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Introdução

A capacidade do patógeno de sobreviver sobre a 
matéria orgânica em decomposição é denominada 
como atividade saprofítica [1]. Essa habilidade não 
depende apenas da taxa de crescimento, mas também 
da produção de antibióticos, toxinas ou enzimas, e 
outros microdeterminantes do ecossistema do solo, 
incluindo o número e variedade de antagonistas 
explorando um substrato [2], sendo um somatório de 
características fisiológicas que contribuem para o 
sucesso da colonização [3].

Existem três possíveis modos de sobrevivência 
saprofítica dos patógenos no solo: 1) colonização 
saprofítica em tecidos vegetais mortos de outros 
hospedeiros; 2) colonização saprofítica em uma planta 
hospedeira proveniente da ação do patógeno em sua 
fase parasitária; 3) sobrevivência através de estruturas 
de resistência produzidas durante a colonização 
saprofítica ou ação patogênica do patógeno [2].

A rizoctoniose causada pelo fungo Rhizoctonia 
solani Kuhn é uma das doenças mais comuns e de 
difícil controle, devido à elevada agressividade do 
patógeno, transmissibilidade pelas sementes e alta 
capacidade de sobrevivência no solo mesmo na 
ausência da planta hospedeira, através da atividade 
saprofítica [4, 5, 6].

Baseado no exposto, os objetivos do trabalho foram
analisar a atividade saprofítica de R. solani em solos do 
Nordeste Brasileiro artificialmente infestados e 
determinar a relação com as características físicas, 
químicas e microbiológicas dos solos.

Material e métodos

A. Coletas dos solos 

Foram efetuadas coletas de amostras de solo em 40 
áreas no Nordeste brasileiro, no período de abril a 
Junho de 2008. Em cada área foram removidas, 
aleatoriamente, cinco sub-amostras de 5 kg de solo a 
uma profundidade de 0-20 cm, totalizando 25 kg de 
solo/área.

B. Características bióticas e abióticas dos solos

Para análise das características abióticas, as amostras de 
solo foram secas em ambiente coberto durante 10 dias e 
depois peneiradas para retirada de resíduos, sendo mantidas 
em sacos de nylon até o processamento. As amostras foram 
analisadas quanto aos percentuais de areia, argila e silte, 
densidade aparente (g/cm3), densidade da partícula (g/cm3), 
pH em água, P disponível (mg/dm3), K+, Ca+2, Ca+2+Mg+2, 
Na+ e Al+3 trocáveis (cmolc/dm3), acidez potencial (H+Al) 
(cmolc/dm3), C orgânico (CO), matéria orgânica(MO) 
(g/kg), soma de bases (SB), saturação de bases (SB) e 
saturação por alumínio (SAL), conforme metodologias 
descritas por Embrapa [7].

Para análise das características bióticas, foram coletadas 
5 amostras de 50 g compondo uma amostra composta, da 
qual foram retiradas 10 g e transferidas para Erlenmeyers 
com 90 mL de água destilada esterilizada. 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 = ágar 
nutritivo-dextrose-extrato de levedura (NYDA); meio para 
bactérias copiotróficas (MBC); meio para bactérias 
oligotróficas (MBO); bactérias formadoras de endósporo = 
ágar 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 25 oC e fotoperíodo de 
12 h. As populações bacterianas foram avaliadas após 48 h 
de incubação, enquanto as fúngicas após cinco dias de 
incubação. Cada população resultou do número médio de 
colônias em cinco placas, sendo expressas em unidades 
formadoras de colônias por grama de solo (ufc/g solo). 

C. Atividade saprofítica de Rhizoctonia solani nos solos

O inóculo de R. solani (isolado CMM-1053) foi 
preparado em frascos de vidro contendo 50 g de substrato 
constituído de arroz descascado e adição de 30 mL de água 
destilada, com posterior autoclavagem (120oC, 1 atm, 30 
min). Em cada frasco foram colocados três discos de 5 mm 
de diâmetro de cultura do fungo, previamente cultivado em 
meio BDA, com 7 dias de idade. Após 10 dias de 
incubação à temperatura de 25 oC e fotoperíodo de 12 h, o 
substrato colonizado pelo patógeno foi acondicionado em 



sacos de papel e colocado para secar por 72 h à 
temperatura de 35oC. Posteriormente, o substrato 
colonizado foi triturado em liquidificador durante 5 
min, peneirado em 16 mesh e pesado conforme a 
alíquota a ser incorporada ao solo.

As amostras dos solos foram acondicionadas em
bandejas plásticas (30 x25 x4 cm, 4 kg de capacidade). 
Em seguida, os solos foram infestados com R. solani na 
densidade de 50 mg de substrato colonizado/kg de solo.
As testemunhas consistiram da utilização de solos não 
infestados pelo patógeno. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado, com 40 tratamentos 
(solos) e quatro repetições, sendo cada repetição 
constituída por uma bandeja.

