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Resumo 

O mirtilo (Vaccinium corymbosum L.) apresenta um sistema radicular muito 

superficial e compacto, sem pêlos radiculares. Como tal, estas plantas tendem a 

estabelecer simbiose com fungos ericóides micorrízicos (FEM), o que lhes permite 

aumentar a absorção de nutrientes e água. Como a colonização natural é frequentemente 

reduzida e dependente da cultivar e das práticas agronómicas, a inoculação externa com 

fungos micorrízicos tem vindo a ser utilizada pelos viveiristas para aumentar a taxa de 

fungos simbiontes. Contudo, a relação planta/fungos ericóides está ainda pouco 

estudada e o modo como estes microsimbiontes melhoram o crescimento e a nutrição do 

mirtilo necessita de ser elucidado. Neste estudo, foram inoculadas duas cultivares de 

mirtilo (‘Aurora’ e ‘Duke’) com uma mistura comercial de FEM. Cerca de 14 meses 

após inoculação foi avaliada a taxa de colonização das raízes e foram registados vários 

parâmetros biométricos (peso seco, altura da planta, diâmetro do caule e comprimento 

da raíz), fisiológicos (teor de clorofila das folhas) e nutricionais (concentração de 

minerais inorgânicos) em plantas submetidas a tratamento com inóculo e plantas 

controlo. 

Os resultados obtidos demonstraram que a percentagem de peso fresco das raízes 

naturalmente colonizada por fungos ericóides foi aproximadamente 30 % para ambas as 

cultivares (plantas controlo), aumentando para 56 % na ‘Aurora’ e para 44 % na ‘Duke’ 

em plantas inoculadas com mistura de FEM. Nas plantas inoculadas da cv. ‘Aurora’, 

observou-se um aumento significativo do peso seco total das raízes (48 %) e dos caules 

(31 %) comparativamente às plantas controlo. Paralelamente, também se verificou um 

aumento significativo da altura das plantas e do comprimento das raízes. Já na cv. 

‘Duke’ o efeito da inoculação não foi significativo em nenhum dos parâmetros 

biométricos estudados. A inoculação induziu a acumulação de Mo nas raízes e de K nos 

caules e folhas na cv. ‘Aurora’, e aumentou a concentração de Mn, Fe e Cu nas raízes e 

caules (em alguns casos por 280 %) na cv. ‘Duke’. A inoculação de plantas de mirtilo 

com fungos ericóides tem um potencial evidente no estímulo do crescimento das plantas 

e absorção de nutrientes; no entanto, a sua eficácia parece estar dependente da cultivar. 

 

Palavras-chave: fungo, inoculação, nutrição, SPAD, simbiose. 

 

Abstract 

Blueberry plants (Vaccinium corymbosum L.) have a superficial and compact 

root system without root hairs. As such, these plants form symbiotic associations with 

ericoid mycorrhizal fungi (EMF), which allow the increase of water and 
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nutrients´uptake. As natural colonization is often low and dependent on plant cultivar 

and agronomic practices, plant external inoculation with fungi enriched media has been 

used in the past decades by blueberry growers to increase the load of symbiotic fungi. 

However, the symbiotic relationship between blueberry plants and EMF is still greatly 

unexplored and how these microsymbionts enhance plant growth and nutrition has yet 

to be elucidated. In this work, two blueberry cultivars (‘Aurora’ and ‘Duke’) were 

inoculated with a commercial EMF mixture. Approximately 14 months after inoculation 

root colonization rate was evaluated and several biometric (dry weight, plant height, 

stem diameter and root length), physiological (leaf chlorophyll content) and nutritional 

(concentration of inorganic minerals) parameters were registered in plants submitted to 

inoculation with EMF and control plants. 

Results showed that the percentage of root fresh weigh naturally colonized by 

ericoid fungi was ca. 30 % for both cultivars (control plants), increasing to 56 % in 

‘Aurora’ and 44 % in ‘Duke’ after EMF addition. In inoculated ‘Aurora’ plants there 

was a significant increase in total dry weight of the roots (48 %) and stem (31 %), 

compared with control plants. Likewise, a significant increase in plant height and root 

length was also observed. In cv. ‘Duke’, inoculation did not induce significant 

alterations in any of the biometric parameters analysed. Plant inoculation enhanced Mo 

accumulation in roots and K in stem and leaves in cv, ‘Aurora’ and increased Mn, Fe 

and Cu concentration in roots and stem (in some cases by 280 %) in cv. ‘Duke’. 

