
ESTABILIDADE DA SUPRESSIVIDADE DE 
SOLOS À RIZOCTONIOSE DO CAUPI

Mércia de Freitas Ferreira1, Eddy Enrique Barraza-Andrión2 e Sami Jorge Michereff3

Introdução

________________
1. Aluna de graduação em Engenharia Agronômica, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. D. Manoel de Madeiros, s/n,  Recife, PE, CEP. 
52171-900. E-mail: merciafferreira@gmail.com.
2. Doutor em Fitopatologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE,  CEP 52171-900.
3. Professor Adjunto do Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Recife, PE,  
CEP 52171-900.
Apoio financeiro: CNPq.

 No Brasil, principalmente nas regiões Norte e 
Nordeste, o caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 
constitui uma das principais alternativas sociais e 
econômicas de suprimento alimentício e geração de 
emprego, para as populações rurais [1].

A Rhizoctonia solani Kühn, fungo que provoca 
sérios danos no caupi ocorrendo até três semanas 
depois do plantio, apresenta sintomas como podridões 
das sementes e raízes, cancros no hipocótilo, e 
tombamentos de plântulas [2]. O controle da 
rizoctoniose é muito difícil, pois o patógeno apresenta 
elevada severidade por possuir grande competição 
saprofítica e capacidade de sobreviver no solo na 
ausência do hospedeiro. [3]. 

A supressividade do solo, é definida como o 
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 
sustentáveis de manejo de doenças radiculares, pois 
possibilita o controle das doenças com maior eficiência 
e menores danos ambientais [4].

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
estabilidade da supressividade de três solos à 
rizoctoniose do caupi considerando diferentes isolados 
e densidades de inóculo de R. solani.

Material e métodos

A. Coleta dos solos

Amostras de solo foram coletadas em Bonito-PE 
(BON-1), Campina Grande-PB (CGR-2) e Porto 
Calvo-AL (PCA-1), classificados como fortemente 
supressivos à rizoctoniose do caupi [5]. As coletas 
foram efetuadas retirando-se 100 kg de solo em cada 
local, a uma profundidade de 0-20 cm. 

B. Análise da atividade patogênica de populações 
autóctones de Rhizoctonia solani nos solos e preparo 
do inóculo

Sementes de caupi (cv. IPA-207) foram 
desinfestadas em hipoclorito de sódio a 1% por 2 min e 
lavadas em água corrente. As mesmas foram plantadas 
nos diferentes solos acondicionados em bandejas 
plásticas (30x25x4 cm, 4 kg de capacidade). 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 avaliação foi efetuada diariamente, 
até 20 dias após o plantio, quanto ao aparecimento dos 
sintomas de rizoctoniose.

O inóculo de R. solani foi preparado em frascos de 
vidro contendo 50 g de substrato constituído de arroz 
descascado e adição de 30 mL de água destilada  
esterilizada. Em cada frasco foram colocados três discos de 
5 mm de diâmetro de cultura do fungo, previamente 
cultivado em meio de cultura batata-dextrose-ágar (BDA), 
com sete dias de idade. Após 10 dias de incubação, o 
substrato colonizado pelo patógeno foi acondicionado em 
sacos de papel e colocado para secar por 72 horas à 
temperatura de 35oC. Posteriormente, o substrato 
colonizado foi triturado em liquidificador durante 5 min, 
peneirado em 16 mesh e pesado conforme a alíquota para 
infestar o solo.

C. Influência de isolados de Rhizoctonia solani na 
severidade da rizoctoniose

Os solos foram avaliados em relação a oito isolados de 
R. solani, obtidos de diferentes hospedeiros: caupi (CMM-
1053 e CMM-1062), gergelim (CMM-1064), melão 
(CMM-1066, CMM-1067 e CMM-1069) e melância 
(CMM-1065, CMM-1240). Todos os isolados foram 
inoculados na densidade de 50 mg de substrato 
colonizado/kg de solo. Os solos para as testemunhas não
foram infestados pelo patógeno. O plantio de caupi (cv. 
IPA-207) foi efetuado três dias após a infestação do solo. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, 
em arranjo fatorial 3x8, representado por três solos 
supressivos e oito isolados de R.. solani, com quatro 
repetições, sendo cada repetição constituída por uma 
bandeja. A severidade da rizoctoniose foi avaliada aos 12 
dias após o plantio, com o auxílio de escala de notas [6], 
onde: 0 = ausência de sintomas, 1 = hipocótilo com 
pequenas lesões, 2 = hipocótilo com grandes lesões, sem 
constrição, 3 = hipocótilo totalmente constrito, mostrando 
tombamento e 4 = sementes não germinadas e/ou plântulas 
não emergidas, sendo assim calculado o índice de 
severidade da doença [7] (SVR) em cada bandeja.



D. Influência da densidade do inóculo de Rhizoctonia 
solani na severidade da rizoctoniose

Os solos foram avaliados em relação a três 
densidades de inóculo (100, 200 e 300 mg de substrato 
colonizado/kg de solo) do isolado de R. solani (CMM-
1053). O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, em arranjo fatorial 3x3, representado por 
três solos e três densidades de inoculo do patógeno, 
com cinco repetições.

Resultados e discussão

Não foi detectada atividade patogênica de 
populações autóctones de R. solani nos solos. Quando 
os solos foram infestados com oito isolados de R. 
solani em uma densidade de inóculo e cultivados com 
caupi, houve diferença significativa entre os solos e 
entre os isolados quanto aos níveis de severidade da 
rizoctoniose. No entanto, como a interação solos x 
isolados foi significativa (P0,05), somente a interação 
será considerada na comparação dos tratamentos.