Utilizando o método de isca, segmentos de talos de 
caupi (0,5 cm) foram esterilizados em autoclave 
(120oC, 1 atm, 30 min) e imersos em uma suspensão de 
tetraciclina (250 ppm). Os segmentos de talos foram 
distribuídos num recipiente tipo gerbox contendo 250 g 
de cada solo, sendo transferidos 20 talos/gerbox à 
profundidade de 2 cm. Após 48 h de incubação à 
temperatura de 25oC e fotoperíodo de 12 h, os talos
foram recuperados pelo peneiramento do solo, lavados 
em água destilada esterilizada e transferidos para 
placas de Petri contendo meio de Ko & Hora [8],
modificado pela adição de benomil (1 ppm). Após 24 h 
de incubação, foi efetuada a contagem do número de
talos que propiciaram o crescimento de R. solani.

Os dados foram submetidos à análise de variância e 
as médias comparadas pelo teste de agrupamento de 
Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. Para 
caracterizar os possíveis fatores relacionados à 
atividade saprofítica de R. solani nos solos, foram 
efetuadas comparações dos valores médios da 
colonização das iscas com as demais variáveis 
avaliadas em cada solo, pela análise de correlação de 
Pearson, ao nível de 1% de probabilidade.

Resultados e discussão

Houve diferença significativa (P≤0,05) entre os 
solos quanto a atividade saprófítica de R. solani, 
expressa pelo porcentual de colonização das iscas
(Figura 1), sendo possível a distinção de três grupos de 
solos. A diferença entre os níveis de colonização
saprofítica de R. solani não dependem apenas da taxa 
de crescimento, mas também da produção de 
antibióticos, toxinas ou enzimas, e outros 
microdeterminantes do ecossistema do solo, incluindo 
o número e variedade de antagonistas explorando um 
substrato [2].

Houve correlação significativa (P0,01) entre 
colonização por R. solani e algumas variáveis químicas 
dos solos (pH) (r = +0.47); Potássio (K) (r = +0.55); 
Cálcio + Magnésio (Ca+Mg) (r =  +0.39); Cálcio (Ca) 
(r = +0.55); Acidez potencial (H+Al) (r = -0.40); Soma 

de bases (SB) (r = +0.38); Soma total de bases (STB)  (r = 
+ 0.44), descritos na (Tabela 1). Em relação às variáveis 
físicas e biológicas não houve correlação significativa
excetuando-se a correlação com bactérias produtoras de 
endósporos (r= +0.71). A presença de correlações 
significativas entre populações de bactérias formadoras de 
endósporo e colonização das iscas pode indicar a existência 
da competição com antagonistas do patógeno no solo, 
representando um aspecto relevante. A relação entre 
Bacillus sp. e Rhizoctonia solani, em muitos casos, está 
relacionada com antagonismo direto, como observado por 
[9, 10].  Porém existem situações especiais onde essa 
relação não se dá dessa forma. O agente microbiológico
antagonista pode estabelecer um nicho em que interage 
com outro organismo que não o organismo fitopatogênico 
alvo [11]. 
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Figura 1 – Freqüência de solos do Nordeste brasileiro expressando diferentes níveis de colonização saprofítica de Rhizoctonia 
solani, considerando 40 solos avaliados.

Tabela 1. Correlações entre variáveis físicas, químicas e biológicas e atividade saprofítica de Rhizoctonia solani em solos do 
Nordeste brasileiro. 

Colonização

Variáveis 1 Correlação ( r) 2 Significância (P)

AR -0.08 0,3072

SI -0.02 0.4356

AG +0.12 0.2293

pH +0.47** 0,0010

P +0.35 0,0117

K +0.55** 0,0001

Na +0.00 0,4849

Ca +0.54** 0,0001

Ca+Mg +0.39 0,0057

Al -0.29 0.0319

H+Al -0.40** 0,0050

CO -0.14 0,1864

MO -0.14 0,1863

SB +0.38** 0,0067

STB +0.44** 0,0022

SAL -0.25 0.0584

EVCO2 +0.17 0.1341

FTT +0.27 0.0434

BE +0.71** 0.0000

BTT +0.14 0.1947

BOL +0.15 0.1789

BCO +0.13 0.2030

1AR = Areia, SI = Silte, AG = Argila, pH = pH em H2O, P = Fósforo, K = Potássio, Na = Sódio, Ca = Cálcio, Ca+Mg = Cálcio + 

Magnésio, Al = Alumínio, H+Al = Acidez potencial, CO = Carbono orgânico, MO = matéria orgânica, SB = Soma de bases, STB = 

Saturação de bases, SAL = Saturação por alumínio, EVCO2 = CO2 evoluído,  FTT = Fungos totais, BE = Bactérias formadoras 

endósporos, BTT = Bactérias totais, BOL = Bactérias oligotróficas, BCO = Bactérias copiotróficas.

2(**) Coeficientes de correlação de Pearson significativos a P0,01.