Inoculation of blueberry plants with ericoid fungi has a clear potential to stimulate plant 

growth and nutrient uptake; however, its efficiency seems to be dependent on plant 

cultivar. 

 

Keywords: fungus, inoculation, nutrition, SPAD, symbiosis. 

 

Introdução 

O sistema radicular do mirtilo é muito superficial e compacto. Este apresenta 

raízes mais grossas (diâmetro até 11 mm e profundidade até 1 m), cuja função é 

assegurar o suporte da planta, e raízes mais finas (diâmetro até 2 mm e comprimento até 

cerca de 40 cm) responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Uma vez que as 

plantas de mirtilo não possuem pelos radiculares (i.e. células em forma tubular presente 

na epiderme da raíz, que aumentam a eficiência da absorção de água e nutrientes), estas 

plantas tendem a estabelecer relações simbióticas com fungos – micorrizas – cujas hifas 

se expandem até 2 a 2.5 cm de comprimento aumentando o volume de solo explorado 

pela planta (Read, 1996). Nesta relação simbiótica, enquanto que a planta recebe água e 

nutrientes transportados pelo fungo, este recebe fotoassimilados que não consegue 

sintetizar devido à ausência de clorofila.  

As micorrizas ericóides têm um papel preponderante na nutrição mineral de 

plantas da família Ericacea, na qual se inclui o mirtilo (Vaccinium corymbosum L.), uma 

vez que conseguem absorver fósforo (P) e azoto (N) na forma orgânica (Grelet et al., 

2008). Estas propriedades assumem maior relevância quando os solos são pouco férteis 

ou em espécies agronómicas em que se pretende aumentar a produtividade. 

Apesar da associação com fungos ericóides micorrízicos (FEM) ser 

frequentemente observada tanto em plantas na natureza como em plantas de viveiro, em 

viveiro a taxa de colonização é frequentemente mais reduzida, sendo influenciada pelas 

práticas culturais adotadas, nomeadamente a utilização de substratos inertes, aplicação 

de herbicidas, pesticidas e fertilizantes e pela própria escolha da cultivar (Scagel, 2005). 

Estas práticas culturais poderão resultar numa baixa disponibilidade de inóculo ou, por 
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vezes, poderá ocorrer uma falta de compatibilidade planta-fungo (Scagel e Yang, 2005). 

Por forma a contornar o problema da limitação de inóculo em plantas de viveiro, o 

tratamento com soluções ricas em FME tem vindo a ser adotado como forma de 

aumentar a taxa de colonização das raízes, promovendo o crescimento das plantas. 

A inoculação de plantas de mirtilo com FME parece promover, de um modo 

geral, o aumento da biomassa da planta devido ao aumento do peso seco da raiz e da 

parte aérea das plantas (Scagel, 2005; Arriagada et al., 2012). Não obstante, os efeitos 

da inoculação no crescimento da parte aérea das plantas parecem tornar-se mais 

evidentes durante o segundo ano de crescimento (Scagel et al., 2008). A inoculação 

destes microorganismos induz ainda alterações bioquímicas na rizosfera das plantas de 

mirtilo, nomeadamente aumentando a concentração de desidrogenase e β-glucosidase 

no solo, indicadores de uma maior qualidade do solo (Arriagada et al., 2012). 

Adicionalmente, pensa-se que as micorrizas ericóides produzam hormonas ou induzam 

a planta a produzir hormonas que estimulam o crescimento e desenvolvimento radicular 

(Scagel el al., 2008). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de uma mistura comercial de 

FME (Oidiodendron maius, Hymenoscyphus ericae - strain 1 e Hymenoscyphus ericae - 

strain 2) no crescimento aéreo e radicular de plantas de mirtilo (Vaccinium 

corymbosum) das cv. ‘Aurora’ e ‘Duke’. Para tal, 14 meses após aplicação do inóculo 

foi avaliada a taxa de colonização radicular assim como vários parâmetros biométricos 

(altura da planta, diâmetro do caule, comprimento da raíz e peso seco dos vários 

orgãos), fisiológicos (teor de clorofila das folhas) e nutricionais (concentração de 

minerais inorgânicos) de plantas submetidas a tratamento com inóculo e plantas 

controlo. 

