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Introdução

O caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] tem grande 
importância econômica, porém a produtividade é baixa 
devido à rizoctoniose, causada pelo fungo Rhizoctonia 
solani Kühn [1]. O controle dessa doença é muito 
difícil devido às características do patógeno, como 
elevada agressividade, grande capacidade de 
competição saprofítica e sobrevivência no solo por 
longo período na ausência de plantas hospedeiras [2]. 

A supressividade do solo, fenômeno de alguns solos 
prevenirem naturalmente o estabelecimento de 
patógenos ou inibirem as suas atividades patogênicas é 
um aspecto fundamental a ser investigado no 
desenvolvimento de estratégias de manejo de doenças 
radiculares, pois possibilita o controle destas com 
maior eficiência e menores danos ambientais [3]. 

O presente trabalho teve como objetivos avaliar a 
supressividade natural de 66 solos do Nordeste 
brasileiro à rizotoniose do caupi, bem como analisar as 
variáveis biológicas dos solos associadas com a 
supressividade ou conducividade à doença.

Material e métodos

A. Prospeção da supressividade dos solos à 
rizoctoniose do caupi

Baseado nos levantamentos de solos de quatro 
estados do nordeste, foram selecionadas 66 áreas para 
coleta de amostras. Em cada local foram removidos, 
aleatoriamente, cinco sub-amostras de 20 kg de solo a 
uma profundidade de 0-20 cm, totalizando 100 kg de 
solo/área.

O inóculo de R. solani (isolado CMM-1053) foi 
preparado em frascos de vidro contendo substrato 
constituído de 250 g de arroz parbolizado descascado e 
150 mL de água destilada. Após a esterilização em 
autoclave (120ºC, 1 atm, 30 min) e resfriamento, em 
cada frasco foram colocados cinco discos de 5 mm de 
diâmetro de cultura do fungo em meio batata-dextrose-
ágar (BDA) com sete dias de idade. Os substratos 
foram incubados a 25oC e fotoperíodo de 12 h.

As amostras de solo foram acondicionadas em 
bandejas (30x25x4 cm, 4 kg de capacidade) e
infestadas com R. solani na densidade de 50 mg de 

substrato colonizado/kg de solo. As testemunhas 
consistiram da utilização de solos não infestados.

Três dias após a infestação do solo, sementes de caupi 
(cv. IPA-207) foram desinfestadas em NaOCl a 1% por 2 
min e lavadas em água corrente. Após secagem por 45 min 
foram plantadas nos diferentes solos acondicionados nas 
bandejas plásticas. Em cada bandeja foram plantadas 10 
sementes, sendo utilizadas quatro repetições por solo. As 
bandejas foram mantidas em casa de vegetação com 
temperatura de 273,2ºC e umidade relativa de 728,5%.

A severidade da rizoctoniose foi avaliada aos 12 dias 
após o plantio, com o auxílio de escala de notas de 0 a 4, 
onde: 0 = ausência de sintomas e 4 = sementes não 
germinadas e/ou plântulas não emergidas [4]. Com os 
dados foi calculado o índice de severidade da doença 
(SVR) em cada bandeja conforme McKinney [5]. Os dados 
de SVR foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 
5% de probabilidade.

B. Análises biológicas nos solos

Amostras de solo foram coletadas após a avaliação da 
severidade da rizoctoniose. Em cada bandeja foram 
coletadas oito amostras de 10 g de solo, posteriormente 
combinadas para constituir uma amostra composta. As 
amostras foram armazenadas em sacos plásticos a 5oC e 
processadas no máximo em três semanas.

B.1. Populações microbianas

Da amostra composta foram retiradas 10 g de solo e 
transferidas para Erlenmeyers com 90 mL de água destilada 
estéril. Após agitação por 20 min, foram efetuadas 
diluições em série e distribuídas nos meios de cultura 
conforme os microrganismo-alvo: fungos totais = batata-
dextrose-ágar (BDA) com 250 ppm de tetraciclina; 
bactérias totais = agar nutritivo-dextrose-extrato de 
levedura (NYDA); meio para bactérias copiotróficas 
(MBC); meio para bactérias oligotróficas (MBO); bactérias 
formadoras de endósporo = agar nutritivo (AN), sendo que 
antes do plaqueamento as diluições foram submetidas à 
banho-maria de 80°C por 20 min. As placas foram 
incubadas a 25oC e fotoperíodo de 12 h. As populações 
bacterianas foram avaliadas após 48 h de incubação, 
enquanto a fúngica após cinco dias de incubação. Cada 



população resultou do número médio de colônias, 
sendo expressas em unidades formadoras de colônias 
por grama de solo (ufc/g solo).

B.2. Respiração basal

A respiração basal da população microbiana no solo 
foi determinada pela quantificação do dióxido de 
carbono (CO2) liberado no processo de respiração 
microbiana (evolução de CO2) pelo método de 
adsorção alcalina [6].

B.3. Atividade enzimática

A atividade hidrolítica do diacetato de fluoresceína 
(FDA) (3’,6’-diacetil-fluoresceína) nos solos foi 
estimada conforme Schruner & Rosswall [7], enquanto
a atividade da fosfatase ácida (PAC) foi estimada 
conforme Tabatabai [8].

