de Ct foi significativamente superior ao observado quando se 

praticou mobilização tradicional. 
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Quadro 9 | Valores de colonização por hifas (HC), colonização arbuscular (AC), produção de matéria seca por planta (MS) e de 
‘threshold cycle’ (Ct) obtidos para cada fator em estudo no ensaio do local 2. Para cada parâmetro, letras minúsculas distintas 
indicam diferenças significativas para p<0,05. 

 HC (%) AC (%) MS (g/planta) Ct (nº ciclos) 

Tratamento     

   Mobilização do Solo     

        Mobilização na Linha (ML) 39,90  a 38,00 a 33,55 a 33,36 a 

        Mobilização Tradicional (MT) 41,80 a 39,30 a 29,73 b 30,48 b 

   Variedade     

        Tolerante (T) 45,20 a 42,80 a 31,98 a 31,97 a 

        Suscetível (S) 36,50 b 34,60 b 31,29 a 31,87 a 

   Data de amostragem     

        Data 1 50,40 a 47,70 a 1,89 c 31,77 a 

        Data 2 34,90 b 33,80 b 21,92 b 31,47 a 

        Data 3 37,30 b 34,60 b 71,09 a 32,52 a 

A análise da Figura 19, indica que as taxas de colonização diminuíram significativamente da data 1 para a data 2 e 

aumentaram, mas não de forma significativa, da data 2 para a data 3. Em relação à produção de matéria seca por 

planta, os valores aumentaram significativamente ao longo das três datas de amostragem. 

 
Figura 19 | Efeito da data de amostragem na colonização por hifas (HC), colonização arbuscular (AC) e produção de matéria seca 
por planta (MS) no ensaio do local 2. Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05 em HC e AC e letras 
maiúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05 em MS. 

Embora a diferença não seja significativa, importa referir que na interação entre os fatores mobilização do solo e data 

de amostragem, o valor da colonização arbuscular na data 1 foi superior quando se praticou mobilização na linha em 

vez de mobilização tradicional (resultados não apresentados). 

A produção de matéria seca por planta, para além do efeito da mobilização do solo e da data de amostragem, sofreu 

ainda o efeito da interação significativa entre estes dois fatores. Embora na data 1, não se tenham verificado diferenças 

significativas entre os dois tipos de mobilização do solo, nas duas datas subsequentes, a mobilização na linha 

apresenta valores significativamente superiores aos valores da mobilização tradicional (Figura 20). É de notar que, 
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apesar da existência de diferenças significativas na data 1, o valor da mobilização na linha foi superior ao valor da 

mobilização tradicional, situação que se acentuou nas datas 2 e 3, resultando em diferenças significativas. 

 
Figura 20 | Efeito da interação entre o sistema de mobilização do solo e a data de amostragem na produção de matéria seca por 
planta (MS) no ensaio do local 2. Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05. Legenda: ML – 
mobilização na linha; MT – mobilização tradicional. 

No Quadro 10 apresentam-se os resultados da produção de grão (ton/ha), peso de 1000 grãos (g), nº de 

maçarocas/m2, nº de filas/maçaroca, nº de grãos/fila e nº de grãos/m2 para cada fator em estudo (mobilização do solo 

e variedade) e sua interação no ensaio do local 2. A produção de grão apenas foi influenciada pelo sistema de 

mobilização do solo, para p<0,10. Em relação às componentes da produção, de registar os valores mais elevados do 

peso de 1000 grãos e nº de grãos/fila quando se praticou mobilização na linha e usou a variedade tolerante. Nesta 

variedade, observou-se também o valor mais elevado do nº de grãos/m2. 

Quadro 10 | Valores da produção de grão (ton/ha), peso de 1000 grãos (g), nº de maçarocas/m2, nº de filas/maçaroca, nº de 
grãos/fila e nº de grãos/m2 obtidos para cada fator em estudo no ensaio do local 2. Para cada parâmetro, letras minúsculas distintas 
indicam diferenças significativas para p<0,05. 

 
Produção de 

Grão (ton/ha) 

Peso 1000 

Grãos (g) 

Nº 

Maçarocas/m2 

Nº Filas/ 

Maçaroca 

Nº Grãos/ 

Fila 

Nº 

Grãos/m2 

Tratamento             

   Mobilização do Solo             

        Mobilização na Linha (ML) 11,03 a1) 297,93 a 9,16 a 17,05 a 32,80 a 4899 a 

        Mobilização Tradicional (MT) 9,38 b1) 225,71 b   9,33 a 17,25 a 28,60 b 4610 a 

   Variedade             

        Tolerante (T) 9,73 a 292,89 a   9,33 a 17,35 a 32,35 a 5025 a 

        Suscetível (S) 10,69 a 230,75 b 9,16 a 16,95 a 29,05 b 4483 b 

   Mobilização x Variedade             

        ML x T 10,78 a 331,64 a 9,00 a 17,10 a 33,90 a 4815 a 

        ML x S 11,29 a 264,22 a 9,32 a 17,00 a 31,70 a 4982 a 

        MT x T 8,68 a 254,14 a   9,66 a 17,60 a 30,80 a 5235 a 

        MT x S 10,09 a 197,28 a   9,00 a 16,90 a 26,40 a 3984 a 

1) Diferenças significativas para p<0,10. 
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 Local 1 e Local 2  

De forma a analisar em conjunto a produção de grão dos dois agricultores (dois locais, um com cultura de cobertura 

e outro sem cultura de cobertura), transformaram-se os valores de produção em percentagem da produção máxima 

para que desta forma fossem comparáveis. Na Figura 21 está ilustrada a produção de cada local e tipo de mobilização 

do solo, sendo possível verificar que sem cultura de cobertura, não existem diferenças significativas na produção 

relativamente aos dois tipos de mobilização do solo. Contudo, com cultura de cobertura, verificou-se uma vantagem 

significativa da mobilização na linha. 

