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Introdução

No Nordeste brasileiro, a cultura da mamoneira 
(Ricinis communis L.) tem grande expressão 
econômica. Atualmente, o óleo de mamona representa 
uma importante fonte de energia renovável, cujo 
principal produto é o biodiesel [1].

A grande expansão dessa cultura, a acelerada 
degradação dos solos e uso de variedades suscetíveis, 
têm propiciado o aumento do número e da intensidade 
de doenças radiculares. As doenças radiculares da 
mamoneira, além de provocarem a queda progressiva 
da produtividade, podem inutilizar muitas áreas para o 
plantio. As principais doenças radiculares da 
mamoneira são a murcha-de-fusário, causada por 
Fusarium oxysporum f.sp. ricini Gordon., e a podridão 
cinzenta, causada por Macrophomina phaseolina
(Tassi) Goid [2].

Apesar da reconhecida importância das doenças 
radiculares da mamoneira, inexistem no Brasil estudos 
sobre a supressividade ou conducividade dos solos a 
essas doenças/patógenos, aspecto que pode subsidiar a 
adoção de estratégias adequadas de controle integrado 
das doenças na região Nordeste.

Material e métodos

A. Coletas das amostras de solos

Foram efetuadas coletas de amostras de solo em 125 
áreas selecionadas ao acaso, localizadas nos estados de 
Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Em cada área foram removidas, aleatoriamente, 10 sub-
amostras de 5 kg de solo a uma profundidade de 0-20 
cm, totalizando 50 kg de solo/área.

B. Características bióticas e abióticas dos solos

Para análise das características bióticas, de cada 
amostra de solo foram coletadas 5 amostras de 50 g e 
homogeneizadas em água destilada esterilizada por 
agitação mecânica. Alíquotas de 10 g foram retiradas e 
transferidas, individualmente, para Erlenmeyers com 90 
mL de água esterilizada, submetendo-se à agitação por 
20 minutos. Da suspensão obtida foram efetuadas 
diluições em série e distribuídas nos meios de cultura, 

conforme o microrganismo-alvo: fungos totais,
bactérias totais, Trichoderma, Fusarium oxysporum, M. 
phaseolina, Pseudomonas fluorescentes, actinomicetos, 
bactérias copiotróficas, bactérias oligotróficas, 
Bacillus. As placas foram incubadas à temperatura de 
25°C e alternância luminosa (12 h claro/12 h escuro). 
As populações bacterianas foram avaliadas após 48 
horas de incubação, enquanto fúngicas após 5 dias de 
incubação. Cada população resultou da média de três 
placas, sendo expressas em unidades formadoras de 
colônia por grama de solo (ufc/g).

Em relação às variáveis abióticas, em cada amostra 
de solo foram efetuadas as seguintes análises: 
densidade global e da partícula, porosidade, 
percentuais de areia, argila e silte, pH, condutividade 
elétrica, teor de matéria orgânica, N total, P, K, Ca, 
Mg, Al, H, S, Na, capacidade de troca catiônica, soma 
de bases e saturação de bases. 

C. Intensidade da murcha-de-fusário e da podridão 
cinzenta em mamona cultivada nos solos

Foram utilizados os 125 solos e um isolado de F. 
oxysporum f.sp. ricini (CMM-738) e M. phaseolina
(CMM-1437), obtidos de plantas de mamona com 
sintomas das respectivas doenças. No preparo do 
inoculo dos patógenos, em cada Erlenmeyer contendo 
200g do substrato constituído de areia lavada-farinha 
de milho na proporção de 4:1, foram colocados cinco 
discos de 5 mm de diâmetro de cultura do fungo em 
meio BDA, com cinco dias de idade. Após incubação 
por 20 dias a 252 °C, 702 % UR e sob alternância 
luminosa, foram retiradas alíquotas, efetuadas diluições 
em série e a diluição 10-6 foi distribuída em meio 
Komada para F. oxysporum f.sp. ricini e meio semi-
seletivo para M. phaseolina, sendo estimado o número 
de ufc/g de substrato.

As amostras de solo foram acondicionadas em vasos 
plásticos e infestadas, separadamente, com F. 
oxysporum f.sp. tracheiphilum e M. phaseolina, pela 
deposição de substrato colonizado, seguido da 
homogeneização da mistura, obtendo-se a densidade 
final de 1,5x105 ufc/g de solo. A testemunha consistiu 
da utilização de solo não infestado. O plantio da 
mamona (cv. Nordestina) foi efetuado cinco dias após a 



infestação do solo. As avaliações da severidade dos 
sintomas de murcha-de-fusário e da podridão cinzenta 
foram realizadas aos 50 dias após o plantio, com o 
auxílio de escala de notas adaptada de Schoonhoven & 
Pastor-Corrales [3]. Com esses resultados foi calculado 
o índice de doença (ID) por vaso, conforme McKinney 
[4].

