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Reaction and breeding of the melon for resistance to the pathogen Macrophomina phaseolina 
 

ABSTRACT Many factors have contributed to the reduction of productivity and melon fruit quality, even though it 
presents an excellent adaptation to the predominant edaphoclimatic conditions in the Brazilian Northeast region. The 
occurrence of diseases is one of these factors, highlighting the gray stem rot, which is caused by the soil pathogen 
Macrophomina phaseolina Tassi (Goid.). In this context, a viable alternative to the control of this fungus is the use of 
resistant cultivars or resistant rootstocks, because it is safe to the environment and be used in a complementary way to 
other control methods. Thus, the aim of this review is to address the main points that deal with the melon reaction and 
its breeding for resistance to M. phaseolina. 
 

KEYWORDS: Cucumis melo; germplasm; gray stem rot; heritage; genetic control 
 

Introdução 
 

O melão (Cucumis melo L.) pertence à família Cucurbitaceae e, teve como prováveis centros de origem a África e 
Ásia. O Nordeste brasileiro é a principal produtora de melão, tendo como principais estados produtores o Ceará e o Rio 
Grande do Norte (Aliceweb/Mdic 2016).  Nestas regiões existem condições climáticas favoráveis a seu cultivo o ano todo 
(Camargo et al 2008). Apesar disto, muitos fatores contribuem para a redução da produtividade e qualidade dos frutos, 
dentre os quais se se destacam as doenças causadas por fungos habitantes do solo (Nunes et al 2016). E, Dentre as 
doenças, a podridão cinzenta do caule, causada pelo fungo Macrophomina phaseolina Tassi (Goid.) (Sales Júnior et al 
2012).  

RESUMO Muitos são os fatores que têm contribuído para a redução da produtividade e da qualidade dos frutos do 
meloeiro, apesar do mesmo apresentar excelente adaptação às condições edafoclimáticas predominantes na região 
Nordeste brasileira. A ocorrência de doenças é um destes fatores, destacando-se a podridão cinzenta do caule, a 
qual é causada pelo patógeno habitante do solo Macrophomina phaseolina Tassi (Goid.). E, uma alternativa viável 
ao controle deste fungo é a utilização de cultivares resistentes ou, porta-enxertos resistentes, pelo fato de ser seguro 
ao ambiente e ser utilizado de forma complementar a outros métodos de controle. Assim, o objetivo desta revisão 
de literatura é abordar os principais pontos que tratam da reação do meloeiro e seu melhoramento para resistência 
a M. phaseolina. 
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M. phaseolina pode causar vários sintomas como tombamento, branqueamento de caules, podridão de raiz e 
caule, queima das folhas, murchamento da planta e até a morte (Watson e Napier 2009). Seu controle é difícil pelo fato 
de possuir estrutura de resistência e ampla gama de hospedeiros (Kaur et al 2012) e, após a eliminação do brometo de 
metila no Brasil, seu controle tornou-se cada vez mais difícil (Islam et al 2012; Kaur et al 2012).  

Uma das alternativas viáveis ao controle destes fungos é a utilização de cultivares resistentes, pois apresenta 
baixo custo, fácil uso, alta eficácia e por ser ecologicamente desejável (Silva et al 2014), além do uso como porta-enxerto 
proporcionando um melhor desenvolvimento radicular e maior rusticidade (Nomura 1989). Neste sentido, o rastreio de 
germoplasma para resistência a este fungo é necessário para identificar fontes úteis e assim controlá-lo, pois não 
existem relatos de cultivares comerciais resistentes a estes fungos (Ambrósio et al 2015). 

Poucos são os estudos relacionados a fontes de resistência desse fungo. Ambrósio et al (2015) estudando a 
resistência de acessos de melão a M. phaseolina em casa de vegetação, verificaram sete acessos altamente resistentes, 
(Ag-15591Ghana, Dud-CUM296Georg, Ag-C38Nig, Can-NYIsr, Con-Pat81Ko, Dud-QPMAfg e Ac-TGR1551Zimb), fontes 
promissoras para a resistência a esse fungo. Salari et al. (2012) verificaram que duas variedades crioulas (Sfidak khatdar 
e Sfidak bekhat) foram moderadamente resistentes (MR) e, ambas mostraram baixos níveis de danos da haste após a 
infecção com M. phaseolina. 