Todos os isolados de R. solani foram capazes de 
causar doença em caupi, embora dois (CMM-1053 e 
CMM-1062) tenham sido obtidos originalmente do 
patossistema estudado. Essa grande flexibilidade de R. 
solani tem sido evidenciada em outros patossistemas, 
caracterizada pela capacidade de causar doença em 
diferentes hospedeiros, independente da origem destes.

Em todos os solos houve diferença significativa 
(P0,05) entre os isolados de R. solani quanto aos 
níveis de severidade da rizoctoniose induzidos (Tabela 
1). No solo BON-1 a severidade da rizoctoniose variou 
entre 15,6 e 37,5%, no solo CGR-2 entre 26,3 e 43,1% 
e no solo PCA-1 entre 15,6 e 43,1%. Nos três solos os 
níveis de severidade da doença induzidos pelo isolado 
CMM-1053 (15,6 a 26,3%) foram similares aos 
verificados previamente (13,5 a 18,7%) na prospecção 
de solos supressivos à rizoctoniose [5]. O isolado 
CMM-1064 causou elevada severidade da doença nos 
três solos avaliados (BON-1, CGR-2 e PCA-1), mas 
sem diferir significativamente do isolado CMM-1065 
no segundo solo e dos isolados CMM-1065 e CMM-
1069 no terceiro solo.

Quando os solos foram infestados com três 
densidades de inóculo do isolado CMM-1053 e 
cultivados com caupi, não houve diferença significativa 
entre os solos quanto aos níveis de severidade da 
rizoctoniose e a interação solos x densidades de 
inóculo não foi significativa, mas foi significativa a 
diferença nos níveis de severidade da doença entre as 
densidades de inóculo. Portanto, as densidades de 
inóculo de R. solani influenciaram de maneira similar 
os três solos, mas induziram diferentes níveis de 
severidade de doença na média dos isolados. Os 
menores níveis de severidade foram constatados na 

densidade de inóculo de 100 mg/kg de solo, diferindo das 
verificadas nas densidades de 200 e 300 mg/kg de solo, que 
foram similares entre si (Tabela 2).

Os solos que foram infestados com três densidades de 
inóculo do isolado CMM-1053 e cultivados com caupi, não 
apresentou diferença significativa entre os solos quanto aos 
níveis de severidade da rizoctoniose e a interação solos x 
densidades de inóculo não foi significativa, mas foi 
significativa a diferença nos níveis de severidade da doença 
entre as densidades de inóculo. Os menores níveis de 
severidade foram constatados na densidade de inóculo de 
100 mg/kg de solo, diferindo das verificadas nas 
densidades de 200 e 300 mg/kg de solo, que foram 
similares entre si (Tabela 2). Com a densidade de inóculo 
de 50 mg/kg de solo, na prospecção de solos supressivos, o 
isolado CMM-1053 induziu 20,2% de severidade na média
dos três solos [5], enquanto a severidade induzida por esse 
mesmo isolado atingiu 40,2% com a densidade do inóculo 
de 100 mg/kg de solo. Portanto, a supressividade dos solos 
pode ser mantida até determinado nível de inóculo, a partir 
do qual é superada em decorrência da alteração de fatores 
que interferem no progresso da doença.

Os três solos previamente caracterizados como 
fortemente supressivos à rizoctoniose do caupi 
evidenciaram estabilidade da supressividade em relação a 
diferentes isolados de R.. solani, mas a densidade do 
inóculo no solo pode ser um aspecto limitante na 
implementação da supressividade natural dos solos ou da 
indução da supressividade em solos conducivos.
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Tabela 1. Influência de isolados de Rhizoctonia solani na severidade da rizoctoniose em caupi (cv. IPA-207) cultivado 
em três solos classificados previamente como supressivos.



aBON-1 = Bonito (PE); CGR-2 = Campina Grande (PB); PCA-1 = Porto Calvo (AL).
bCalculada pelo índice de MckKinney [7], com a utilização das freqüências de classes de doença considerando escala de notas de a 0 

a 4 [6].
cMédia de quatro repetições. Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si pelo 

teste de Tukey (P=0,05).

Tabela 2. Influência da densidade do inóculo de Rhizoctonia solani (CMM-1053) na severidade da rizoctoniose em caupi (cv. IPA-
207) cultivado em três solos classificados como fortemente supressivos.

Densidade de inóculo (mg/kg de solo) Severidade (%)a

100   40,2 bb

200 48,3 a
300 50,4 a

C.V. = 11,6 %
aCalculada pelo índice de MckKinney [7], com a utilização das freqüências de classes de doença considerando escala de notas de a 0 
a 4 [6].
bMédia de cinco repetições. Médias seguidas pela mesma não diferem entre si pelo teste de Tukey (P=0,05).

Isolado Solosa / Severidade (%)b

BON-1 CGR-2 PCA-1
CMM-1053 18,8 cbBc 26,3 cA 15,6 dB
CMM-1062 19,4 cbB 28,1 bcA 22,5 cdAB
CMM-1064 37,5 aA 43,1 aA 43,1 aA
CMM-1065 23,1 cbB 36,3 abcA 35,3 abA
CMM-1066 26,9 cbA 28,8 bcA 30,0 bcA
CMM-1067 24,4 cbB 31,9 bcA 32,5 bcA
CMM-1069 15,6 cC 26,9 bcB 33,8 abA
CMM-1240 23,1 cbB 32,5 bcA 25,6 bcdB
C.V. (%) = 13,3


