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Introdução

A inospitabilidade natural de alguns solos aos fitopatógenos habitantes desse ambiente é 

descrita de três formas: 1) o patógeno não se estabelece; 2) o patógeno se estabelece, mas falha em 

causar a doença; 3) o patógeno se estabelece, causa doença, mas a severidade é reduzida com a 

monocultura (Baker & Cook, 1974). Na primeira categoria, estão os solos nos quais a baixa ocorrência 

de doenças é devida aos fatores físicos, tais como teores de argila e de areia, tamanho de agregados 

(Hõper & Alabouvette, 1996), assim como aos fatores químicos, tais como pH, concentração de 

nutrientes e condutividade elétrica (Orellana et ai, 1975; Reis, 1991; Schneider, 1982); em adição 

aos fatores biológicos. Nesses casos, or patógenos normalmente não se estabelecem ouse estabelecem 

de forma fraca. Na segunda categoria, mesmo na presença do hospedeiro susceptíve1 e do patógeno 

virulento, o desenvolvimento da doença é limitado ou não ocorre. Nesse caso, o fenômeno é associado 

aos organismos existentes no solo, podendo ou não estar associado a fatores químicos 3 físicos. Na 

terceira situação, em solos que, por um determinado periodo, apresentavam ali? ocorrência da doença, 

verifica-se que lentamente a doença passa a declinar, estando associada principalmente à monocultura. 

A divisão em três categorias não impede que os mesmos princípios biológicos regulem os três fenômenos.

O fenômeno de alguns solos prevenirem naturalmente o estabelecimento de patógenos ou 

inibirem as suas atividades patogênicas é denominado supressividade e os solos com essas 

características, denominados solos supressivos, oposto de solos conducentes Assim, existem solos
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que cuprimern os patógenos (capacidade do solo para reduzir a densidade de inóculo e suas atividades 

saprofíticas), enquanto outros suprimem a doença (capacidade do solo reduzir a severidade da doença, 

mesmo com alta densidade de inóculo e capacidade de sobrevivência do patógeno). Há relatos de 

solos supressivos para Fusarium, Rhizoctonia, Pythium, Sclerotium, Sclerotinia, Phytophthora, 

Verticillium, Gaeumannomyces, Fomes e outros.

0  termo solo supressivo foi utilizado pela primeira vez por Menzies, em 1959, em trabalho 

relacionando tipos de solos com a ocorrência e a severidade da sama da batatinha, na Califórnia. 

Entretanto, a primeira referência da capacidade dos solos em controlar doenças das plantas, portanto, 

solos supressivos, foi realizada por Atkinson, em 1889, ao reconhecer que a murcha de Fusarium do 

algodoeiro foi mais severa em solos arenosos do que nos argilosos em Arkansas e AJabama (Huber & 

Schneider, 1982).

Ao longo do tempo, numerosos relatos têm correlacionado a incidência de doenças e tipos de 

solos. Nesses trabalhos, diferentes terminologias foram utilizadas para os solos com essa característica, 

tais como: resistente, imune, intolerante, competitivo, antagonista, de vida longa, baixo patógeno, 

fungistático e com poder tampão entre outros (Baker & Cook, 1974; Huber & Schneider, 1982). 

Mesmo introduzido por Menzies (1959), o termo solo supressivo foi popularizado somente a partir da 

década de 70, devido às publicações de Baker & Cook (1974), Homby (1983), Homby (1990), 

Schneider (1982), Schroth & Hancock (1981).

Com base na duração, Homby (1983) dividiu a supressividade em dois tipos: de longo e de 

curto prazo. Supressividade de curto prazo pode ser resultado de alterações em práticas agrícolas, 

como fertilização, correção de acidez, cultivo mínimo, monocultura, incorporação de matéria orgânica 

e introdução de antagonistas, podendo desaparecer rapidamente com novas alterações. A de longo 

prazo pode ser resultado de propriedades físicas e químicas estáveis do solo, sendo observada ror 

muitos anos, muitas vezes desde o início da exploração do solo.

Natureza biológica da supressividade

Os fatores biológicos controlando doenças radiculares são, possivelmente, os mais estudados 

e conhecidos. As dificuldades de alguns patógenos em se estabelecer no solo e a inibição de sua 

atividade patogênica são amplamente descritas. Essa capacidade pode ser destruída com o, 

aquecimento do solo e conseqüente morte dos organismos ou pode ser transmitida por meio da' 

incorporação de uma porção desse soio em outro que ocorre a doença.

A parte viva do solo é constituída por animais, vegetais, protistas, protoctistas e fungos, 

sendo que cada um exerce um papel na supressividade do solo. Em um grama de solo cultivad
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podem ser encontrados: 108a 109 células de bactérias, 104 a 106 de fungos, 104 a 10s de protozoários 

e 103 a 104 de algas, além de outros organismos. Os estudos com controle biológico de patógenos 

habitantes do solo vêm sendo realizados principalmente com fungos e bactérias, sendo pouco explorado

o potencial de outros organismos como protozoários, microartrópodos, nematóides e anélidas, entre 

outros. Mesmo com importante papel, devido ao número expressivo, os fungos e as bactérias não são 

os únicos envolvidos na supressividade do solo. Assim, um solo com alta diversidade biológica apresenta 

maior capacidade de suprimir os patógenos. Segundo Schneider (1982), solos supressivos são comuns 

em ambientes ecologicamente balanceados de ecossistemas em clímax, nos quais os constituintes 

físico-químicos e microbianos tiveram anos para estabilizar. Dessa forma, serão discutidas as 

características e os possíveis modos de ação de determinados grupos de organismos envolvidos na 

supressividade.

Organismos envolvidos na supressividade

Com o conhecimento da inativação da supressividade de solos por meio do tratamento térmico 

e da possibilidade de transferência da supressividade, iniciou-se a busca pela explicação do fenômeno 

associado a um determinado grupo de organismos e da própria obtenção do organismo para possibilitar 

a sua exploração comercial. Dessa forma, foram sendo selecionados organismos relacionados com o 

controle biológico natural e foi verificado que esses estavam relacionados com a supressividade dos 

solos.

Fungos

Dentre os organismos envolvidos na supressividade de soios, os fungos são os mais estudados. 