 

Material e métodos  
No dia 27 de abril de 2015 foram inoculadas oito plantas de Vaccinium 

corymbosum da cv. ‘Aurora’ e oito plantas da cv. ‘Duke’ com cerca de 3 meses de 

idade, através da submersão da raiz numa solução comercial de FME composta por 

Oidiodendron maius, Hymenoscyphus ericae - strain 1 e Hymenoscyphus ericae - strain 

2. Após a inoculação as plantas foram plantadas em vasos de 1.5 L com turfa e perlite 

(2:1, v/v) tendo sido mantidas em viveiro (Santa Maria da Feira). Adicionalmente, 8 

plantas de cada cultivar sem tratamento de inóculo foram utilizadas como controlo. 

Catorze meses após a inoculação, foram registados os teores de clorofila (SPAD-

502Plus, Konica Minolta, Osaka, Japão) em três folhas totalmente expandidas e 

localizadas nos dois terços superiores de cada planta. As raízes foram cuidadosamente 

lavadas com água desionizada e registou-se o diâmetro do tronco, a cerca de 3 cm acima 

da raiz, o comprimento da raiz e a altura da planta. Cada planta foi depois separada em 

folhas, caule e raiz, sendo que os dois primeiros órgãos foram pesados e colocados a 

secar a 70 ºC por 3 dias para determinação do peso seco, e as raízes foram utilizadas 

para a determinação da taxa de micorrização através de um protocolo adaptado de Cao 

et al. (2013). As raízes foram incubadas em 100 mL de KOH 10 % a 95 ºC durante 45 

min, após o qual foram mantidas em 50 mL de uma solução de H2O2 1% durante 15 

min. Seguidamente, as raízes foram lavadas em HCl 6 % durante 10 min e incubadas 

por 5 min em azul tripano 0.05 % preparado com CH3COOH 5 %. As raízes foram 

depois mergulhadas em 100 mL CH3COOH 5 % por forma a remover o corante, após o 

qual foram separadas em raízes de primeira, segunda e terceira ordem e, dentro de cada 

classe, em raízes coradas (i.e. raízes com porções de cor azul, correspondentes às zonas 

micorrizadas) e não coradas. Cada subtipo de raiz foi colocado a secar a 70 ºC por três 
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dias e a taxa de micorrização foi calculada dividindo-se o peso seco das raízes com 

porções coradas pelo peso seco total da raiz de cada ordem (primeira, segunda ou 

terceira ordem). Para a determinação de minerais, 250 mg de folhas, caule ou raiz foram 

digeridos com 6 mL de HNO3 65 % e 1mL de H2O2 30 % num micro-ondas Speedware 

TM MWS-3 (Berghof, Alemanha), após o qual a concentração dos minerais foi 

determinada utilizando um espectrómetro de emissão ótica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-OES) Optima 7000 DV (PerkinElmer, Massachusetts, EUA) com 

configuração radial. 

A análise de variância (ANOVA) foi realizada com recurso ao software 

GraphPad Prism v6.0 (GraphPad Software, Inc., California, USA), com p<0.05. 

 

Resultados e discussão  
A taxa de colonização de plantas sem adição inóculo (Controlo, fig. 1) foi de 

cerca 30 %, o que é superior ao observado noutros estudos (ca. 10 %, Scagel, 2005). Tal 

pode ter ocorrido uma vez que a taxa de micorrização varia de acordo com o tipo de 

solo, com a quantidade de matéria orgânica do mesmo e com as práticas culturais 

adotadas (Scagel and Yang, 2005). Paralelamente, o método de quantificação de FME 

utilizado também poderá ter influência nos resultados obtidos, uma vez que a 

metodologia se baseou na contabilização do peso seco das raízes que coraram, o que 

pode conduzir a uma sobrestimação da taxa de micorrização. À semelhança de outros 

trabalhos, em que a taxa de colonização radicular varia de cultivar para cultivar (Scagel, 

2005), neste estudo verificou-se que a aplicação da mistura comercial de FME foi mais 

eficaz na cv. ‘Aurora’, que apresentou uma percentagem de raízes inoculadas de 90 %, 

enquanto que na cv. ‘Duke’ este valor rondou os 49 % (fig. 1). Se por um lado, a 

inoculação de preparados micorrízicos permite aumentar a absorção de nutrientes pelas 

plantas, por outro lado a própria disponibilidade de nutrientes no solo parece influenciar 

a taxa de inoculação e a resposta à inoculação de plantas de mirtilo (Scagel, 2005). De 

facto, Golldack et al. (2011) verificaram que a aplicação de quantidades de fertilizante 

crescentes diminuiu a colonização por fungos micorrízicos, com taxas de micorrização 

mais elevadas a serem obtidas com quantidades menores de fertilizantes inorgânicos. 