 
Figura 21 | Efeito da interação entre os fatores cobertura e mobilização do solo na produção de grão em percentagem do valor 
mais elevado para cada ensaio. Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05. Legenda: ML – 
mobilização na linha; MT – mobilização tradicional; CC – cultura de cobertura. 

Na Figura 22 mostra-se o comportamento varietal em relação ao sistema de mobilização do solo. Verificou-se que 

tanto na mobilização na linha como na mobilização tradicional, não há diferenças na produção de grão relativa entre 

a variedade tolerante e a suscetível. No entanto, a variedade tolerante com mobilização na linha conduz a produções 

relativas significativamente maiores do que quando se pratica mobilização tradicional. Para a variedade suscetível, a 

produção não difere significativamente com o sistema de mobilização do solo. 

 
Figura 22 | Efeito da interação entre os fatores mobilização do solo e variedade na produção de grão em percentagem do valor 
mais elevado para cada ensaio. Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,10. Legenda: ML – 
mobilização na linha; MT – mobilização tradicional; T – variedade tolerante; S – variedade suscetível. 
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Analisaram-se também os resultados da colonização arbuscular nos dois locais, com e sem cultura de cobertura, e 

para os dois sistemas de mobilização do solo à data 1 (Figura 23). Verificou-se que, com cultura de cobertura e 

mobilização na linha, a taxa de colonização é maior. Embora não existam diferenças significativas, no ensaio que não 

apresenta cultura de cobertura as diferenças entre os dois tipos de mobilização são reduzidas. No entanto, quando 

existe cultura de cobertura as diferenças entre mobilizações são mais visíveis, sendo que a mobilização na linha 

apresenta uma taxa de colonização maior. 

 
Figura 23 | Efeito da interação entre os fatores cobertura e mobilização do solo na colonização arbuscular (AC) na data 1. Legenda: 
ML – mobilização na linha; MT – mobilização tradicional; CC – cultura de cobertura. 

Analisaram-se ainda os resultados obtidos para os valores de ‘threshold cycle’ nos dois locais, com e sem cultura de 

cobertura, e para os dois sistemas de mobilização do solo à data 1 (Figura 24) e verificou-se que, sem cultura de 

cobertura, não existem diferenças ao nível da presença do fungo em ambos os sistemas de mobilização do solo. Por 

outro lado, com cultura de cobertura, a mobilização na linha apresenta um valor de Ct significativamente maior do que 

a mobilização tradicional, pelo que se observou uma menor quantidade de C. maydis na cultura quando se mobiliza 

o solo apenas na linha. 

 
Figura 24 | Efeito da interação entre os fatores cobertura e mobilização do solo nos valores de ‘threshold cycle’ (Ct) na data 1. 
Letras minúsculas distintas indicam diferenças significativas para p<0,05. Legenda: ML – mobilização na linha; MT – mobilização 
tradicional; CC – cultura de cobertura. 
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Capítulo 5 

Discussão 

A análise da região ITS dos isolados obtidos permitiu a identificação de duas espécies de Fusarium, nomeadamente 

F. oxysporum (GenBank Accession ID MH094661, 99% de identidade) e F. verticillioides (GenBank Accession ID 

MH094662, 99% de identidade). Note-se que F. verticillioides tem sido referido como o fungo mais predominante no 

milho (Marasas, 2001; Murillo-Williams & Munkvold, 2008; Duan et al., 2016). Também a análise das estirpes de 

Fusarium spp. da coleção do Laboratório de Micologia do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais do Mediterrâneo 

(ICAAM) da Universidade de Évora permitiu identificar adicionalmente a espécie F. graminearum (GenBank Accession 

ID MH094665, 100% de identidade), F. incarnatum (GenBank Accession ID MH094664, 99% de identidade) e F. solani 

(GenBank Accession ID MH094663, 99% de identidade). Desta forma, verificou-se a capacidade da região ITS para 

diferenciar e identificar os fungos ao nível de espécie, tal como relatado por Zeng et al. (2007). 

Em relação ao C. maydis, não foi possível a sua identificação nos isolados obtidos a partir dos ensaios. No entanto, 

sabia-se previamente que as áreas de amostragem onde decorreram os ensaios eram conhecidas por estarem 

infetadas com este fungo, o que se veio a verificar na quantificação de gDNA do mesmo nas raízes das plantas de 

milho por qPCR. A recuperação de C. maydis, mesmo a partir de material altamente infetado, já foi referida como 

difícil devido ao seu crescimento lento e à abundância relativa de outros fungos de crescimento mais rápido, mais 

comumente espécies de Fusarium (Saleh et al., 2003). 