Isso se deve ao interesse na obtenção de produtos comerciais à base de fungos para o controle 

biológico de patógenos habitantes do solo. Dentre os fungos, sem dúvida, os mais estudados pertencem 

ao gênero Trichoderma. Há alguns anos atrás, a eficiência desse fungo era discutida, mas sem uso 

comercial. Entretanto, diversos produtos à base desse antagonista vêm sendo comercializados 

atualmente.

Trichoderma é um fungo mitospórico, cujas espécies mais conhecidas são: T hamatum, T. 

ülríde, T. aureoviride, T. harzianum, T koninçii, T. pseudokoningii, T. longibrachiatum, T. polysporum 

eT.glaucum. Em cultura pura, as colônias se desenvolvem rapidamente, inicialmente com superfície 

lisa e quase translúcida, posteriormente compactas com tufos. A coloração é devida à presença de

Conídios e depende do meio de cultura. 0  micélio é composto por hifas hialinas e muito ramificadas.
He



Os conidióforos são muito ramificados, de formato cônico ou piramidal, geralmente fonmados em 

anéis sazonais, produzindo zonas concêntricas. Os conídios dos tipos subglobosos, ovóides, elipsóides 

ou elíptico-cilíndricos são produzidos em série e acumulados no ápice da fiálide, formando uma 

estrutura globosa, são lisos ou ligeiramente rugosos, de coloração hialina ou variando de verde- 

amarelado ou verde escuro. Trichoderma pode atuar por mais de um mecanismo de interação 

antagonista, sendo essa característica importante em um organismo que sobrevive no solo. Antibiose, 

competição e parasitismo são os principais mecanismos pelos quais Trichoderma atua. Melo (1996) 

descreve a produção de ampla gama de antibióticos, sendo que diversos inibem fitopatógenos e o 

potencial de competição desse fungo no solo, principalmente com a incorporação de alguns resíduos 

vegetais. Para Trichoderma, o parasitismo talvez seja o mecanismo de ação mais conhecido e 

documentado. Existem relatos de Trichoderma controlando diversos fungos fitopatogênicos, entre 

eles: Rhizodonia, Sclerotium, Sclerotinia, Pythium, Phytophthora, Armilaria rnellea, Fusarium, Rosellinia 

e Botrytis (Elad et ai, 1980; Garibaldi et ai, 1988a; Harman et ai, 1980; Melo, 1996). A importância 

de Trichoderma na supressividade de patógenos habitantes do solo pode ser observada no trabalho 

de Backman et ai (1975), os quais verificaram que a aplicação de fungicidas na cultura do amendoim 

inibiu o desenvolvimento de Trichoderma e com isso aumentou a severidade de Sclerotium rolfsii.

Em estudos de solos supressivos a Fusarium oxysporurn, vêm sendo encontrados diversos 

isolamentos de F. oxysporurn saprófitas que inibem a forma patogênica do fungo (Alabouvette, 1986;

Garibaldi et aí., 1985; Garibaldi et ai, 1988b; Larkin et ai, 1996; Toyota et ai, 1995). Esses isolados ■
-v.jí

de F. oxysporurn antagônicos têm capacidade de competir na rizosfera do hospedeiro com as formas, V-, 

patogênicas. A atividade antagônica é principalmente devida a sua elevada capacidade saprofítica e 

a uma rápida colonização da rizosfera do hospedeiro, ocupando os possíveis sítios de infecção (Cugudda 

& Garibaldi, 1987).
§3fl

Coniothyrium minitans é um fungo necrotrófico, de ampla distribuição e parasita de diversos

fungos fitopatogênicos produtores de escleíócios. Esse agente reduz a sobrevivência de esclerócios e 

age como um agente preventivo (Ahmed & Tribe, 1977; Turner & Tribe, 1975), com capacidade de 'v |jj 

parasitar esclerócios e reduzir a produção de apotécios de Sclerotinia. O controle de Sclerotinia e o ||| 

aumento de produção foram demonstrados por diversos autores (Budge & Whipps, 1991; CassioIato^M 

1998- McLaren et ai, 1996; Tmtmann et ai, 1980; Wangeía/., 1996). O antagonista cresce lentamente-jT; 

e produz picnídios na superfície dos esclerócios, os quais mantém por algum tempo a atividade, at^

ser totalmente destruído pelo bioagente, ocorrendo uma desintegração da Darede celular por açãj 

enzimática (Jones et ai, 1974; Tribe, 1957).

Pythium oligandrum, P. acanthium, P. periplocum, P. nuun, P. acanthophorum ■ 

mycoparasiticum são descritos como micoparasitas, inclusive de diversas espécies de IMLmui
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fiiopatogênicos (Deacon etal., 1991; Gauch & Ribeiro, 1998; Lifshitz et ai, 1984; Lodha & Webster, 

1990). Dentre essas espécies, P oligandrum é a mais freqüentemente isolada dos solos, apresentando 

alta eficiência no controle de P. ultimum, além de exercer parasitismo sobre P. uexans, P. graminicola, 

P. aphanidermatum, P. spinosum, P irreguläre, Gaeumanomyces graminis, Phialophora radicicola e 

R. solani (Berry etal., 1993; He etal., 1992). Esse bioagente, por ocorrer naturalmente, colabora na 

manutenção da supressividade de solos a diversos fitopatógenos, embora o mais importante é o 

complexo dessas espécies de Pythium micoparasitas ocorrendo nos solos.

Gliocladium roseum e G. uirens são antagonistas efetivos no controle de tombamento e de 

podridões de raízes causados por R. solani e Pythium (Lumsden, 1995). Lahdenperã & Mohammadi 

(1996) isolaram de solos G. catenulatum que se mostrou efetivo no controle de Pythium e Rhizoctonia.

Sporidesmium sclerotiuorum é encontrado na natureza como um parasita obrigado de 

esclerócios de Sclerotinia sclerotiorum, S. minor, Sclerotium cepivorum e Botrytis cinerea, tendo 

sido relatado em solos de diversas partes do mundo (Adams, 1990). Adams (1990) descreve 

detalhadamente o controle de S. sclerotiorum e S. minorem alface, sendo que o controle persiste por 

um longo período (Fravel etal., 1992).

A eficiência de Talaromyces flauus e Laestisaria arvalis controlando diversos fungos fitopatogênicos 

habitantes do solo é descrita por Adams (1990).

Muitos outros fungos antagonistas estão envolvidos na supressividade natural dos solos. 

