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O melão (Cucumis melo L.) destaca-se como a fruta 
“in natura” mais exportada em volume pelo Brasil. Em 
2008, respondeu por 21% do valor total das 
exportações de frutas frescas, gerando receita de US$ 
152 milhões [1]. Os maiores pólos produtores de melão 
encontram-se na região Nordeste do Brasil, 
denominados Mossoró-Assu (RN) e o Baixo Jaguaribe 
(CE), que juntos perfazem 95% da produção nacional 
desta cucurbitácea [2].

A expansão do monocultivo do melão, a acelerada 
degradação dos solos e uso de variedades suscetíveis, 
proporcionou o aumento do número e da intensidade de 
doenças radiculares, destacando-se o declínio causado 
por Monosporascus cannonballus Pollack et Uecker
[3].

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 
conducivos [4].

Inexistem estudos, em nível mundial, sobre a 
supressividade ou conducividade dos solos em relação 
ao declínio do meloeiro. Este trabalho teve como 
objetivos efetuar a prospecção de solos do Nordeste 
brasileiro com atividade supressiva ao declínio causado 
por M. cannonballus e identificar os possíveis fatores 
associados à supressividade e/ou conducividade dos 
solos.

Material e métodos

A. Coletas das amostras de solos

Foram efetuadas coletas de amostras de solo em  64 
áreas selecionadas ao acaso, localizadas nos estados de 
Pernambuco e Rio Grande do Norte. Em cada local 
foram removidos, aleatoriamente, 10 sub-amostras de 5
kg de solo na 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 (ADE)
por agitação mecânica. Alíquotas de 10 g foram 

retiradas e transferidas, individualmente, para 
Erlenmeyers com 90 mL de água esterilizada (AE), 
submetendo-se à agitação por 20 minutos. Da 
suspensão foram efetuadas diluições em série e 
distribuídas nos meios de cultura, conforme o 
microrganismo-alvo: fungos totais – meio extrato de 
malte-ágar (EMA) suplementado com tetraciclina (250 
ppm); bactérias totais – meio agar nutritivo (AN); 
Trichoderma - meio seletivo para Trichoderma
modificado (TSMM); Pseudomonas fluorescentes: 
meio B de King; Bacillus: diluições foram submetidas à 
banho-maria de 80oC por 20 minutos (e, 
posteriormente, distribuídas em meio NA [5]. As placas 
foram incubadas à temperatura de 25oC 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, 
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, P, K, Ca, Mg, Al, H, 
S, Na, capacidade de troca catiônica, soma de bases e 
saturação de bases. As metodologias para análise das 
características abióticas seguiram as propostas por 
Embrapa [6].

C. Atividade saprofítica de populações autóctones de 
Monosporascus cannonballus nos solos

Utilizando o método de isca, segmentos de talos de 
meloeiro (1 cm) foram esterilizados em autoclave 
(120oC, 1 atm, 30 min) e imersos em uma suspensão de 
tetraciclina, e semeados num recipiente tipo gerbox 
contendo 350 g de cada solo, transferido 20 
talos/gerbox. Após cinco dias de incubação à 
temperatura de 25oC e alternância luminosa (12h 
claro/12h escuro), os talos foram recuperados pelo 
peneiramento do solo, lavados em água destilada 
esterilizada e transferidas para placas de Petri contendo 
meio V-8. Após 5 dias de incubação, foi efetuada a 
contagem do número de talos que propiciaram o 
crescimento do fungo.



D. Intensidade do declínio do meloeiro cultivado nos 
solos

O inóculo de M. cannonballus (isolado CMM-681) 
foi preparado em Erlenmeyer contendo 250 g de 
substrato constituído de areia lavada-farinha de milho 
na proporção de 3:1, com adição de 50 mL de água 
destilada, com posterior autoclavagem (120oC, 1 atm, 
45 min). Em cada frasco foram colocados três discos de 
5 mm de diâmetro de cultura do fungo, previamente 
cultivado por sete dias em meio batata-dextrose-ágar 
(BDA). Após 25 dias de incubação de a 25ºC e 
luminosidade contínua, foram retiradas alíquotas de 1 
g, efetuadas diluições em série, sendo a diluição de 10-3

distribuída em meio BDA, estimando-se o número de 
unidades formadoras de colônias (ufc)/g de substrato.

Para a infestação com M. cannonballus, os solos 
foram acondicionados em vasos plásticos com 3 kg de 
capacidade e infestados com o patógeno na densidade 
de inóculo de 10 ufc/g de solo. Após a infestação, foi 
efetuado o plantio do meloeiro (cv. AF-682), cujas 
sementes foram previamente desinfestadas em solução 
de NaOCl 1,5% por dois minutos, lavadas em água 
corrente e colocadas para secar durante 45 minutos. As 
testemunhas consistiram do plantio das sementes nos 
solos sem infestação pelo patógeno.