B.4. Diversidade funcional das comunidades 
microbianas

Os perfis funcionais das comunidades microbianas 
do solo foram analisados com base na capacidade dos 
organismos em degradar diferentes fontes de carbono 
em microplacas Ecoplate® (Biolog, Inc. Hayward, 
EUA) de 96 poços, contendo 31 fontes de carbono, 
conforme descrito por Garland [9]. Com os resultados 
foi calculado o índice de diversidade (D), a riqueza (R) 
e a eqüitabilidade (E) da comunidade microbiana.

C. Relação entre severidade da rizoctoniose e 
variáveis microbiológicas dos solos

Para caracterização dos possíveis fatores biológicos 
envolvidos na supressividade e/ou conducividade dos 
solos à rizoctoniose do caupi, comparou-se os valores 
médios de SVR com os valores das variáveis 
microbiológicas determinadas para cada amostra.

Resultados e discussão

Todos os solos infestados com R. solani
apresentaram plantas de caupi com sintomas de 
rizoctoniose. Os valores de severidade da rizoctoniose 
(SVR) variaram de 13,5 a 54,2%. Pela análise de 
agrupamento de Scott-Knott, foram constatados quatro 
grupos de solos (P=0,05), sendo o primeiro grupo 
composto pelos 37 solos com os maiores valores de 
SVR, entre 54,2 e 33,3%. Por outro lado, o grupo com 
menores valores de SVR composto pelos solos CGR-2, 
PCA-1 e BON-1, com valores de SVR entre 18,7 e 
13,5% (Tabela 1), podendo ser classificados como 
fortemente supressivos à rizoctoniose do caupi.

Quando todos os solos foram considerados, os 
valores de SVR apresentaram correlação negativa 
significativa (P0,01) com os níveis de respiração 
basal (CO2 evoluído) (r = -0,31). Uma elevada taxa de 

respiração basal tem sido associada com baixa incidência e 
severidade de várias doenças radiculares [10]. Pesquisas 
com R. solani comprovaram que a elevação dos níveis de 
CO2 no solo levou à redução da atividade do fungo e de sua 
virulência em plantas, bem como a um decréscimo no 
crescimento e formação de esclerócios [2].

Quando considerados somente os 10 solos mais 
supressivos à rizoctoniose, não constatou-se correlação 
significativa da SVR com as variáveis biológicas do solo, 
mas nos 10 solos mais conducivos houve correlação
negativa significativa com a atividade hidrolítica do 
diacetato de fluoresceína (FDA) no solo (r = -0,71) 
(Tabela 2). O diacetato de fluoresceína é hidrolizado por 
varias enzimas (lípases, proteases e esterases) presentes nos 
microrganismos e, por esse motivo, tem sido usado como 
sucesso para avaliar a atividade microbiana no solo e, em 
algumas situações, como indicador bioquímico de 
supressividade de solos [10].

Os resultados obtidos foram promissores e indicam que 
algumas variáveis biológicas podem ser manipuladas 
visando a indução da supressividade em solos conducivos. 
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Tabela 1. Agrupamento de solos do Nordeste brasileiro conforme os níveis de severidade da rizoctoniose induzidos em caupi, após 
infestação com Rhizoctonia solani.



Grupos de solosa Níveis de severidade (%) Número de solos - [%]
I 54,2 - 33,3 37 - [56,1]
II 32-3 - 26,0 18 - [27,3]
III 25,0 - 21,1 8 - [12,1]
IV 18,7 – 13,5 3 - [4,5]

aConforme a análise dos dados de severidade pelo teste de agrupamento de Scott-Knott (P=0,05).

Tabela 2. Correlações entre as variáveis biológicas dos solos com a severidade da rizoctoniose do caupi, considerando todos os solos 
analisados (geral) e os 10 solos classificados como supressivos ou conducivos.

Classificação dos solos / Correlação (r)bVariávela

Geral Supressivos Conducivos
FT - 0,10 0,24 - 0,22
BT - 0,35 - 0,30 - 0,39
BO - 0,17 - 0,11 - 0,13
BC - 0,14 0,06 - 0,13
BE - 0,05 0,13 0,07
EVCO2 - 0,31** - 0,03 - 0,10
FDA - 0,24 0,25 - 0,71*
PAC - 0,24 - 0,20 - 0,51
D - 0,11 0,09 - 0,44
R - 0,15 0,03 - 0,30
E 0,01 0,02 - 0,41

aFT = Fungos totais, BT = Bactérias totais, BO = Bactérias oligotróficas, BC = Bactérias copiotróficas, BE = Bactérias formadoras endósporo, 
EVCO2 = CO2 evoluído, FDA = atividade hidrolítica do diacetato de fluoresceína; PAC = Atividade da fosfatase ácida, D = Diversidade microbiana, 
R = Riqueza de espécies, E = Eqúitabilidade de espécies.
bCoeficientes de correlação de Pearson significativos a P0,01 (**) e P0,05 (*).

.