Entretanto, o importante para esse fenômeno não é a ocorrência isolada de um antagonista, mas sim 

um complexo, pois dessa forma, vários mecanismos de ação funcionam simultaneamente. Um dos 

problemas atuais da agricultura é justamente manter a comunidade desses organismos em equilíbrio 

para que não ocorra a quebra da .supressividade.

Micorrizas

Os fungos formadores de micorrizas colonizam as raízes, o córtex e a região que envolve a raiz, 

formando uma trama micelial na rizosfera. Dessa forma, ocorrem interações com outros grupos

I funcionais de organismos com funções específicas, incluindo os patógenos, podendo estar relacionados 

com a supressividade naturc i do solo. A micorrização não elimina a presença de organismos patogênicos 

por completo, tendo um efeiio protetor. Elas reduzem a severidade da doença, pois podem agir sobre 

Os fitopatógenos pela mudança nas características fisiológicas e morfológicas das raízes, pela produção
*; I
i  Qe antibióticos e outras substâncias, por barreira mecânica e por competicão por nutrientes e por 

-Spaço, entre outros (Rodrígues-Kabana & Calvet, 1994). Com a formação de micorrizas, os grupos

H funcionais que vivem na rizosfera são alterados, modificando o seu equilíbrio. Meyer & Linderman
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(1986) verificaram aumento de Pseudomonas promotora de crescimento na rizosfera de plantas com 

endomicorrizas.

Bactérias

Dentre as bactérias envolvidas na supressividade dos solos, as dos gêneros Pseudomonas e 

Bacillus são as mais estudadas. As bactérias agem por antibiose, competição, parasitismo e indução 

de resistência. Além da ação direta nos solos, precisa ser considerada a ação das rizobactérias 

promotoras de bioproteção de plantas, pois presentes nos solos, colonizam as raízes e protegem as 

plantas contra patógenos. Também bactérias dos gêneros Bacillus e Pseudomonas são as rizobactérias 

mais estudadas. Detalhes sobre rizobactérias são apresentados em Luz (1996) e Melo (1998a). 

Pseudomonas spp. vêm sendo largamente estudadas, pois suprimem grande número de fitopatógenos 

habitantes do solo. Cook & Rovira (1976) e Weller & Cook (1983) relacionam a presença de 

Pseudomonas fluorescentes com a supressividade de solos a G. grcminis var. tritici. A produção de 

sideróforos é um dos mecanismos de ação das Pseudomonas envolvidas na supressão de fitopatógenos, 

pois limita a disponibilidade de ferro para esses organismos (Leong, 1986) Weller (1988) discute o 

controle de patógenos na rizosfera com bactérias desse gênero.

Dentro do gênero Bacillus, a espécie B. subtilis destaca-se na capacidade de inibir tanto bactérias, 

como fungos fitopatogêniccs. Essa bactéria é excelente produtora de antibióticos e tem o solo como 

reservatório natural. Os actinomicetos também são importantes riu controle de fitopatógenos, sendo 

a ação devida principalmente à produção de antibióticos. E^ses organismos são explorados 

comercialmente por tal característica. Agrobacterium radiobacter, que controla A. tumefasciens, foi 

um dos primeiros exemplos de uso comercial de um agente de controle biológico de doenças (Kerr, 

1980).

As bactérias envolvidas na supressividade não estão limitadas a esse gruoo restrito de espécies, 

provavelmente sendo as mais estudadas devido à maior ocorrência nos solos. Nas condições naturais, 

o complexo bacteriano colabora com a supressividade, pois ai'>m das ações apresentadas, podem 

alterar a estrutura do sole.

Colembola

Esses microartrópodos apresentam peças bucais retraídas (entognatos); corpo com no máximo j||

5 mm de comprimento, globoso e delicado, branco ou escuro, às vezes brilhante, cabeça pequena, 

ocelos laterais, antenas curtas, aparelho bucal mastigador, e em muitas espécies há um órgão sensorial
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olfativo denominado órgão pós-antenal; pernas normais com tarsos monômeros, abdomem com no 

máximo seis segmentos e com apêndices típicos: tubo ventral ou colóforo, que possibilita a fixação 

em superfícies lisas; a tenácula e a fúrcula, que é um apêndice saltatório, bífido; seu desenvolvimento 

pós-embrionário é ametabólico, o que indica um baixo grau de evolução (Gallo et al., 1988). 

Apresentam grande diversidade de habitats, variando desde o topo de árvores até regiões profundas 

do solo e apresentam tolerância termal entre -5 a 40 °C (Christiansen, 1964), sendo encontrados 

principalmente em camadas de solo onde há maior concentração de matéria orgânica em decomposição 

e húmus (Takeda, 1978) e coabitam a rizosfera. Alguns autores consideram que esses organismos 

apresentam uma grande seletividade, sendo a maioria micófagos, alguns nematófogos, outros 

carnívoros, além de algívoros e bacteriófagos (Christiansen, 1964; Joosse & Verhoef, 1983; Lartey et 

al., 1989). Curl et al. (1985) verificaram que, além de consumir rapidamente as hifas de alguns 

fungos fitopatogênicos, a germinação dos propágulos dos fungos foi alterada quando ingeridos por 

esse microartrópodo, sendo que Klironomos et al. (1992) relatam, em estudos de hábitos alimentares, 

a preferência por fungos de pigmentos escuros a fungos não pigmentados. Wiggins & Curl (1979) 

constataram que a alimentação intensa de hifas jovens foi capaz de reduzir o inóculo de R. solani, F. 

oxysporum f.sp. uasinfedum e Pythium spp., enquanto Curl et al. (1985) observaram que colembolas 

(Proisotoma minuta e Onychiurus encarpatus) consumiram rapidamente as hifas de R. solani, mas 

que aparentemente as hifas de S. rolfsii e T. harzianum repeliram os insetos. Nakamura et al. (1992) 

verificaram o controle de F. oxysporum f.sp. cucumerinum por colembola. Lartey et al. (1994) 

verificaram que o tratamento a^ociandr colembola (Proisotoma minuta) e fungos antagônicos (T. 

harzianum, G. uirens e L. arua^s) foi mais eficiente em suprimir R. solani do que os organismos 

separadamente, em solos esteriÜzados. Por outro lado, em solos naturais, P. minuta separadamente 

ou associada a L. arualis foram os tratamentos mais eficientes. Esses organismos provavelmente são 

importantes na supressividade de muitos solos, sendo mais importantes em solos onde as práticas 

agrícolas culminam com o aumento no teor de matéria orgânica.