Neste estudo o substrato usado foi o mesmo entre cultivares e as plantas estiveram 

sujeitas às mesmas práticas culturais, pelo que se sugere que a razão para a diferença 

observada tem que ver diretamente com a relação fungo/planta. Não obstante, a 

inoculação aumentou de forma significativa a taxa de colonização das raízes de ambas 

as cultivares, principalmente nas raízes de segunda e terceira ordens (fig. 1). Este 

fenómeno pode dever-se ao facto das hifas dos fungos ericóides penetrarem mais 

facilmente nas raízes mais finas do que nas raízes de primeira ordem, que têm diâmetros 

mais elevados e estruturas celulares mais complexas (Dreyer et al., 2010). 

No que diz respeito à altura da planta (fig. 2), verificou-se um aumento de 13 % na 

cv. ‘Aurora’, tendo atingido um valor médio de 48.2 ± 2.2 cm nas plantas controlo e 

54.3 ± 1.1 cm nas plantas inoculadas, e um aumento de 14.1 ± 0.3 cm no comprimento 

da parte radicular nas plantas controlo para 17.7 ± 1.3 cm nas plantas inoculadas (i.e. 

26% de aumento) da mesma cultivar. Paralelamente, o peso seco das raízes e caules 

aumentou significativamente em 48 % e 31 %, respetivamente, em plantas inoculadas 

(fig. 3). Apesar da cv. ‘Duke’ não inoculada (controlo) ter uma altura, diâmetro do 

caule, pesos secos do caule e da raiz superiores às da variedade ‘Aurora’ não inoculada, 

a inoculação não produziu efeitos significativos no aumento dos parâmetros biométricos 

analisados na primeira. Scagel et al. (2004) também verificaram um efeito da cultivar 

no impacto no crescimento das plantas inoculadas com FME houve um aumento 
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significativo da biomassa total, induzido pelo aumento da biomassa do caule e raiz, nas 

cv. ‘Bluecrop’, ‘Blueray’, ‘Darrow’, ‘Earliblue’ e ‘Georgia Gem’, mas não nas cv. 

‘Patriot’ e ‘Spartan’. Tal vem demonstrar, mais uma vez, que a resposta à inoculação 

com micorrizas ericóides é extremamente dependente da cultivar. Apesar das alterações 

biométricas observadas neste trabalho, os valores de SPAD (indicativos do teor de 

clorofila) não variaram em função da cultivar e do tratamento (fig. 4). 

As plantas da cv. ‘Aurora’ acumularam mais K nas folhas e caules (11 % e 13%, 

respetivamente) e pareceu ocorrer uma menor acumulação de Mo para as folhas (ca. 

56%), verificando-se a acumulação deste mineral no caule e raiz desta cultivar (200 % e 

160 %, respetivamente (quadro 1). Estes resultados parecem demonstrar que o aumento 

na taxa de colonização radicular por FME induz um incremento não só da biomassa 

desta cultivar, mas também a absorção ou a eficiência de utilização de determinados 

minerais. Esta observação poderá ter implicações no regime de fertilização adotado, 

podendo permitir a diminuição da quantidade de fertilizante aplicado em cada planta ou, 

pelo menos, a diminuição da quantidade de nutrientes perdidos por lixiviação. 

Curiosamente, foi possível verificar que apesar da inoculação não ter induzido 

modificações a nível fenotípico na cv. ‘Duke’, no caule e raiz desta cultivar verificou-se 

um aumento significativo na concentração de Mn (63 % e 69 %, respetivamente) e Fe 

(70 % e 180 %, respetivamente) e nas folhas houve um aumento de 25 % de Mo 

(quadro 2).  

 

Conclusões  
A aplicação de um inóculo enriquecido com os fungos Oidiodendron maius, 

Hymenoscyphus ericae - strain 1 e Hymenoscyphus ericae - strain 2 induziu um 

aumento significativo na taxa de colonização por FME nas raízes da cv. ‘Aurora’ e 

‘Duke’, tendo este incremento sido superior na primeira cultivar. Para além disso, nas 

plantas ‘Aurora’ verificou-se um aumento de 48 % no peso seco da raiz e de 31 % no 

caule das plantas inoculadas, provavelmente resultado do alongamento destas estruturas 

promovido pelo inóculo. Adicionalmente, as plantas ‘Aurora’ inoculadas apresentaram 

concentrações mais elevadas de K e Mo, o que parece indicar que estas micorrizas 

promovem a absorção destes nutrientes ou a otimização da sua partição e utilização pela 

planta. Apesar da aplicação de FME não ter induzido alterações fenotípicas nas plantas 