Após a identificação de fontes de resistência no germoplasma, faz-se necessário entender o controle genético 
da resistência. As informações da herança são necessárias para facilitar a introgressão de alelos de resistência em 
genótipos comerciais e, por conseguinte, subsidiar a utilização dos recursos genéticos e para ampliar a base genética 
dos programas de melhoramento de plantas (Albuquerque e Nass 2008). Não há relatos na literatura envolvendo a 
herança da resistência a M. phaseolina em meloeiro. 

Diante disto, o objetivo desta revisão de literatura é abordar os principais pontos que tratam da reação do 
meloeiro e seu melhoramento para resistência a M. phaseolina. 

 

Importância e diversidade do meloeiro 
 

O melão (Cucumis melo L.) é uma das frutas frescas mais exportadas pelo Brasil. O mesmo ocupa a décima 
primeira colocação no ranking dos principais produtores mundiais, com área plantada de 22.021 hectares, produção de 
565.900 toneladas em 2013 e exportação de 34% do total produzido, tendo como principais destinos os Países Baixos, 
a Espanha, o Reino Unido e a Itália (Agrianual 2016). 

O meloeiro é muito importante para a região do Nordeste brasileiro, pois produz mais de 95% do melão nacional, 
sendo o estado do Rio Grande do Norte e o Estado do Ceará os maiores produtores e exportadores (Nunes et al 2016) 
O pólo agrícola Mossoró/Assu, localizado no estado do Rio grande do Norte destaca-se pelas altas temperaturas 
associadas à luminosidade elevada durante o ano, condições que garantem boa produtividade e frutos com atributos 
desejáveis (Angelotti e Costa 2010). Além de ser importante para o agronegócio, essa cultura contribui para a geração 
de emprego e renda, promovendo a melhoria de vida das pessoas que têm na agricultura sua forma de sustento.  

O meloeiro pertence à família Cucurbitaceae, tendo como prováveis centros de origem o leste da África e a Ásia. 
Os que defendem o leste da África levam em consideração o seu número de cromossomos (2n = 2x = 24), pois as demais 
espécies de cucurbitáceas do gênero Cucumis têm o mesmo número básico de cromossomos (x = 12) (Kerje e Grum 
2000). No entanto, autores que defendem a Ásia afirmam que a maior diversidade da espécie está no continente asiático 
e, que se deu a partir da espécie Cucumis callosus (Rottle) Cogn. et Harms. Além disto, verificam-se insucessos nos 
cruzamentos envolvendo o meloeiro e espécies do gênero Cucumis da África (Sebastian et al 2010). 

Esta espécie é considerada a mais polimórfica dentro do gênero Cucumis (Luan et al 2010). O pesquisador Charles 
Naudin foi o primeiro a subdividi-lo em 16 variedades botânicas, sendo a base para classificações futuras (Pitrat et al., 
2000).  A espécie C. melo compreende duas subespécies, de acordo com a pilosidade do ovário: C. melo spp melo, com 
pêlos longos no ovário, e C. melo spp agrestis, com pêlos curtos e adensados no ovário (Jefrey 1980). A subespécie 
agrestis contempla as variedades ou grupos botânicos acidulus, conomon, momordica, makuwa e chinensis. E, a 
melo,variedades como chate, flexuosus, tibish, adana, ameri, cantalupensis, chandalak, reticulatus, inodorus e dudaim 
(Pitrat e Besombles 2008; Burger et al 2010).  
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Dentro dos grupos existem os tipos de melão, os quais foram melhorados. Os tipos comercializados no Brasil são: 
Amarelo, Honey Dew, Pele de sapo, Cantaloupe, Gália e Charentais. Os três primeiros tipos pertencem à variedade 
botânica inodorus (frutos não climatéricos). Os do tipo Cantaloupe (americano) e Charentais (europeu) são aromáticos 
(frutos climatéricos) (Nunes et al., 2006), bem como o melão Gália (Karchi, 2000).  

 

Patógeno Macrophomina phaseolina em meloeiro 
 

Dentre as doenças que acometem o meloeiro destacam-se as ocasionadas por patógenos habitantes do solo, 
como a podridão cinzenta, causada pelo fungo Macrophomina phaseolina Tassi (Goid.) (Tavares 2002). Este patógeno 
tem sido isolado de raízes de meloeiro e de plantas daninhas (Sales Júnior et al 2012). Trata-se de um fungo mitospórico, 
pertencente ao filo Ascomycota, classe Dothideomycetes, ordem Botryosphaeriales e família Botryosphaeriaceae, 
podendo formar dois tipos de estruturas assexuais: picnídios e microesclerócios (Viana 1996; Mycobank 2013). 

