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As condic;:5esedafoc1imaticas do estado do Piaui sac privilegiadas em relac;:aoa explorac;:ao de
frutas e hortalic;:as, notadamente quando ha possibilidade de se empregar uma tecnologia mais apurada
como a irrigac;:ao. Entre as hortalic;:as, a melancia vem ganhando expressao no Estado, com urn
acrescimo, no periodo de 1991 a 1996, de cerca de 40% (Andrade Junior & Duarte, 1997). Varios
municipios piauienses sac produtores de melancia, destacando-se Barras, Barro Duro, Sao Pedro e
Teresina, nesta ordem. Entretanto, outras regi5es, pelas excelentes condic;:5es de c1ima e solo de que
disp5em, podem tornar-se produtoras de melancia, inc1uindo-se nesse mercado, como e 0 caso da
microrregiao do Litoral Piauiense.

Entre os principais problemas da cultura da melancia encontram-se as doenc;:as, fator que
influencia negativamente no desenvolvimento, no crescimento e na produtividade das plantas, muitas
vezes com severos reflexos econ6micos.

Dentre as doenc;:aseconomicamente mais importantes para a cultura da melancia, 0 crestamento
gomoso do caule, tambem conhecido como podridao-de-micosferela, cancro gomoso, podridao negra
ou cancro da haste, destaca-se por estar presente em todas as regi5es onde se cultivam cucurbitaceas
no Brasil (Rego, 1995). Essa doenc;:avem se tornando muito importante no Nordeste brasileiro, nos
ultimos anos, principalmente devido ao incremento da irrigac;:aona regiao. 0 agente causal eo fungo
Didymella b/yoniae (Aversw.) Rehm., tambem conhecido como Mico!;phaerella melonis (pass.)
Chiu & Walker, 0 qual pode infectar qualquer 6rgao aereo da planta em todos os estadios de
desenvolvimento. As plantas afetadas na regiao do cola tendem a morrer, devido ao apodrecimento
circundante no local, 0 qual determina sua inanic;:ao por falta de agua e nutrientes. Contudo, e nos
frutos que a doenc;:atern sua maior repercussao de ambito econ6mico, pois quando estes sac afetados,
tornam-se impr6prios para a comercializac;:ao (Ponte,1996).
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Segundo Sitterly & Keinath (1996), ate 0 momento, ainda nao foi desenvolvida nenhuma
cultivar de melancia que seja, ao mesmo tempo, resistente aD. bryoniae e comercialmente aceitavel.
Entretanto, alguns cruzamentos tern revel ado a existencia de genes de resistencia ao patogeno em
diversas cucurbitaceas. Por outro lado, as cultivares comerciais conhecidas pod em mostrar algum
nivel de resistencia em relayao a doenya considerada em condiyoes edafoc1imaticas distintas.

A partir de urn experimento de avaliayao de cultivares de melancia para produtividade,
tambem, avaliaram-se os genotipos em relayao ao crestamento gomoso do caule. 0 experimento foi
conduzido no municipio de Parnaiba, PI, na area experimental da Embrapa Meio-Norte - UEP/
Parnaiba, no periodo de maio a julho de 1996. 0 solo da area experimental e do tipo Areias
Quartzosas Alicas distroficas, A fraco a moderado, fase caatinga litoranea. As condiyoes de fertilidade
natural do solo foram analisadas e os resultados constam da Tabela 1. Durante 0 periodo de conduyao
do ensaio, a precipitayao pluviometrica na area foi de 207,6 mm, a umidade relativa do ar de 80,7%
e a temperatura media de 27°C.

TABELA 1. Caracteristicas quimicas do solo da area do experimento de melancia. Parnaiba,
PI.1996.