As elevadas semelhanças entre as sequências ITS de Fusarium spp. e Cephalosporium maydis (C. maydis GenBank 

Accession ID KP164518 apresenta 88% de identidade com F. oxysporum e 87% de identidade com F. verticillioides) 

dificultaram o desenho da sonda específica para C. maydis, e não permitiram o uso da metodologia SYBRGreen. 

Apesar disso, o ensaio TaqMan desenvolvido para C. maydis revelou especificidade, mesmo incluindo espécies 

intimamente relacionadas, e nenhum resultado falso-positivo foi observado. A elevada sensibilidade torna esta 

metodologia uma ferramenta eficiente para o diagnóstico precoce das doenças. 

O grau de complexidade da etiologia da doença “seca tardia” no milho em relação à determinação do papel de cada 

espécie fúngica interveniente no desenvolvimento da doença e/ou na gravidade dos sintomas deve ser estudado, 

confirmando a patogenicidade dos fungos do solo (incluindo Fusarium spp.). Apesar de não estar no âmbito do 

trabalho, foi também verificada a presença de F. oxysporum e F. verticillioides (Campos et al., submetido), contudo 

seria interessante investigar a patogenicidade destas espécies em combinação com Cephalosporium maydis, a fim 

de determinar o papel que cada um deles pode desempenhar no desenvolvimento desta doença em plantas de milho 

(Ortiz-Bustos et al., 2015). A metodologia utilizada neste trabalho pode apresentar uma contribuição importante para 

uma melhor compreensão da interação entre os dois fungos. As sondas de Fusarium têm sido normalmente 

desenvolvidas para espécies individuais de fungos (Demeke et al., 2010; Kulik et al., 2011; Scauflaire et al., 2012), 

contudo seria possível utilizar esta metodologia para as várias espécies de Fusarium mais predominantes, que estão 

atualmente presentes nos campos de milho na região do Ribatejo (Campos et al., submetido). 
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Tanto quanto se conhece, esta é a primeira vez que um ensaio com sondas TaqMan é desenvolvido para C. maydis, 

pois apenas tem sido aplicada até ao momento a análise semiquantitativa de bandas de DNA para a sua deteção 

(Drori et al., 2013). Visto o C. maydis ser difícil de detetar e isolar (Saleh et al., 2003) e apresentar a capacidade de 

se estabelecer e sobreviver em sementes de milho armazenadas (mesmo em plantas parentais aparentemente 

saudáveis), existe a necessidade urgente de desenvolver novas maneiras de monitorizar o estado sanitário das 

sementes e controlar a disseminação da doença (Drori et al., 2013). Assim, o qPCR, através do uso de sondas 

TaqMan, é proposta como uma ferramenta promissora para a deteção e quantificação específica de fungos 

patogénicos do solo conhecidos por causar doenças num grande número de culturas. 

Atendendo aos resultados obtidos nos ensaios de campo realizados, foi possível verificar diferentes níveis de infeção 

do fungo C. maydis em função das técnicas culturais utilizadas, assim como diferentes níveis de colonização por parte 

dos AMF e variações ao nível da produção de matéria seca e da produção de grão. Na ausência de cultura de 

cobertura, a mobilização na linha, pelo facto de não destruir o micélio desenvolvido pelas plantas infestantes, que 

estavam no terreno antes da sementeira da cultura do milho, proporciona significativamente maiores taxas de 

colonização arbuscular e por hifas (Quadro 6). Apesar do micélio desenvolvido pelas plantas infestantes ser 

eventualmente menos abundante, verificou-se que mantido intacto apresentou um efeito positivo na colonização do 

milho por AMF (Newman et al., 1994; Yamato, 2004). Verificou-se também que as taxas de colonização apresentaram 

maiores valores para a variedade suscetível, assim como o valor de Ct foi significativamente menor para esta 

variedade (Quadro 6), ou seja, a quantidade de fungo fitopatogénico nesta variedade foi superior, apresentando a 

variedade tolerante uma menor quantidade de fungo, o que vem corroborar o facto de a variedade ser tolerante ao C. 

maydis. Ao apresentar tolerância, a planta possui a capacidade de suportar os efeitos da doença sem morrer ou sofrer 

sérios danos e não existem evidências de que a tolerância resulte num aumento da multiplicação do agente patogénico 

(Pagán & García-Arenal, 2018), pelo que a quantidade de fungo presente na variedade tolerante é inferior à detetada 

na variedade suscetível. Uma vez que a seleção das variedades usadas se baseou apenas em testes de fenotipagem 

em relação aos sintomas visíveis da doença, e não se conhecendo, ainda, os mecanismos de tolerância envolvidos, 

não se sabe até que ponto interferem com o processo de colonização micorrízica ou não. O facto de ambas as taxas 

de colonização (por hifas e por arbúsculos) serem superiores na variedade suscetível e a presença de C. maydis 

nesta variedade ser também superior leva-nos a supor que os mecanismos de entrada dos AMF e do fungo 

fitopatogénico poderão não ser concorrentes. Neste caso, não existe um efeito da micorrização na abundância de C. 