Os microesclerócios variam bastante, podendo ser esféricos, oblongos, ovais ou elípticos, bem como em 
longitude (25 a 150 µm). As hifas jovens são hialinas e tornam-se escuras com a idade (Bruton e Wann 2004). São 
produzidos a partir do micélio, com estrutura multicelular, duras e resistentes a condições adversas, e são encontrados 
sob a epiderme das raízes ou na camada externado córtex e região do colo (Almeida et al 2014). 

Os exsudatos radiculares são responsáveis por induzir a germinação dos microesclerócios, no qual tubos 
germinativos são formados aderindo às células epidérmicas das raízes por pressão mecânica e digestão enzimática, ou 
através de feridas e aberturas naturais (Hartman et al 1999). Tais estruturas são responsáveis pela fase saprófita do 
fungo (Kaur et al 2012). Segundo Baird et al (2003), os microesclerócios podem sobreviver de 2 a 15 anos no solo, 
dependendo das condições ambientais e, se estiverem ou não associados a tecidos do hospedeiro. 

Os picnídios são estruturas negras que variam entre 100 a 200 µm. Os conídios são unicelulares, hialinos, 
elipsóides ou ovóides e medem 14-30 x 5-10 µm. Os picnídios germinam facilmente e são infecciosos (Bruton e Wann 
2004). São produzidos em tecido vivo e, responsáveis pela fase patogênica da doença (Machado e Kimati 1975; Kaur et 
al 2012). 

O fungo foi relatado em todo o mundo, mas é economicamente mais importante nos países tropicais e 
subtropicais (Purkayastha et al 2006), causando significativas perdas na produção agrícola sob altas temperaturas e em 
condição de tempo seco (Muchero et al 2011; Ambrósio et al 2015). O clima do Brasil favorece a infecção por esse fungo, 
por apresentar solos mais compactados e, elevada temperatura (28-32°C) (Cardona 2006; Almeida et al 2014). 

Sua ocorrência foi relatada, pela primeira vez, no Brasil em raízes de feijão (Bitancourt 1935). Possui um amplo 
espectro de hospedeiros, parasitando mais de 680 espécies botânicas como feijão, sorgo, milho, algodão, feijão-caupi, 
pinus, citrus, café, plantas medicinais e, ainda, plantas daninhas (Farr et al 2010; Gupta et al 2012). A gravidade da 
doença está diretamente relacionada com a população de microesclerócios viáveis no solo (Khan 2007). Essa doença foi 
verificada em diversos estados brasileiros (Nechet e Halfeld-Vieira 2006). Estudos evidenciaram a presença de 
diferentes fungos habitantes do solo ocasionando colapso de ramas associados às raízes de meloeiro nos estados do 
Rio Grande do Norte e Ceará, dentre eles, M. phaseolina (Santos et al 2000; Marinho et al 2002; Andrade et al 2005). 

Os sintomas da podridão iniciam-se com lesões na haste da planta, sendo deprimidas e escuras tornando-se 
acinzentadas, podendo ocorrer clorose, podridão de raiz, murcha e morte dos ramos ou de toda planta (Bianchini, et al 
2005). Plantas severamente infectadas morrem prematuramente em virtude da produção de toxinas do fungo e, pelo 
bloqueio dos vasos do xilema (Islam et al 2012). Os prejuízos causados por doenças a cultura do meloeiro são inúmeros, 
indo desde a queda da produtividade e qualidade dos frutos até danos irreversíveis como perda total de área plantada, 
já que não há tempo suficiente para recuperação da planta, por se tratar de uma cultura de ciclo curto.  

Tem-se atribuído ao monocultivo, a causa da ocorrência de doenças em áreas com meloeiro. Reduções de até 
50% nas principais áreas de produção de melão na Espanha foram verificadas devido à ocorrência do colapso do 
meloeiro (Sales Júnior, 1999), doença em que diversos patógenos atuam em associação, causando podridão radicular. 
Yang e Navi (2005) verificaram reduções de 30 a 50% nas lavouras de soja, em alguns estados dos Estados Unidos, 
ocasionadas por M. phaseolina. 
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As fontes de inóculo são constituídas pela semente infectada, restos de cultura e, microesclerócios, sendo este 
último responsável pela sobrevivência do fungo em condições adversas ou na ausência de hospedeiro suscetível e, pela 
fonte primária de inóculo (Chiba et al 2000; Ndiaye 2007; Gutpa et al 2012).  