Profundidade MO pH P K C + Mg AI
Ita 3 3 3

(cm) (g/kg) (mg/dm) (cmol /dm ) (cmol/dm)
c c

° - 20 8,8 6,81 3,35 32,19 0,90 0,60 0,08

20 - 40 0,0 5,13 2,00 17,88 0,60 0,20 0,36

o experimento foi conduzido sob regime de irrigayao suplementar, pelo sistema de aspersao
convencional, com lamina d'agua total de 150,17 mm, determinada atraves dos dados do tanque
c1asse "A" e do coeficiente de cultivo para a cultura, segundo Doorembos & Kassan (1988).

As parcelas experimentais constaram de 58 plantas que foram distribuidas, segundo 0

delineamento, em blocos casualizados, com tres repetiyoes. Os tratamentos foram constituidos de dez
materiais geneticos de melancia a seguir: Crimson Sweet, Charleston Gray, Fairfax, Omaru Yamato,
Sugar Baby, Madera, Starbrite, Mirage, Linhagem XPH-6164, Jubille. Realizou-se apenas uma
avaliayao, empregando-se a tecnica de amostragem sistematica, esta com base na contagem de
plantas mortas dentro das parcel as, 30 dias apos a germinayao, isto e, no inicio da florayao. Na
Tabela 2, encontram-se os dados referentes a produtividade dos genotipos testados e os respectivos
percentuais de infecyao, correspondentes ao numero de plantas mortas na parcela pelo ataque do
patogeno.



Gen6tipo Produtividade Percentual medio
(kglha) de infecc;aoI

Starbrite 23.346 14,99BC
Mirage 22.655 33,33 ABC
XPH-6164 22.221 40,81 AB
Omaro Yamato 22.064 56,32 A
Crimson Sweet 21.896 38,50 AB

Jubille 20.485 26,44 AB
Charleston Gray 19.732 7,47 C

Madera 19.435 14,94 ABC

Fairfax 16.738 29,31 ABC

Sugar Baby 11.441 21,26 ABC

Os dados referentes aos percentuais de infecc;ao medio nos tratamentos foram comparados pelo
teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. A Figura 1 representa, comparativamente, os niveis

de susceptibilidade dos materiais testados.
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o teste de Tukey, empregado para comparar as medias, mostrou que a linhagem XPH-6164
foi mais resistente que as cultivares e hibridos testados, embora tenha diferido estatisticamente
(P< 0,05) apenas das cultivares Charleston Gray, Jubille, Crimson Sweet e do hibrido Starbrite.
Aquela linhagem teve apenas 7,47% das plantas afetadas, enquanto esses dois gen6tipos foram os
mais afetadas com, respectivamente, mais de 50 e mais de 40% das plantas mortas pelo ataque do
fungo. Embora nao tenha havido diferenva estatistica entre a referida linhagem e os outros tratamentos,
entre esses as cultivares Omaru Yamato e Sugar Baby foram as menos afetadas pelo pat6geno, com
apenas 14,99 e 14,94% das plantas mortas, respectivamente.

Embora as cultivares Omaru Yanato e Sugar Baby tenham sido menos afetadas que as
demais, nao se po de firmar que sejam resistentes ao crestamento gomoso do caule, sem a realizavao
de outros testes, inclusive com inoculavao artificial do pat6geno. Porem, 0 nivel de ataque sofrido
pela linhagem XPH-6164 ja a credencia em trabalhos de melhoramento objetivando a resistencia de
melancia a Dydimella bryoniae. AIem disso, a produtividade media desta linhagem em campo foi
semelhante it maior produtividade obtida, atingida pelo hibrido Mirage.

Portanto, conclui-se que algumas das cultivares ou hibridos de melancia atualmente
comercializados podem apresentar resistencia aD. bryoniae e que essa resistencia potencial, em
associavao com algumas priticas culturais sanitarias preventivas, podera proporcionar born nivel de
controle desse fungo no campo. Alem disso, a performance da linhagem XPH-6164 estimula a busca
de gen6tipos que possam apresentar niveis de resistencia aceitaveis, de modo que esses gens sejam
aproveitados em futuros programas de melhoramento da cultura.
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