maydis. No entanto, a menor quantidade de C. maydis na variedade tolerante não teve efeitos na produção de matéria 

seca, uma vez que as variedades tolerante e suscetível apresentaram produções finais de matéria seca semelhantes 

(Quadro 6). Contudo, é importante referir que a sintomatologia desta doença só se faz notar numa fase avançada do 

ciclo vegetativo (Ortiz-Bustos et al., 2015) e uma vez que as amostragens foram realizadas às duas, quatro e seis 

semanas após a emergência do milho, o efeito que a presença do fungo poderia causar na produção de matéria seca, 

nesta fase, ainda não seria visível. Verificou-se, ainda, que a produção de matéria seca aumentou ao longo de tempo 

(Figura 15), como era expectável. 

É de notar que as taxas de colonização arbuscular e por hifas, de uma forma geral, diminuíram ao longo do tempo 

(Figura 15). Este facto acontece uma vez que as taxas de colonização integram simultaneamente o efeito sobre o 

crescimento dos dois parceiros da simbiose: a planta e o AMF. Assim, uma redução das taxas de colonização pode 

não significar condições desfavoráveis ao crescimento do AMF, mas somente ser o resultado de um maior crescimento 
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do sistema radicular da planta. Uma forma de ultrapassar esta questão será utilizar a densidade de raiz colonizada 

(CRD, do inglês ‘colonized root density’), que integra o crescimento das raízes e do AMF, permitindo uma avaliação 

tridimensional do progresso da simbiose e evolução do número total de arbúsculos por unidade de comprimento de 

raiz colonizada e por unidade de volume de solo. Este parâmetro poderá descriminar o efeito das condições de 

crescimento sobre cada um dos simbiontes (Carvalho et al., 2015). No entanto, a avaliação da CRD implica a medição 

do comprimento do sistema radicular da planta hospedeira, o que num ensaio de campo desta natureza seria 

impraticável. No presente ensaio, é provável que a presença do fungo micorrízico arbuscular tenha sido diluída por 

um maior desenvolvimento da raiz, uma vez que o milho é uma cultura de primavera/verão, regada, que responde de 

forma fácil e rápida aos inputs que lhe são fornecidos e, por isso, apresenta um grande crescimento radicular. 

Relativamente à colonização arbuscular, a interação entre o sistema de mobilização do solo e a data de amostragem 

foi significativa (Figura 16), sendo que na data 1 e na data 3 não se verificaram diferenças significativas entre os dois 

tipos de mobilização do solo, contudo na data 2 a colonização arbuscular foi significativamente maior na mobilização 

na linha. As elevadas taxas de colonização observadas desde a primeira data de amostragem revelam que esta foi 

tardia, tendo comprometido a perceção de eventuais diferenças na colonização precoce da cultura, impostas pelos 

fatores em estudo. De facto, à primeira amostragem, as taxas de colonização observadas eram já relativamente 

elevadas, sendo que a dinâmica inicial da colonização pode não ter sido totalmente percecionada. 

Na ausência de cultura de cobertura e em situação de mobilização tradicional, a variedade tolerante distinguiu-se de 

forma significativa da variedade suscetível, apresentando menor quantidade de C. maydis (Figura 17). Neste caso, 

pode dizer-se que a genética é uma ferramenta eficaz na diminuição dos prejuízos causados pela doença “seca tardia” 

do milho. No entanto, no sistema de mobilização na linha deixam de se observar diferenças entre as variedades de 

milho relativamente à presença de C. maydis, o que vem dar enfâse à necessidade da utilização de diferentes práticas 

culturais, nomeadamente o recurso a um sistema de mobilização mínima, que permitam uma menor presença de 

fungo patogénico, independentemente da variedade utilizada. 

Em termos globais, a nível de produção de grão, os valores obtidos no ensaio sem cultura de cobertura foram 

significativamente superiores quando se praticou mobilização tradicional (16,20 ton/ha versus 14,64 ton/ha na 

mobilização na linha), não apresentando influência da variedade (Quadro 7). No entanto, verificou-se existir interação 

entre o sistema de mobilização do solo e a variedade de milho usada, o que indica que o comportamento da variedade 

dependeu do tipo de mobilização do solo. Verificou-se que, com mobilização na linha, a variedade tolerante produziu 

mais grão, ao passo que, com mobilização tradicional, foi a variedade suscetível aquela que apresentou maior 

produção (Figura 18). Embora, em termos globais, não existam diferenças na produção de grão ao nível da variedade, 

a análise da interação sistema de mobilização do solo x variedade mostra comportamento varietal distinto. De facto, 

enquanto a variedade tolerante não deu origem a produções significativamente diferentes, independentemente do tipo 

de mobilização do solo, o mesmo não se verificou com a variedade suscetível, que foi significativamente mais 

produtiva quando se praticou mobilização tradicional, apesar de esta ter sido também a situação em que se verificou 

maior presença de C. maydis (Figura 17). Aparentemente, nestas circunstâncias, a maior presença de fungo 

fitopatogénico associada à variedade suscetível, não se traduziu em diminuição da produção de grão. 
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A instalação de uma cultura de cobertura micotrófica permite o desenvolvimento no solo de uma rede de micélio extra-

radicular de AM que, desde que mantida intacta pela não mobilização ou mobilização reduzida do solo, pode 

proporcionar uma colonização precoce da cultura subsequente e, desta forma, também mais precocemente, protegê-

la contra eventuais stresses bióticos ou abióticos (Garg & Chandel, 2010). No local 2, com cultura de cobertura, não 

existem diferenças significativas a nível das taxas de colonização com mobilização na linha ou mobilização tradicional 