A avaliação da severidade do declínio foi realizada 
aos 45 dias após o plantio, com o auxílio de escala de 
notas para as raízes variando de 0 a 4, onde: 0 = sem 
sintomas e 4 = necrose generalizada das raízes ou 
planta morta [7]. Com os resultados foram calculados 
os índices de intensidade das doenças (ID) por vaso, 
conforme Mckinney [8].

O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, com 64 tratamentos (solos) e quatro 
repetições, sendo cada repetição constituída por um 
vaso com quatro plantas. Os dados foram submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste 
de Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade.

E. Caracterização da supressividade e/ou 
conducividade dos solos ao declínio do meloeiro 

Foram efetuadas comparações dos valores médios 
da severidade da doença (ID) com as demais variáveis 
avaliadas em cada solo, pela análise de correlação de 
Pearson, ao nível de 5% de probabilidade.

Resultados e discussão
Nenhuma atividade saprofítica de populações 

autóctones de M. cannonballus foi verificada nos 64 
solos analisados. Quando as amostras foram infestadas 
com M. cannonballus e cultivadas com meloeiro, 
houve o desenvolvimento de sintomas de colapso em 
todas as situações, com diferentes níveis de intensidade 
da doença (Tabela 1). A diferença nos níveis da 
doença em vários solos com a mesma densidade de 
inóculo do patógeno indica a variabilidade do potencial 
da doença em diferentes tipos de solo e permite, 

segundo Huber & Schneider [8], classificá-los em 
supressivos ou conducivos. As amostras de solo foram 
separadas em quatro grupos de similaridade pelo teste 
de Scott-Knott, cujos menores valores de ID variaram 
de 8,3 a 20,8%, apresentados por 11 amostras de solo, 
entre as quais se destacou S-31 como a mais supressivo 
ao declínio. Por outro lado, no grupo de amostras mais 
conducivas à doença os maiores valores de ID variaram 
de 62,5 a 95,8%. A maioria dos solos apresentou 
comportamento intermediário em relação a esses 
grupos (Tabela 1).

Na análise dos possíveis indicadores da 
supressividade e/ou conducividade dos solos ao 
declínio do meloeiro, não foram constadas correlações 
significativas (P0,05) da intensidade da doença com 
as variáveis físicas e microbiológicas dos solos (Tabela 
2). Em relação às variáveis químicas dos solos, ID se 
correlacionou significativamente (P0,05) apenas com 
os teores de K (r = -0,62) e Al (r = 0,66). Esses 
resultados diferem do constatado por Andrade et al. [3], 
pois estas características químicas não influenciaram na 
freqüência de isolamento de M. cannonballus de solos 
com plantas de meloeiro apresentando sintomas de 
declínio, além disso, os autores constaram que a 
freqüência de isolamento deste fungo foi influenciada 
significativa e positivamente pela população de 
Bacillus spp.
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Tabela 1. Agrupamento de solos do Nordeste brasileiro conforme os níveis de severidade do declínio induzidos em meloeiro, após 
infestação com Monosporascus cannonballus.

Grupos de solosa Níveis de severidade (%) Número de solos - [%]
I 95,8 – 62,5 13 - [20,3]



II 60,4 – 43,8 15 - [23,4]
III 39,6 – 25,0 24 - [37,5]
IV 20,8 – 8,3 12 - [18,8]

aConforme a análise dos dados de severidade pelo teste de agrupamento de Scott-Knott (P=0,05).

Tabela 2. Correlação da severidade do declínio do meloeiro causado por Monosporascus cannonballus com as variáveis físicas, 
químicas e microbiológicas dos 64 solos no Nordeste brasileiro.

Variáveis do solo Correlação (r)

Físicas -0,02

Areia (%) -0,02

Argila (%) 0,03

Silte (%) -0,01

Relação silte/argila -0,09

Teor de argila natural (%) 0,12

Densidade global 0,07

Densidade da partícula -0,02

Porosidade -0,08

Grau de floculação -0,09

Capacidade de campo 0,02

Ponto de murcha permanente -0,01

Água disponível 0,03

Condutividade hidráulica (K(cm/h)) 0,01

Químicas

pH (água) 0,01

P (mg/dm3( -0,15

K (cmolc/dm3) -0,62*

Ca (cmolc/dm3) -0,13

Mg (cmolc/dm3) -0,21

Ca + Mg (cmolc/dm3) -0,18

Al (cmolc/dm3) 0,66*

Na (cmolc/dm3) -0,19

Acidez potencial (cmolc/dm3) 0,06

Carbono orgânico (g/kg) -0,13

Matéria orgânica (g/kg) -0,13

Microbiológicas

Fungos totais (ufc/g x 103) -0,13

Trichoderma spp. (ufc/g x 102) -0,15

Bactérias totais (ufc/g x 104) -0,17

Pseudomonas fluorescentes (ufc/g x 104) -0,10

Bacillus spp. (ufc/g x 104) -0,08

* Significativo pela análise de correlação de Pearson ao nível de 5% de probabilidade.