Protozoários

Baker & Cook (1974), mesmo incluindo os protozoários como um dos agentes de controle 

biológico, pois alguns gêneros se alimentam de fungos e bactérias, consideraram, até então, de 

'importância indeterminada. Entretanto, diversos trabalhos apontam o potencial dos protozoários: 

Habte & Alexander (1975) reportaram que protozoários reduziram, em tomo de 5 vezes, a população 

de Xanthomonas campestris em solo; Ar.derson & Patrick (1978) e Anderson & Patrick (1980) 

Verificaram que amebas, além de perfurar, inativaram propágulos de Cochliobolus satiuus e Thielauiopsis
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basicola, acreditando que esses organismos têm um importante papel sobre a ecologia dos fungos 

habitantes do solo e no seu controle biológico; Homma & Ishii (1984) observaram perfurações em 

hifas de R. so/ani por amebas {Arachnula impatiens); Homma et al. (1979) demonstraram que amebas 

perfuraram e destruíram hifas pigmentadas de G. graminis var. tritici; Chakraborty et ai (1983) 

descreveram que Gephyramoeba, Mayorella, Saccamoeba e Thecamoeba se alimentam de propágulos 

de G. graminis var. tritici e Cochliobolus satiuus. Posteriormente, Chakraborty (1983), Chakraborty 

(1985) e Dwivedi (1986) associaram a supressividade de solos ao mal-do-pé do trigo com a presença 

de protozoários. Entretanto, Levrat et al. (1991) não verificaram efeito de amebas sobre a população 

de F. oxysporum. Apesar de diversos trabalhos mostrarem a ação desse grupo de organismos sobre 

fitopatógenos habitantes do solo, há necessidade da realização de mais estudos para quantificação 

dos efeitos.

Minhocas

Os efeitos benéficos de minhocas na estrutura do solo e no aumento da produtividade em 

determinados tipos de solos são conhecidos (Lee, 1985). Diversas espécies de fungos foram isoladas 

do tubo digestivo e das excreções de minhoca, o que indica o consumo por esses organismos. Dessa 

forma, as minhocas podem agir tanto na dispersão de fungos (Lee, 1985) como no seu controle 

(Stephens et al, 1994a; Stephens et ai, 1994b). Moody et al. (1996) observaram que após passar 

pelo trato digestivo de Aporrectodea longa e Lumbricus terrestris, esporos de Fusarium laterii•m e ij 

Agrocybe temulenta não germinaram, de Trichoderma sp. e Mucor hiemalis tiveram a germinação - 

significativamente reduzidas e os de Chaetomium globosum foram estimulados a germinar. Em solos 

calcário franco-arenosos no Sul da Austrália, infestados com G. graminis var. tritici e R. solani, , 

Stephens et al. (1994a) e Stephens et al. (1994b) verificaram aumento no peso das plantas de trigo ,-;|j 

nos tratamentos com minhocas (Aporrectodea roseaeA. trapezoides), mas não observaram efeitos., 

nos solos não infestados com os patógenos. Stephens et ai (1993), Stephens et al. (1994a) e Stephensj

& Davoren (1996) afirmam que a minhoca possivelmente estimula o crescimento e a produtividade 

das plantas pela redução na severidade dos fungos fitopatogênicos habitantes do solo, como 

graminis var. tritici e R. solani. Stephens et al. (1994b) relatam pela primeira vez o controle de F 

so/ani em trigo por minhocas. O efeito da minhoca pode ser devido a diversos mecanismos somade 

como: ingestão e morte das hifas no intestino; competição por determinados nutrientes, devide 

aceleração na decomposição de resíduos de plantas; disponibilização de certas fontes de nutriente 

como N e Zn; por estímulo de antagonistas ou por alteração nas propriedades físicas do solo. AlémX 

efeito direto da minhoca no solo, vem sendo demonstrado o efeito supressivo de vermicompe
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sobre Phytophthora nicotianae var. nicotianae, F. oxysporum f.sp. lycopersici e Plasmodiophora 

brassicae, quando incorporado a solos (Szczech et ai, 1993).

Como demonstrado acima, cada organismo apresenta um determinado potencial de controlar 

os patógenos habitantes do solo. Assim, o importante é buscar práticas agrícolas que estimulem a 

sobrevivência e a multiplicação desses organismos para torná-lo supressivo.

Mecanismos bióticos envolvidos na supressividade

Os organismos relacionados com a supressividade agem por meio dos mecanismos envolvidos 

no controle biológico de doenças de plantas, ou seja: antibiose ou amensalismo, parasitismo, 

competição, predação e indução de resistência do hospedeiro. Apesar dessa divisão, diversos organismos 

agem por mais de um mecanismo, sendo por isso beneficiados no ambiente em que vivem. Antibiose 

é a interação entre organismos na qual metabólitos produzidos por um deles tem efeito danoso sobre

o outro, estando envolvida a produção de antibióticos. Competição refens-se à luta entre duas populações 

de nichos semelhantes para obter um recurso indispensável (nutriente, água, luz, espaço, oxigênio) 

que no habitat se encontra em quantidade insuficiente para suprir a demanda biológica. Os competidores 

não causam prejuízos diretos um ao outro no sentido de uma célula se alimentar de outra ou pela 

produção de toxinas ou enzimas inibitórias; as influências adversas aparecem indiretamente pela luta 

por necessidades mútuas. Parasitismo ou simWose antagônica pode ser definido corro um organismo 

que se alimenta de células, tecidos ou fluídos de outro ser vivo, o hospedeiro, o qual comumente é 

prejudicado no processo. Predação ocorre quando um organismo, o predador, se alimenta do outro, 

a presa, e normalmente causa a sua morte. Na indução de resistência do hospedeiro por microrganismos 

ou seus metabólitos, a ação é direcionada à planta hospedeira e não ao patógeno propriamente,

nesse caso seria um solo que suprime a doença e não o patógeno.