(Quadro 9), como seria de esperar na presença de uma cultura de cobertura micotrófica. Provavelmente, isto estará 

relacionado com a seleção da primeira data de amostragem, que terá sido tardia. É de notar que este foi o primeiro 

trabalho realizado com população de AMF nativa em milho e, apesar de já existir algum conhecimento nesta área 

científica em trigo (Brito et al., 2013b), sendo este uma cultura de inverno com menores taxas de crescimento, levou-

nos a antecipar a primeira data de amostragem para as duas semanas após a emergência da cultura. Contudo, esta 

antecipação mostrou-se insuficiente, pelo que em trabalhos futuros será de adotar uma amostragem mais precoce. 

Ao contrário do que se verificou no ensaio sem cultura de cobertura, neste ensaio as taxas de colonização foram 

superiores para a variedade tolerante (Quadro 9). Este diferente comportamento da variedade deveu-se, 

provavelmente, à presença da cultura de cobertura, que terá muitos mais efeitos benéficos no solo (Kabir & Koide, 

2002; Clark, 2012) para além de produzir uma rede de micélio extra-radicular capaz de aumentar a colonização 

micorrízica ou pode ainda, eventualmente, dever-se ao facto de no local 2 a sementeira ter ocorrido francamente mais 

tarde do que no local 1 e, como tal, as condições de temperatura na fase inicial da cultura terem sido diferentes, 

condicionando o desenvolvimento dos AMF. Além disso, não existem diferenças entre variedades relativamente à 

presença de C. maydis (Quadro 9), o que nos leva a pensar que as vantagens associadas à cultura de cobertura se 

sobrepõem ao efeito da variedade. Se a abundância de C. maydis dependesse só da variedade, o comportamento 

era igual nos dois ensaios, o que não se verificou. Neste caso, a quantidade de fungo fitopatogénico foi 

significativamente menor na mobilização na linha (Quadro 9). Este facto vem evidenciar a necessidade de incrementar 

a utilização das práticas de agricultura de conservação. Quando existe uma cultura de cobertura, a rede de micélio 

extra-radicular é desenvolvida pelos fungos que colonizam esta mesma cultura. Ao conservar este ERM bem 

desenvolvido, através do recurso à mobilização na linha, as raízes do milho entram em contacto com a fonte de inóculo 

que irá proporcionar uma colonização precoce, mais rápida e intensa (Brito et al., 2012a, 2013b; Goss & de Varennes, 

2002), pelo que as plantas serão beneficiadas tanto na absorção de nutrientes como na proteção contra stresses 

bióticos ou abióticos, desde as fases iniciais do ciclo vegetativo. Esta colonização oferece a possibilidade de ativação 

precoce dos mecanismos de defesa das plantas, tanto local como sistemicamente (Khaosaad et al., 2007; Cameron 

et al., 2013). 

Com cultura de cobertura, a produção de matéria seca foi significativamente maior com mobilização na linha do que 

com mobilização tradicional (Quadro 9), o que também se deve possivelmente aos benefícios associados à cultura de 

cobertura, como sejam o aumento do teor de matéria orgânica, disponibilidade de nutrientes, ou melhoria da estrutura 

do solo (Kabir & Koide, 2002; Clark, 2012), os quais se traduziram em vantagens para o milho ao nível do seu 

desenvolvimento. Este comportamento do milho demonstrou o benefício da presença de uma rede de micélio intacto 

previamente desenvolvida pela cultura de cobertura. 

Tal como para o ensaio sem cultura de cobertura, também neste ensaio se verificou que as taxas de colonização, de 

uma forma geral, diminuíram ao longo do tempo, como referido anteriormente, e que a produção de matéria seca 
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aumentou ao longo de tempo (Figura 19), como era expectável. Relativamente à produção de matéria seca, a 

interação entre o sistema de mobilização do solo e a data de amostragem não registou diferenças significativas entre 

os dois tipos de mobilização do solo na data 1. Contudo, nas duas datas subsequentes obtiveram-se diferenças, 

apresentando a mobilização na linha valores significativamente superiores aos valores da mobilização tradicional 

(Figura 20). Pode-se então dizer que a mobilização na linha, pelo facto de o ensaio apresentar uma cultura de 

cobertura, apresenta uma vantagem relativamente à mobilização tradicional, pois possui uma instalação facilitada, na 

medida em que o ERM desenvolvido no solo pela cultura de cobertura, ao permanecer intacto, contribui para um 

melhor desenvolvimento da cultura. 

