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Introdução

O meloeiro (Cucumis melo L.) é uma das olerícolas 
mais cultivadas no mundo, apresentando no ano de 
2005 uma área plantada de cerca de 1,3 milhões de 
hectares e produção de 28,3 milhões de toneladas. 
Destacaram-se como principais países produtores a 
China (15,1 milhões t), a Turquia (1,7 milhões t), o Irã 
(1,2 milhões t), a Espanha (1,2 milhões t) e os Estados 
Unidos da América (1,1 milhões t) [1].

No Brasil, a cultura do meloeiro vem adquirindo 
expressiva importância econômica em virtude, 
principalmente, da abertura do mercado externo [2]. A 
expansão da área cultivada no Nordeste brasileiro, 
aliada ao cultivo intensivo e contínuo durante todo o 
ano, tem contribuído para o aumento de doenças
fúngicas, como o míldio, cancro-da-haste ou 
crestamento-gomoso-do-caule e o oídio [3,4]. No 
entanto, vale ressaltar que as sementes também são 
eficientes meios de disseminação e transmissão de 
patógenos e freqüentemente, introduzem novos 
patógenos em áreas isentas [5,6].

O tratamento com produtos químicos sintéticos 
constitui um método comprovadamente eficiente para o 
controle de patógenos de sementes [7]. No entanto, 
estes vêm sendo utilizados indiscriminadamente, 
estratégia que está se mostrando ineficiente, uma vez 
que diversos organismos começaram a adquirir 
resistência a vários destes produtos, demandando a 
utilização de quantidades cada vez maiores [8].

Atualmente uma das alternativas pesquisadas 
envolve o uso de extratos vegetais, buscando explorar 
suas propriedades fungitóxicas. A literatura tem 
registrado a eficiência de extratos, obtidos de uma 
gama de espécies botânicas, em promover a inibição do 
desenvolvimento de vários fitopatógenos de natureza 
fúngica [9]. Dentre os extratos mais pesquisados 
encontra-se aquele obtido de alho (Allium sativum L.). 
O seu efeito inibitório tem sido demonstrado para uma 

extensa gama de fungos [10]. Assim, o uso de extratos 
vegetais pode se tornar promissor devido a ação inibitória 
sobre diversos fungos.

O objetivo do trabalho é avaliar a eficiência de extratos 
vegetais no controle de fungos endofíticos em sementes de 
melão.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de Fungos 
de Solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco

A. Obtenção das sementes de melão

As sementes de melão foram obtidas de frutos in natura
oriundos do CEAGEP.

B. Método utilizado

Para o estudo, foram utilizadas 400 sementes, sendo 100 
sementes empregadas em cada tratamento. As mesmas 
foram lavadas em água corrente e secas em temperatura 
ambiente.

Após a secagem das sementes, as mesmas foram tratadas 
com os respectivos extratos vegetais a 20% (alho, cebola e 
gengibre). Em seguida, 10 sementes por placa de Petri 
contendo papel de filtro estéril e umedecido com água 
destilada esterilizada, sendo utilizadas 10 repetições por 
cada tratamento, de acordo com Menezes e Assis [11],
considerando-se cada placa como uma repetição. As 
testemunhas foram plaqueadas apenas em papel de filtro 
umedecido em água destilada e esterilizada.

As placas foram incubadas durante sete dias sob luz 
fluorescente contínua e temperatura ambiente.

C. Avaliação

Após o período de incubação, foi realizada a contagem 



do número de colônias fúngicas por placa. Em seguida, 
foram feitas preparações microscópicas das colônias 
fúngicas para a identificação em microscópio óptico. 

Resultados

Nas sementes de melão avaliadas foram encontrados 
e identificados vários fungos (Tabelas 1, 2, 3 e 4). 

Discussão

De acordo com os resultados obtidos nas tabelas (1, 
2, 3, e 4).

Das sementes de melão testadas, foi constatada a 
presença dos seguintes fungos: Fusarium sp.em todos 
os tratamentos, já Curvularia sp., Aspergillus sp., 
Aspergillus niger , Rhizopus sp. , Chaetomium sp.
foram constatados apenas na testemunha. No entanto, 
houve uma maior incidência de colônias do gênero 
Fusarium sp.    tanto na testemunha (16%), quanto no 
tratamento com extrato de gengibre (46%)

Entretanto, nos tratamentos com extratos de alho e 
cebola, o número de colônias de Fusarium sp. foi
inferior, cerca de (1%), comparados aos demais 
tratamentos.

Os extratos de alho e cebola mostraram-se eficientes
inibindo cerca de 100% o crescimento de Curvularia
sp., Aspergillus sp., Aspergillus niger , Rhizopus sp. , 
Chaetomium sp. Enquanto que, o extrato de gengibre 
não foi satisfatório na inibição das colônias de 
Fusarium sp., quando comparado aos demais 
tratamentos obtendo um número superior de colônias 
comparado com a testemunha, entretanto, o mesmo 
inibiu em 100% o crescimento dos demais fungos..
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Tabela 1: Fungos associados às sementes de melão sem tratamento.

Tabela 2: Fungos associados às sementes de melão tratadas com extrato de alho.

Tabela 3: Fungos associados às sementes de melão tratadas com extrato de cebola.

Tabela 4: Fungos associados às sementes de melão tratadas com extrato de gengibre.

TESTEMUNHA

Repetições Fungos 
endofíticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de 
colônias

Fusarium sp. 1 1 2 5 3 3 1 16

Curvularia sp. 1 1 2

Aspergillus sp. 3 1 4

Aspergillus niger 1 1

Rhizopus sp. 1 1 2

Chaetomium sp. 1 1

EXTRATO DE ALHO

Repetições Fungos 
endofíticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de 
colônias

Fusarium sp. 1 1

Curvularia sp.

Aspergillus sp.

Aspergillus niger

Rhizopus sp.

Chaetomium sp.

EXTRATO DE CEBOLA

Repetições Fungos 
endofíticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de 
colônias

Fusarium sp. 1 1

Curvularia sp.

Aspergillus sp.

Aspergillus niger

Rhizopus sp.

Chaetomium sp.

EXTRATO DE GENGIBRE

Repetições Fungos 
endofíticos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total de 
colônias

Fusarium sp. 8 1 2 7 5 6 10 7 46

Curvularia sp.

Aspergillus sp.

Aspergillus niger

Rhizopus sp.

Chaetomium sp.