‘Duke’, houve uma promoção da absorção de nutrientes, especialmente de Fe, Mn e 

Mo, daí que a aplicação de fungos micorrízicos possa ser útil na redução da quantidade 

de fertilizantes aplicados pelos viveiristas, sem comprometer o vigor das plantas. 
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Quadros e figuras 

 

Quadro 1 - Concentração de minerais (μg/g) nas folhas, caule e raiz de plantas de 

mirtilo da cv. ‘Aurora’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas 

ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo). Cada valor representa a média de 8 

réplicas biológicas ± erro padrão. Ao nível de cada mineral e estrutura de plantas, 

médias com letras diferentes são estatisticamente diferentes (realçados a negrito, 

p<0.05). 

 Folha Caule Raiz 

 Controlo Inoculado Controlo Inoculado Controlo Inoculado 

K 4167,4 
a
 4634,5 

b
 4030,3 

a
 4591,4 

b
 7931,4 8462,1 

Ca 7558,1 8191,8 6148,5 5300,7 1717,6 1479,7 

Mg 4012,7 3856,5 2571,2 2422,6 2014,2 2053,5 

P 1228,4 1175,6 1598,8 1650,8 228,9 213,8 

Zn 37,8 39,3 71,7 60,7 60,1 53,5 

Mn 66,0 62,6 133,2 119,7 3,7 4,5 

Fe 61,7 64,0 34,8 31,3 82,1 106,7 

B 17,7 20,1 9,1 8,1 4,1 4,5 

Cu 5,20 5,67 7,22 7,56 6,71 7,27 

Mo 0,93 
a
 0,51 

b
 0,01 

a
 0,31 

b
 0,45

 a
 1,33 

b
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Quadro 2 - Concentração de minerais (μg/g) nas folhas, caule e raiz de plantas de 

mirtilo da cv, ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas 

ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada valor representa a média de 8 

réplicas biológicas ± erro padrão, Ao nível de cada mineral e estrutura de plantas, 

médias com letras diferentes são estatisticamente diferentes (realçados a negrito, 

p<0,05) 

 Raiz Caule Folha 

 Controlo Inoculado Controlo Inoculado Controlo Inoculado 

K 4418,1 4560,6 4710,7 4374,9 4670,0 4843,2 

Ca 9305,3 9066,0 4817,3 4882,9 1368,4 1397,3 

Mg 5070,2 4749,5 2677,5 2529,6 2082,0 2019,7 

P 1310,2 1237,0 1515,2 1521,4 175,8 241,5 

Zn 46,2 44,4 59,1 68,0 50,3 56,5 

Mn 81,2 89,4 64,2 
a
 104,4 

b
 3,3

 a
 6,9 

b
 

Fe 74,7 64,1 21,8
 a
 37,0 

b
 55,5

 a
 155,7 

b
 

B 20,7 21,6 8,3 9,0 4,2 4,0 

Cu 5,87 5,40 4,70 5,90 
b
 4,63 5,09 

Mo 0,44 
a
 0,53 

b
 0,46 0,42 0,25 0,33 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Taxa de colonização radicular (percentagem de peso fresco das 

raízes colonizadas por micorrizas ericóides) de plantas de mirtilo das cv, 

‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de 

micorrizas ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra 

representa a média de 8 réplicas e as linhas verticais o erro padrão, Barras 

com letras diferentes são estatisticamente diferentes (p<0,05), 
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Figura 2 – Altura da planta (A), comprimento da raiz (B) e diâmetro do caule (C) de 

plantas de mirtilo das cv, ‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma 

mistura de fungos ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra representa 

a média de 8 réplicas e as linhas verticais o erro padrão, Barras com letras diferentes são 

estatisticamente diferentes (p<0,05), 

 

 
Figura 3 – Peso seco total, das folhas, caules e raiz de plantas de mirtilo das cv, 

‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas ericóides 

(Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra representa a média de 8 réplicas e as 

linhas verticais o erro padrão, Barras com letras diferentes são estatisticamente 

diferentes (p<0,05), 
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Figura 4 – Teor de clorofila (unidades de SPAD) de plantas de mirtilo das cv, 

‘Aurora’ e ‘Duke’, 14 meses após inoculação com uma mistura de micorrizas 

ericóides (Inoculado) ou com água (Controlo), Cada barra representa a média de 

8 réplicas e as linhas verticais o erro padrão, Barras com letras diferentes são 

estatisticamente diferentes (p<0,05), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