A sustentabilidade da atividade agrícola está intimamente relacionada com a forma como se cultivam os solos. Assim, 

adotando práticas de conservação, como a utilização de culturas de cobertura e o recurso a mobilizações mínimas do 

solo, consegue-se afetar positivamente a produtividade das culturas. Os valores da produção de grão obtidos no 

ensaio com cultura de cobertura são, assim, significativamente superiores para a mobilização na linha (11,03 ton/ha 

versus 9,38 ton/ha na mobilização tradicional), não apresentando influência da variedade (Quadro 10). Desta forma, 

verificou-se que, com cultura de cobertura e mobilização na linha, o milho apresentou uma maior produção de matéria 

seca, uma maior produção de grão e apresentou uma menor quantidade de C. maydis nas suas raízes, o que mostra 

claramente os benefícios da presença da cultura de cobertura, desde que o sistema de mobilização do solo utilizado 

seja um sistema de mobilização mínima. 

No que respeita às componentes da produção, verificou-se concordância nos dois ensaios em relação ao peso de 

1000 grãos que foi mais reduzido na variedade suscetível. Este comportamento é também referido por Abd El-Rahim 

et al. (1998) e atribuído a uma senescência precoce como resultado do bloqueio dos fluxos de água e nutrientes para 

as partes superiores da planta, que prejudica o enchimento do grão. O efeito do sistema de mobilização do solo no 

peso do grão nos dois ensaios é distinto, tal como se referiu para a produção de grão. Também para outras 

componentes da produção existe variabilidade do efeito dos fatores. 

Para se poder realizar a análise conjunta da produção de grão nos dois ensaios recorreu-se à percentagem dos 

valores em função da produção máxima, a qual mostra que sem cultura de cobertura, não se obtiveram diferenças 

significativas na produção entre os dois tipos de mobilização. Contudo, com cultura de cobertura, registou-se valor de 

produção de grão mais próximo do máximo no sistema de mobilização na linha (Figura 21), ou seja, este sistema só 

apresenta uma tradução expressiva no aumento da produção no local com cultura de cobertura, situação que parece 

estar relacionada com o efeito da cultura de cobertura e de todas as vantagens a esta associadas, assim como da 

presença de um micélio intacto. A capitalização dos benefícios decorrentes da cultura de cobertura só se consegue 

quando se faz mobilização na linha, pelo que só faz sentido utilizar este sistema de mobilização do solo quando se 

instalou previamente uma cultura de cobertura. Fazendo uma análise comparativa dos dois locais em estudo (com e 

sem cultura de cobertura), e embora não se tenham verificado diferenças significativas para os dois tipos de 

variedades em cada sistema de mobilização (Figura 22), a variedade tolerante proporcionou produção de grão 

significativamente maior quando se praticou mobilização na linha. Este resultado parece estar associado com a 

esperada vantagem comparativa da utilização de uma variedade tolerante e do sistema de mobilização na linha que 

conduziu a maiores valores de Ct (menor abundância de C. maydis), principalmente, com cultura de cobertura. Assim, 

nos ambientes em que o fungo fitopatogénico está presente destaca-se, para a cultura do milho, a especial importância 
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das práticas culturais de conservação (cultura de cobertura e mobilização na linha), às quais poderá ser associado o 

uso de uma variedade tolerante. No entanto, nas condições particulares em que decorreram os ensaios, não se 

verificaram diferenças significativas ao nível da produção de grão entre ambas as variedades, pelo que aparentemente 

parece não existir vantagem na utilização da variedade tolerante. 

Embora não se trate de uma diferença significativa, e considerando apenas a amostragem mais inicial da colonização 

(data 1), verificou-se que com cultura de cobertura e com mobilização na linha, a taxa de colonização arbuscular é 

superior (Figura 23). Assim, na presença de cultura de cobertura e quando o ERM foi mantido intacto, servindo de 

fonte preferencial de inóculo, a colonização arbuscular das raízes de milho, numa fase inicial, foi maior e desenvolveu-

se mais rapidamente, tal como observado por vários autores (Fairchild & Miller, 1988; Brito et al., 2012a, 2013b; Goss 

& de Varennes, 2002). Desta forma, realça-se que a integridade da rede de ERM pode ser afetada quando existe 

perturbação do solo, diminuindo assim a colonização da planta por parte dos AMF e, consequentemente, 

proporcionando uma proteção da cultura menos eficiente (Lendzemo & Kuyper, 2001). Ao mobilizar o solo estamos a 

reduzir a taxa de colonização por AMF uma vez que o ERM é quebrado, pelo que a colonização é, essencialmente, 

iniciada por fontes de inóculo de crescimento mais lento. Portanto, a melhor forma de garantir e conseguir boas taxas 

de colonização iniciais da cultura é evitar a destruição da rede de micélio extra-radicular do inóculo nativo e 

naturalmente biodiverso, utilizando técnicas de conservação do solo (Goss et al., 2017). No local que não apresenta 

cultura de cobertura as taxas de colonização arbusculares entre os dois tipos de mobilização do solo são muito 