ÍP

Natureza abiótica da supressividade
As propriedades físicas e químicas do solo interferem na supressividade de forma indireta, por 

A\o do favorecimento da atividade microbiana ou diretamente, quando interferem no ciclo de vida 

patógeno. As principais características físicas e químicas do solo envolvidas na supressividade são: 

de matéria orgânica, pH, macro e micronutrientes, estrutura e textura, tipo de argila, retenção de 

e condutividade elétrica, entre outras.
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Matéria orgânica

Solos ricos em matéria orgânica geralmente apresentam maior supressividade. Esse fato deve- 

se, principalmente, à capacidade de suportar maior atividade microbiana, melhorar a estrutura do 

solo, propiciando maior aeração e retenção de umidade. As matérias orgânicas podem ainda servir 

como fontes de micronutrientes, hormônios, substâncias de sua decomposição, aminoácidos e outras. 

Esses compostos químicos podem induzir a resistência do hospedeiro ou controlar diretamente o 

patógeno. Alexander et al. (1975) verificaram correlação negativa entre teor de matéria orgânica e 

incidência de Fomes annosus em Pinus taeda.

Há necessidade de se consideraras características da própria matéria orgânica. Sanazaro 

(1998) verificou que a incorporação de torta de mamona (C:N 4,18) favoreceu o desenvolvimento 

saproíítico e a severidade de R. solani em feijoeiro. Por outro lado, a incorporação de farelo de milho 

(C:N 78,1), reduziu tanto o desenvolvimento saprofítico, quanto a severidade do patógeno em feijoeiro. 

Huber & Watson (1970) acreditam que muitas vezes não se pode estabelecer uma correlação positiva 

entre a relação C:N da matéria orgânica e a severidade da doença, pois verificaram redução da 

podridão radicular em feijoeiro tanto com matéria orgânica com alta ou baixa relação C:N. Para 

Hoitink & Boehn (1991), o nível de decomposição da matéria orgânica afeta diretamente tanto os 

antagonistas como a severidade da doença. Em matéria orgânica fresca, rica em celulose, R. solani 

é mais agressiva, com menor parasitismo de seus esclerócios por Trichoderma. Entretanto, com a 

maturação do composto, os bioagentes se desenvolvem e o patógeno é suprimido. A incorporação de 

alguns resíduos específicos também leva à redução de patógenos no solo, como é o caso de resíduos 

de crucíferas para o controle de Verticillium dahliae (Suòbarao & Hubbard, 1996), de F. oxysporum 

f.sp. conglutinans (Ramirez-Villapudua & Munnecke, 1988) e S. cepiuorum (Villar et ai, 1990). 

Entretanto, a incorporação de matéria orgânica pode também levar a um aumento da severidade da 

doença por servir como base alimentar de patógenos, podendo ainda apresentar problemas de 

fitotoxicidade, devido às substâncias liberadas com a sua decomposição.

pH e Alumínio solúvel

Segundo Hõper & Alabouvette (1996), solos com pH extremos, tanto ácidos, quanto alcalinos, 

são normalmente supressivos para determinadas doenças. Com valores de pH abaixo de 3,8 e 4,5, 

doenças causadas por Streptomyces scabies, Phytophthora spp., G. graminisvar. tritici, R. solani, T. 

basicola, Verticillium spp. e Fusarium solani são suprimidas. Por outro lado, solos alcalinos, com pH 

acima de 7,8 e 8,0, são altamente supressivos a doenças causadas por S. scabies, Plasmodiophora
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brassicae, Sclerotium spp. e Fusarium oxysporum. Baixa correlação foi encontrada para solos com 

pH entre 5,0 e 7,0, que são os solos normalmente cultivados, após a calagem, pois a planta hospedeira 

e a microbiota são pouco afetadas dentro desses valores de pH.

Alto nível de alumínio pode inibir o desenvolvimento de fungos fitopatogênicos. Lewis 

(1973) verificou que a adição de 50 mg/g de Al*3 no solo reduziu significativamente a podridão de raiz 

de ervilha causada por Aphanomyces euteicheis, sem aparente efeito adverso às plantas. Orellana et 

aí. (1975) verificaram que Verticillium albo-atrum e S. sclerotiorum apresentam desenvolvimento 

diferente com relação à concentração de Al+3 solúvel no meio. Enquanto V. albo-atrum foi inibido 

com 8 mg/g de Al+3, inclusive com alteração nas características fisiológicas, S. sclerotiorum foi 

totalmente tolerante, crescendo até 32 mg/g.de Ai+3. Assim, enquanto S. sclerotiorum foi extremamente 

severa a girassol nos solos ricos em Al, tratados com 750 mg/g de CaCO , a severidade às plantas foi
3

baixa com 3000 mg/g de CaCO . Enquanto o comportamento de V. albo-atrum foi o oposto. Michereff
3

Filho et al. (1996) verificaram que a incidência de R. solani em plantas de feijoeiro foi correlacionada 

negativamente com níveis de Al trocável e positivamente com o pH.

Macro e micronutrientes

O livro intitulado “Soilbome plant pathogens: management of diseases with macro-and 

microelements”, editado por Engelhard (1989), discute extensivamente o papel desses elementos 

sobre as doenças de plantas. Um adequado fornecimento de macro e micronutrientes é importante 

para o console de doenças, pois além dos aspectus fisiolócxos e morfológicos das plantas, também 

pode alterar o desenvolvimento dos fitopatóger.os. As plantas são predispostas às doenças por 

deficiência ou excesso de determinados nutrientes. Num clássico trabalho, Foster & Walker (1947) 

demonstraram a maior predisposição de tomate à murcha de Fusarium com baixo N, alto K e baixo 

P. Freqüentemente, a redução da severidade de doenças é atribuída ao adequado fornecimento de 

nutrientes. A supressividade aos patógenos pode ser devida à ação direta sobre o patógeno ou 

hospedeiro, ou indiretamente por modificações nas características físicas e químicas do solo e da 

rizosfera, liberação de exsudados da planta e estímulo aos antagonistas.
i

A disponibilidade de nutrientes para os microrganismos e para as plantas é um dos fatores
I
, snvoividos r.a supressividade a doenças. Schippers (1972) verificou redução na formação de

I c'an"iidosporos de F. solani f.sp. cucurbitae com a adição de NH Cl e HNO . Henis & Chet (1968)
9*1 4 3

Í Verificaram redução na permeabilidade de esclerócios de S. rolfsii com a adição de 0,2% de diferentes 

•°ntes de nitrogênio. Chun & Lockwood (1985) verificaram que as densidades populacionais de P. 

mum, T. basicola e Macrophomina phaseolina foram significativamente reduzidas com a aplicação
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de uréia a 0,25; 0,5 e 1% em solo arenoso. Duffy & Défago (1997) verificaram que o acréscimo de 

zinco incrementou a atividade de P. fluorescens no controle de F. oxysporum f.sp. radieis-lycopersici.