Para cada patógeno, o delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado, com 125 tratamentos 
(solos) e quatro repetições, sendo cada repetição 
constituída por um vaso com quatro plantas. Os dados 
obtidos foram submetidos à análise de variância e ao 
teste de Scott-Knot a 5% de probabilidade.

D. Caracterização da supressividade e/ou 
conducividade dos solos à murcha-de-fusário e da 
podridão cinzenta da mamona 

Para caracterizar os possíveis fatores envolvidos na 
supressividade e/ou conducividade dos solos à murcha-
de-fusário e à podridão cinzenta da mamona, foram 
efetuadas comparações dos valores médios da 
severidade das doenças (ID) com as demais variáveis 
avaliadas em cada solo, pela análise de correlação de 
Pearson, ao nível de 5% de probabilidade.

Resultados e Discussão

As características físicas, químicas e biológicas dos 
solos e o desvio padrão apresentado para cada variável, 
evidencia a ampla gama de condições dos solos a serem 
avaliados quanto a atividade supressiva a F. oxysporum 
f.sp. ricini e M. phaseolina. Em 28% dos solos foi 
detectada a presença de F. oxysporum, embora em 
baixos níveis populacionais. Em poucos solos (2%) foi 
detectada a presença de M. phaseolina e nenhuma 
atividade saprofítica de populações desse fungo foi 
verificada nos 125 solos analisados. Por outro lado, em 
22% dos solos analisados foi detectada atividade 
saprofítica de F. oxysporum.

Quando os 125 solos foram infestados com F. 
oxysporum f.sp. ricini ou M. phaseolina e cultivados 
com mamoneira, em todos os solos foram constatados 
níveis de severidade das doenças superiores a 10%. Em 
relação à murcha-de-fusário, somente dois solos (S-21 
e S-102) propiciaram níveis de severidade da doença 
entre 11 e 30%, o mesmo sendo verificado em um solo 
(S-57) em relação à podridão cinzenta. A maioria dos 
solos propiciou níveis de severidade das doenças 
superiores a 50%. Nesse contexto, 60% dos solos 
propiciaram níveis de severidade da murcha-de-fusário 
entre 51 e 70%, enquanto 24,8% dos solos propiciaram 
níveis de severidade dessa doença entre 71 e 90%. Em 
relação à podridão cinzenta, 34,4% dos solos 
propiciaram níveis de severidade entre 51 e 70%, 
enquanto 56,8% dos solos propiciaram níveis de 
severidade dessa doença entre 71 e 90% (fig. 1).

A diferença nos níveis de severidade da murcha-de-
fusário e podridão cinzenta da mamona em vários solos 
com a mesma densidade inicial de inóculo, como 
verificado no presente estudo, indica a variabilidade do 
potencial de inóculo em diferentes tipos de solo. Essa 
variabilidade existente entre os solos permite, segundo 

Huber & Schneider [5], classificá-los em supressivos 
ou conducivos. Nesse contexto, os solos S-21 e S-102 
mostraram-se supressivos a murcha-de-fusário e o solo 
S-57 mostrou supressividade à podridão cinzenta. 

Na análise dos possíveis indicadores da 
supressividade ou conducividade dos solos à murcha-
de-fusário e podridão cinzenta, não foram constadas 
correlações significativas (P=0,05) entre os níveis de 
severidade das doenças e as características químicas, 
físicas e microbiológicas dos solos. Esse resultado 
indica que não é possível destacar uma ou um conjunto 
de características responsáveis pela supressividade ou 
conducividade em todos os solos. Portanto, os fatores 
responsáveis pela supressividade em determinado solo 
podem não exercer o mesmo papel em outros, 
confirmando as observações de Arshad & Martin [6] 
sobre a complexidade das interações entre as diferentes 
propriedades físicas, químicas e microbiológicas do 
solo, o que torna difícil a identificação de indicadores 
de supressividade do solo que possam ser utilizados em 
diferentes situações. Dessa forma, novos estudos 
devem ser realizados para a caracterização dos 
mecanismos de supressividade ou conducividade dos 
solos à murcha-de-fusário e podridão cinzenta da 
mamoneira, visando contribuir efetivamente para o 
manejo integrado das doenças.
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Figura 1. Freqüência de solos cultivados com mamona expressando os diferentes ní

ou podridão cinzenta, considerando 125 solos .avaliados.
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Figura 1. Freqüência de solos cultivados com mamona expressando os diferentes níveis de severidade da murcha-de   fusário ou 
podridão cinzenta, considerando 125 solos avaliados.