semelhantes, uma vez que, neste caso, o tipo de inóculo é praticamente igual quer se mobilize o solo apenas na linha 

ou de forma tradicional. Em contrapartida, quando existe cultura de cobertura as diferenças entre mobilizações 

relativamente às AC são mais evidentes, sendo que as plantas de milho cultivadas com mobilização na linha 

apresentam uma taxa de colonização maior. Este facto deve-se ao tipo de inóculo presente no solo, pois com cultura 

de cobertura a rede de micélio que se encontra no solo é a rede formada pela cultura de cobertura micotrófica 

especialmente semeada para o efeito. Ao conservar-se a rede de hifas criada pela cultura antecedente, através de 

técnicas de conservação de solo, como a mobilização na linha, as probabilidades de ocorrência da infeção por parte 

das micorrizas arbusculares aumentam, uma vez que o ERM permanece intacto. O micélio extra-radicular prolifera 

externamente a partir das raízes colonizadas, sendo a fonte preferencial de inóculo de plantas hospedeiras quando 

estas estão presentes em solo não perturbado (Jasper et al., 1989b), proporcionando uma colonização mais precoce. 

Salienta-se que não faz qualquer sentido instalar uma cultura de cobertura no solo e, em seguida, recorrer a um 

sistema de mobilização tradicional, uma vez que, assim, perdem-se todos os benefícios por esta proporcionados. 

Verificou-se ainda que, na ausência de cultura de cobertura, não existem diferenças ao nível da presença do fungo 

fitopatogénico quando comparados os dois sistemas de mobilização do solo. Por outro lado, com cultura de cobertura, 

as plantas cultivadas com mobilização na linha apresentaram um valor de Ct significativamente maior do que quando 

se fez mobilização tradicional, pelo que se observou uma menor quantidade de fungo C. maydis na cultura quando se 

mobilizou o solo apenas na linha e desde que tenha sido previamente feita uma cultura de cobertura (Figura 24). 

Assim, para reduzir a presença do fungo C. maydis na cultura do milho as duas práticas culturais, uso de cultura de 

cobertura e mobilização na linha, devem ser associadas, conjugando o efeito da micorrização (mais indiretamente 

detetado neste estudo) a outros benefícios associados à cultura de cobertura. Nestas circunstâncias, o uso de 

variedades tolerantes ou suscetíveis parece ser indiferente.  
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Capítulo 6 

Conclusões e Perspetivas Futuras 

A presença de um micélio extra-radicular intacto bem desenvolvido, com recurso a uma cultura de cobertura e 

mobilização na linha, é uma estratégia com benefícios para a cultura quer a nível do seu crescimento, quer na proteção 

contra stresses bióticos, nomeadamente na proteção contra o fungo fitopatogénico Cephalosporium maydis. Como 

referido, uma das limitações ao uso dos AMF nos ecossistemas agrícolas é a ideia de que é elevado o tempo que 

decorre para que se atinga um nível de colonização da planta hospedeira suficiente para garantir a bioproteção da 

cultura. Contudo, se a simbiose for bem estabelecida desde o início do ciclo vegetativo, o que é conseguido através 

do recurso ao tipo de propágulo que promove uma colonização precoce e mais rápida, o ERM intacto, é possível 

ultrapassar esta dificuldade. 

É muito importante que exista uma maior consciencialização dos agricultores e uma melhor compreensão técnica das 

simbioses com AMF, pois muitos desconhecem estes fungos e/ou que os seus benefícios estão ao alcance de 

qualquer um e que podem ser potenciados através da adoção de simples práticas culturais. A ideia de que os 

benefícios concedidos pelos AMF estão associados à utilização de um inóculo comercial pode também ser uma 

restrição ao seu recurso. Contudo, como vimos, em contexto de aplicação em campo, a população nativa de AMF 

representa a melhor alternativa, pois é muitas vezes mais abundante, mais diversa e melhor adaptada às condições 

climáticas da zona em questão e, como tal, a sua ação e persistência é francamente mais elevada quando comparada 

com micorrizas de ecossistemas diferentes, pelo que é importante a sua conservação. Assim, em sistemas agrícolas, 

é possível capitalizar os benefícios da micorrização como bioprotetor contra um stress biótico, sem ter que recorrer a 

inóculos comerciais e tirando partido da biodiversidade natural dos AMF, utilizando uma cultura de cobertura e técnicas 

de mobilização do solo que permitam manter intacta a rede de micélio extra-radicular, como seja a mobilização na 

linha. Desta forma, em ambientes onde se sabe à partida que há presença de C. maydis destaca-se, para a cultura 

do milho, a especial importância das práticas culturais de conservação, nomeadamente a instalação de uma cultura 

de cobertura e a mobilização na linha. Nestas circunstâncias, o uso de variedades tolerantes ou suscetíveis parece 

ser indiferente. Apesar de na ausência de cultura de cobertura e com mobilização tradicional se poderem alcançar 

produções interessantes e níveis mais baixos de C. maydis, este sistema está mais dependente da variedade utilizada, 

não beneficia das vantagens associadas à cultura de cobertura, tem custos mais elevados e é ambientalmente menos 

sustentável. 