Estrutura e textura dos solos

A textura do solo refere-se ao tamanho das partículas que compõem o solo, tais como argila, 

siite e areia, ao pesso que a estrutura do solo está relacionada ao arranjo dessas partículas. Essas 

características afetam a biota do solo, pois determinam a porosidade para o desenvolvimento dos 

fungos, bactérias, microartrópodos, protozoários e minhocas entre outras. Como a porosidade está 

relacionada também com a retenção de umidade e aeração, ela interfere sobre a comunidade de 

organismos do solo e, conseqüentemente, na supressividade.

Alexander et al. (1975) observaram correlação negativa entre teor de argila e porosidade capilar 

com a incidência de Fomes annosus em Pinus, enquanto o teor de areia e a porosidade não capilar 

foram positivamente correlacionadas. Amir & Alabouvette (1993) verificaram maior porcentagem de 

plantas de linho com murcha, causada por Fusarium oxysporum f.sp. lini, em solo contendo 96% de 

areia e 2,5 % de argila, do que em solo contendo 37% de argila, 44% de silte e 19% de areia, com 

valore? de 55 e 11% de incidência da murcha, respectivamente.

Bianchini et al. (1997), discutindo o controle da podridão radiculardo feijoeiro causada por F. 

solani f.sp. phaseoli, afirmam que a principal medida de controle da doença é minimizar a compactação 

do solo, devendo ser adotadas práticas culturais que eliminem camadas de compactação e melhorem 

a estrutura do solo. A mesma recomendação é realizada para o controle de outras podridões radiculares 

causadas porF! solani em diversas culturas.

Devido ao tamanho semelhante dos microrganismos, principalmente das bactérias com as 

partículas de argila, existe a probabilidade de adesão ou ligação das partículas de argila às células 

microbianas. A taxa de adesão dos microrganismos do solo às partículas minerais pode atingir até 

90% da população. A adesão é mediada por substâncias liberadas pelos microrganismos (Tsai et al.,

1992). Dessa forma, os microrganismos influenciam a estabilidade dos agregados do solo. Como 

existe correlação entre a estrutura do solo e a comunidade de organismos, a supressividade também 

está correlacionada com esses fatores.

Tipo de argila

Tsai etal. (1992) afirmam que as bactérias Gram-negativas são mais facilmente adsorvidas às 

argilas, sendo que a montmorilonita é mais eficiente que a caulinita na adsorção. Esse fato, aliado à
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alteração da estrutura do solo pelas próprias argilas, altera a atividade microbiana do solo e, com 

isso, a supressividade. Hõper et al. (1995) verificaram o envolvimento da caolinita, montmorilonita e 

ilita na supressividade de solo à murcha-de-fusário do linho, pois quando essas argilas foram incorporadas 

num solo conducente à doença, ocorreram alterações nas propriedades físicas, químicas e biológicas 

do solo e essas modificações aumentaram a supressividade. 0  envolvimento do tipo de argila também 

foi demonstrado por Amir & Alabouvette (1993), os quais verificaram que modificações na textura de 

um solo arenoso por adição de argila podem induzir alterações na atividade microbiana e, com isso, 

na fungistase e na supressividade. Esses autores verificaram que a adição de montmorilonita toma o 

solo mais supressivo e de talco mais conducente à murcha-de-fusário do linho.

Quebra da supressividade natural com fungicidas

A supressividade natural, quando devida a fatores biológicos, pode ser facilmente quebrada 

pelo uso de pesticidas. Com a aplicação dos fungicidas, ocorrem diversas alterações na comunidade 

de organismos do solo. Entretanto, devido às conseqüências diretas, as primeiras relatadas são as 

relacionadas com o surgimento de doenças. Os efeitos podem serpeia inibição direta dos antagonistas 

envolvidos na supressividade, ou pela quebra do equilíbrio existente. Bollen (1984) acredita ser o 

efeito direto sobre os antagonistas, e portanto redução na competição, a principal causa para um 

aumento de patógenos tolerantes após o uso de pesticidas seletivos. Elmholt et al. (1993) concluíram 

que a pressão de seleção imposta pelos fungicidas na sobrevivência, crescimento, esporulação e 

produção de metabólitos secundários sobre a microbiota do solo, pode ter implicações no balanço 

microbiano, levando a uma mudança gradual na diversidade das comunidades e uma mudança na 

ocorrência de patógenos habitantes do solo. Bollen (1984) considera que a inibição dos antagonistas 

pode resultar numa alteração nos patógenos dominantes ou causar o efeito “boomerang”. Backman 

et al. (1975) verificaram que o aumento do dano de S. rolfsii em amendoim foi devido ao uso dp. 

fungicidas que inibiam o crescimento de Trichoderma, um antagonista natural do patógeno.

No solo, as diferentes interações biológicas mantém um equilíbrio entre os componentes, 

sendo que a entrada de um pesticida pode afetar o balanço biológico (Bollen, 1984), podendo 

resultar em interferências no processo natural de supressão de patógenos (Rodrigues-Kabana & Curl, 

1980). Sabendo-se que fungos, bactérias, minhocas, protozoários, microartrópodos e outros organismos 

estão envolvidos na supressividade dos solos, a presença de um pesticida altera essa comunidade, 

com possibilidades de quebra da supressividade natural. Lee (1985) discute os efeitos de pesticidas 

em minhocas e afirma que a maioria deles reduz a população desse organismo. Elmholt et al. (1993) 

discutem os efeitos de fungicidas sobre a comunidade de saprófitas do solo. Considerando o papel
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das micorrizas na supressividade (Rodriguci-Kabana & Calvet, 1994) e a inibição dos fungos micorrízicos 

pelos pesticidas (Ocampo, 1993; Rodrígues-Kabana & Curl, 1980), bem como o papel das minhocas 

e dos saprófitas, pode-se afirmar que esses componentes de supressividade são afetados com o uso 

de pesticidas.

Manipulação do solo para indução da supressividade

As propriedades físicas, químicas e biológicas do solo estão envolvidas na supressividade, 

existindo interações entre elas. Assim, alterações em quaisquer dessas propriedades, visando à indução 

da supressividac2, conduzem a alterações nas demais, sendo difícil estabelecer exatamente a maior 

responsável pela supressividade conseguida.