Dado o grau de complexidade da etiologia da doença “seca tardia” no milho em relação à determinação do papel de 

cada espécie fúngica no desenvolvimento da doença e/ou na gravidade dos sintomas, seria interessante investigar a 

patogenicidade dos fungos do solo (incluindo Fusarium spp.) em combinação com C. maydis, a fim de determinar o 

papel que cada um deles pode desempenhar no desenvolvimento desta doença em plantas de milho. 

Pensa-se que este tipo de ensaios dever-se-ão repetir nos próximos anos para que se possam esclarecer alguns 

fatores que poderão influenciar tanto as taxas de colonização do milho, bem como afetar a presença do fungo 

fitopatogénico C. maydis. Em trabalhos futuros seria importante poder observar a colonização micorrízica numa fase 
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mais precoce para melhor percepcionar diferenças entre tratamentos. Seria também interessante realizar um estudo 

semelhante num só local, de maneira a eliminar as diferenças existentes entre os dois agricultores. 
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Anexos 

A. Cartas de Solos dos Ensaios 
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B. Sequências nucleotídicas submetidas na base de dados GeneBank 

GenBank accession nº MH094661 – Fusarium oxysporum isolate 45 internal transcribed spacer 1, partial sequence; 

5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA 

gene, partial sequence: 

TGTGACATACCACTTGTTGCCTCCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCAGTAGGACC

CCTAAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGT

TCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTT

TGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCACAGC

TTGGTGTTGGGACTCGCGTTAATTCGCGTTCCTCAAATTGATTGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTA

GTAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATC

AGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCTA 

GenBank accession nº MH094662 – Fusarium verticillioides isolate 47 internal transcribed spacer 1, partial sequence; 

5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit ribosomal RNA 

gene, partial sequence: 

TGTGACATACCAATTGTTGCCTCGGCGGATCAGCCCGCTCCCGGTAAAACGGGACGGCCCGCCGAGGACCCCT

AAACTCTGTTTCTATATGTAACTTCTGAGTAAAACCATAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCT

GGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGA

ACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCCAGCTTG

GTGTTGGGACTCGCGAGTCAAATCGCGTTCCCCAAATTGATTGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAG

TAAAACCCTCGTTACTGGTAATCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAG

GTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCAA 

GenBank accession nº MH094663 – Fusarium solani isolate 215 small subunit ribosomal RNA gene, partial sequence; 

internal transcribed spacer 1, 5.8S ribosomal RNA gene, and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and 

large subunit ribosomal RNA gene, partial sequence: 

TTCCGTAGGTGAACCTGCGGAGGGATCATTACCGAGTTATACAACTCATCAACCCTGTGAACATACCTAAAACGT

TGCTTCGGCGGGAACAGACGGCCCTGTAACAACGGGCCGCCCCCGCCAGAGGACCCCTAACTCTGTTTTTATA

ATGTTTTTCTGAGTAAACAAGCAAATAAATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTGGCATCGATGAAGAA

CGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCC

GCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTACAACCCTCAGGCCCCCGGGCCTGGCGTTGGGGAT

CGGCGGAAGCCCCCTGTGGGCACACGCCGTCCCTCAAATACAGTGGCGGTCCCGCCGCAGCTTCCATTGCGT

AGTAGCTAACACCTCGCAACTGGAGAGCGGCGCGGCCATGCCGTAAAACACCCAACTTCTGAATGTTGACCTC

GAATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 
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GenBank accession nº MH094664 – Fusarium incarnatum isolate PCR4 internal transcribed spacer 1, partial 

sequence; 5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence: 

CTTCTGAGTAAAACAAACAAATAAATCAAAACTTCTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACG

CAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCCCGC

CAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCTCAGCTTGGTGTTGGGACTCGCGGT

AACCCGCGTTCCCCAAATCGATTGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTAGTAATCATACACCTCGTTACTGG

TAATCGTCGCGGCCACGCCGTAAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGATCAGGTAGGAATACCCGCTGAA

C 

GenBank accession nº MH094665 – Fusarium graminearum isolate PCR6 internal transcribed spacer 1, partial 

sequence; 5.8S ribosomal RNA gene and internal transcribed spacer 2, complete sequence; and large subunit 

ribosomal RNA gene, partial sequence: 

TGTGACATACCTTTATGTTGCCTCCGGCGGATCCAGCCCGCGCCCCGTAAAAAGGGACGGCCCGCCGCAGGAA

CCCTAAACTCTGTTTTTAGTGGAACTTCTGAGTATAAAAAACAAATAAATCAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTG

GTTCTGGCATCGATGAAGAACGCAGCAAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATC

TTTGAACGCACATTGCGCCCGCCAGTATTCTGGCGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTCAACCCTCAAGCCCA

GCTTGGTGTTGGGAGCTGCAGTCCTGCTGCACTCCCCAAATACATTGGCGGTCACGTCGAGCTTCCATAGCGTA

GTAATTTACACATCGTTACTGGTAATCGTCGCGGCCACGCCGTTAAACCCCAACTTCTGAATGTTGACCTCGGAT

CAGGTAGGAATACCCGCTGAACTTAAGCATA 