Baker & Cook (1974) sugerem o desenvolvimento da supressividade por meio de: rotação de 

culturas, acréscimo de substratos orgânicos que estimulem os antagonistas, alteração do pH do solo 

para nível que estimule os antagonistas e desfavoreça os patógenos, uso de métodos de cultivo do 

solo que melhoram a sua estrutura, épocas adequadas de semeadura para favorecer os antagonistas 

e o hospedeiro, incorporação de matéria orgânica, introdução massal de antagonistas, manejo adequado 

da irrigarão e métodos de cultivo que favoreçam os antagonistas. Essas sugestões são para estimular 

os componentes da supressividade. Entretanto, também são sugeridas a transferência de porções de 

solos supressivos para os solos conducentes (Baker & Chet, 1984), a monocultura para determinados 

patossistemas, como trigo x G. graminis var. tritici (Schneider, 1982) e beterraba açucareira x R. 

Solani (Hyakumachi, 1996), bem como a adição de determinados tipos de argilas (Amir & Alabouvette,

1993).

Transferência da supressividade

A evidência de que fatores bióticos são os principais responsáveis pela supressividade de um 

solo é o fato dessa característica poder ser transferida para solos conducentes, sendo que o fenômeno 

não ocorre se o solo supressivo sofrer uma esterilização (Baker & Chet, 1984). A transmissibilidade da 

supressividade do solo à murcha de Fusarium de melão foi demonstrada por Louvet et al. (1981), 

sendo que a supressividade obtida foi diretamente proporcional à concentração de solo supressivo 

utilizado quando o solo conducente não passou por prévio tratamento. Ghini (1997) verificou a 

transferência de supressividade de solos a R. solani, quando utilizadas concentrações entre 5 e 10% 

do solo supressivo na mistura, sendo que a supressividade não foi transferida quando o solo foi 

anteriormente fumigado, evidenciando a importância da microbiota na supressividade. Scher & Baker
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(1980) transmitiram a supressividade de solo a F. oxysporum f.sp. dianthi adicionando pequena 

quantidade do solo para solo conducente, conseguindo ainda, obter supressividade do solo conducente 

com a introdução de dois isolados bacterianos originários do solo supressivo. Entretanto, há necessidade 

de se avaliar freqüentemente se a supressividade está sendo mantida, pois nem sempre os organismos 

envolvidos se adaptam à nova condição, onde as características físicas, químicas e biológicas são 

diversas da original.

Incorporação de resíduos orgânicos

O efeito da incorporação de resíduos orgânicos no solo ocorre geralmente pelo estímulo da 

atividade da biota. Esse estímulo limita a atividade dos fitopatógenos, pois aumenta a competição 

por espaço e nutrientes, favorece a produção de metabólitos voláteis ou não voláteis tóxicos aos 

patógenos e aumenta a atividade dos parasitas e dos predadores entre outras. Numerosos relatos 

indicam que a matéria orgânica reduz a incidência de patógenos habitantes do solo. Essa estratégia 

vem recebendo atenção especial, pois é uma alternativa viável para reduzir o uso de fungicidas na 

agricultura.

Diversos agentes de controle biológico são saprófitas competidores, podendo ser aumentada a 

sua atividade saprofítica por meio da incorporação de resíduos apropriados. A incorporação ao solo 

de substratos ricos em celulose aumenta seletivamente a densidade populacional de Trichoderma, 

resultando em controle de R. solani (Melo, 1998b). A adição de esterco, compostado ou não, no solo 

ou em substratos, suprime a incidência e a severidade de R aphanidermatum, P. i:Itimum, R. solani, 

S. sclerotiorum, S. homeocarpa e S. rolfsii, entre outros (Asirifi et ai, 1994; Bettiol et a/., 1997; 

Gorodechi & Hadar, 1990; Mandelbaum & Hadar, 1990; Nelson & Craft, 1992; Voland & Epstein,

1994). A incorporação de quitina no solo resulta na redução da severidade de diversas doenças 

provocadas por Fusarium (Buxton et ai, 1965; Eck, 1978; Mitchell & Alexander, 1961), sendo que 

Ehteshamul-Haque et ai (1997) demostraram que o uso de resíduos de crustáceos, ricos em quitina, 

reduziram significativamente Meloidogyne jauanica, em grão de bico. Dessa forma, num país rico em 

resíduos de crustáceos, essa poderia ser uma fonte para o controle de doenças causadas por Fusarium. 

A adição desses resíduos aumenta a comunidade de actinomicetos no solo e esses são bons produtores 

de antibióticos.

Lumsden et ai (1983) verificaram que a aplicação de composto de lodo de esgoto reduziu 

significativamente: Aphanomyces em ervilha; Rhizodonia em feijão, algodão e rabanete; Sclerotinia 

ern alface; Fusarium em pepino e Phytophthora em pimenta. Hoitink & Fahy (1986) e Hoitink & 

Boehm (1999) discutem as bases do controle de patógenos habitantes do solo com a incorporação de
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matéria orgânica compostada. Uma forma de controle é pela liberação de substâncias fungitóxicas a 

determinados patógenos pela matéria orgânica. Em outros casos, características como tamanho das 

partículas, pH e efeito sobre o ciclo de nitrogênio no solo, é que são importantes. Contudo, esses 

autores consideram o papel da comunidade microbiana o mais importante na obtenção da 

supressividade. Nessa comunidade estão envolvidos antagonistas como Trichodermo., Güociadium, 

Penicillium, Pseudomonas, Bacilluz e outros. Chen ei ai. (1988a), Chen et al. (1988b) e Boehm & 

Hoitink (1992) obtiveram substratos supressivos a P. ultimum com a manipulação de uma mistura de 

casca de árvores e de lixo doméstico compostados, verificando que a supressividade estava diretamente 

relacionada com a atividade microbiana nos substratos.

Monocultura

A obtenção da supressividade pela monocultura não é um fenômeno generalizado, tanto que, 

para o manejo adequado de patógenos habitantes do solo, a primeira medida de controle normalmente 

sugerida é a rotação de culturas. Entre :.anto, para alguns patossistemas a monocultura prolongada 

tem conduzido à supressividade, cujo exemplo clássico é o declínio do mal-do-pé do trigo, causado 

por G. grominis var. tritici, que. vem sendo exaustivamente estudado e ainda não compreendido 

totalmente (Hornby, 1983; Reis, 1991). Nessa situação, o patógeno se estabelece na área, apresenta 

inicialmente alta severidade e, com o cultivo da mesma espécie, declina e a produtividade retoma aos 

patamares iniciais. Fellows & Ficke (1934), citados por Reis (1991), relataram que com a monocultura 

do trigo surgiram reboleiras de plantas mortas no primeiro ano, que por sua vez aumentaram no 

segundo, começaram a diminuir de tamanho no terceiro e desapareceram no quarto ano. Esse fato 

tem sido relatado em diferentes partes do mundo (Baker & Cook, 1974; Gerlagh, 1968; Hornby, 

1983; Stephen & Davoren, 1996; Stephen et al., 1994a). O fenômeno de declínio da doença com a 

monocultura foi também descrito para a podridão de raiz em beterraba açucareira no Japão, causada 

por R. solani (AG 2-2 IV) (Hyakumachi,1996), sendo sugerido que o declínio é devido, principalmente, 

à rápida redução do potencial de inóculo e supressão da doença no solo.

Rotação de culturas

Essa prática é a principal recomendação para o manejo de patógenos habitantes do solo, 

endo o seu uso sugerido há muito tempo. Entretanto, com a modernização da agricultura, vem 

-ndo menos empregada. Rotação de culturas constitui-se na alternância, mais ou menos regular, de 

crentes culturas em uma mesma área. Essa alternância deve ser de acordo com um planejamento
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será a base para a rotação, e os fatores ambientais (Santos et ai, 1987). A alternância das culturas 

interfere nas propriedades biológicas, promovendo um equilíbrio, que geralmente desfavorece o patógeno. 

Assim, além da ausência do hospedeiro preferencial, a rotação de culturas aumenta a microbiota do 

solo e com isso a competição. Reis et al. (1988) verificaram que a rotação de culturas em trigo, além 

de controlar o mal-do-pé do trigo, é eficiente na redução de inóculo de Drechslera tritici-repentes, 

Bipolaris sorokiniana, Septoria nodorum, S. tritici e Xanthomonas campestris pv. undulosa. Utilizando 

a rotação de culturas, Reis (1991) verificou redução na intensidade de doenças radiculares de trigo 

(em até 87%) e aumento no rendimento (em até 615%) em relação ao cultivo continuo.

Introdução massal de microrganismos

São centenas os trabalhos que mostram a efetividade da introdução massal de antagonistas 

no solo para o controle de fitopatógenos habitantes do solo. Inclusive, neste capítulo são discutidos o 

uso de Trichoderma, Gliocladium, Sporidesmium, Coniothyrium, F. oxysporum, P. oligandrum, 

Pseudomonas, Bacillus, fungos micorrízicos e outros organismos na supressividade. Outra possibilidade 

é a introdução via microbiolização de sementes com rizobactérias promotoras de crescimento e protetoras 

de plantas ou mesmo os antagonistas aos fitopatógenos.

Incorporação de argilas

Hôper et al. (1995) verificar» m o efeito da adição de argilas na supressividade de solos a 

murcha-de-fusário do linho, sugerindo a possibilidade do uso de determinadas argilas para induzir a 

supressividade nos solos. Entretanto, são poucas as informações disponíveis.

Conversão de sistemas de produção

Podridões radiculares tendem a ser menos severas em cultivos orgânicos do que convencionais. 

Workneh etal. (1993), realizando um estudo comparativo entre o sistema orgânico e convencional de 

produção de tomate na Califórnia (USA), observaram que a incidência e a severidade de Phytophthora 

parasitica e P\;reno :haeta lycopersici foram significativamente reduzidas no sistema orgânico. Uma 

'tevisão sobre o assunto feita por van Bruggen (1995) apresenta vários exemplos de patógenos habitantes 

: do solo cuja severidade foi menor no sistema orgânico do que no convencional. A explicação para tal 

v; Jõto reside nas características diversas dos dois sistemas de produção, onde o orgânico permite maior

m
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rotação de culturas, aplicação regular de matéria orgânica no solo e ausência ou redução da aplicação 

de agroquímicos, estimulando o controle biológico natural e promovendo menores desequilíbrios na 

microbiota.

Métodos de avaliação da supressividade de solos

A supressividade é uma qualidade relativa, sendo que mesmo em solos nos quais a 

supressividade ocorre em menor intensidade, isto é, em solos conducentes, os patógenos não conseguem 

expressar todo o seu potencial patogênico (Homby, 1983).

Muitos métodos têm sido adotados para avaliar a supressividade de um solo em particular. Oi 

experimentos podem ser feitos com os patógenos e suas plantas hospedeiras ou com o patógeno in 

uitro. Muitos testes de supressão de doenças envolvem inoculação do patógeno em diferentes quantidades 

de inóculo ou em uma densidade adicionada em solo esterilizado e não esterilizado, por meio de 

autocíavagem ou fumigação.

De modo geral, um grande número de amostras de solo deve ser testado, consumindo grandes 

espaços em casas de vegetação, materiais e mão de obra. Além disso, muitas vezes os solos coletados 

não são adequados para o crescimento de plantas em vasos e necessitam da adição de vermiculita 

ou areia para melhorar a drenagem e, conseqüentemente, as condições para o crescimento das 

raízes. Essas alterações nas características fisico-químicas do solo, por si mesmas, afetam os efeitos 

causados pelos solos nos patógenos. Além disso, os solos não autoclavados podem conter altas 

quantidades de inóculo de patógenos, que podem afetar os resultados, reduzindo a sensibilidade dos 

testes (Grünwald et aí.. 1997).

Se os resultados de testes realizados in uitro apresentam correlação com os testes com plantas, 

eles podem ser usados devido à maior simplicidade, economia e facilidade de execução. Um dos 

testes mais utilizados é o crescimento radial do patógeno na superfície do solo, devido à sua correlação 

com a supressividade a diversos patógenos. 0  método de hidrólise de diacetato de fluoresceina 

(FDA), para avaliar a atividade microbiana, foi comparado por Ghini et al. (1998) com a atividade

respiratória da microbiota (desprendimento de CO ) e teor de matéria orgânica, como indicadores da
2

supressividade do solo a R. solani, sendo que correlações positivas foram obtidas entre os três fatores.
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