Têm sido realizadas algumas investigações sobre a eficiência do controle biológico com Streptomyces spp. 
(Etebarian et al 2006a) e Trichoderma (Etebarian 2006b) contra M. phaseolina em meloeiro. A adubação verde tem 
reduzido o potencial de inóculo de fitopatógenos habitantes do solo, melhorando as características físicas, químicas e 
biológicas do solo, além de aumentar a quantidade de matéria orgânica e induzir a planta a produzir substâncias com 
ação antagônica a estes patógenos (Stone et al 2004; Porto et al 2016). 

O uso de rotação de culturas tem sido inviável, devido à sua heterogeneidade de hospedeiro e capacidade de 
sobreviver e multiplicar em restos culturais (Almeida et al 2001). A solarização do solo também tem sido pouco eficiente 
no controle deste patógeno (Bruton e Wann, 2004). Após a eliminação do brometo de metila, devido aos efeitos nocivos 
à saúde humana e ao meio ambiente, o controle de doenças radiculares tornou-se cada vez mais difícil (Islam et al 2012; 
Kaur et al 2012).  

No Brasil, não existem fungicidas registrados para este patógeno em meloeiro. Logo, uma alternativa viável para 
o controle da podridão cinzenta do caule é a utilização de variedades resistentes, por ser um método econômico, 
ambientalmente correto e de fácil adoção pelo produtor, além do uso de porta-enxerto resistente. 
 

Reação de acessos e melhoramento do meloeiro 
 

Por ser considerado um método menos oneroso e seguro para o ambiente, o uso de cultivares resistente ou 
porta-enxertos resistentes, no controle de patógenos habitantes do solo como M. phaseolina, pode ser utilizado de 
forma complementar a outros métodos de controle como o uso de agentes biológicos e controle cultural por meio da 
modificação das condições de pré e pós-plantio, prevenindo a epidemia (Michereff et al 2005; Silva et al 2012). 

Logo, o primeiro passo para conseguir a resistência é o pré-melhoramento. De acordo com Nass e Paterniani, 
(2000) trata-se de um conjunto de atividades que visam à identificação de caracteres e/ou genes de interesse, presentes 
em materiais não adaptados ou que não foram submetidos a qualquer processo de melhoramento, e sua posterior 
incorporação nos materiais adaptados de elevado valor produtivo. São poucos os trabalhos realizados visando à 
identificação de fontes de resistência de cucurbitáceas a M. phaseolina. E, dentre as cucurbitáceas, Cucumis melo é 
considerada a espécie mais polimórfica, sendo, portanto, possível inferir sobre a identificação de materiais com níveis 
de resistência a vários patógenos (Villada et al 2009). 

Salari et al (2012) avaliaram 18 cultivares iranianas de melão contra M. phaseolina e outros patógenos 
habitantes do solo, mas nenhuma das cultivares testadas era imune a todos os fungos patogênicos habitantes do solo. 
No entanto, duas “Sfidak khatdar‟ e “Sfidak bekhat” foram moderadamente resistentes (MR) para os fungos testados, 
e ambas mostraram baixos níveis de danos na haste após a infecção com M. phaseolina. Ambrósio et al (2015) 
estudando a resistência de acessos de melão a M. phaseolina em casa de vegetação, verificaram sete acessos altamente 
resistentes (Ag-15591Ghana, Dud-CUM296Georg, Ag-C38Nig, Can-NYIsr, Con-Pat81Ko, Dud-QPMAfg e Ac-
TGR1551Zimb), fontes promissoras para a resistência a esse fungo. 

Segundo Siviero et al (2002) métodos rápidos de avaliação da resistência, como ultilização de palitos de 
madeira consistem em importante etapa da seleção de genótipos superiores nos programas de melhoramento genético. 
Este método apresenta as seguintes vantagens: i) o inóculo é colocado em contato direto com o tecido hospedeiro, 
reduzindo a possibilidade de contaminação com outro patógeno; ii) garantia de contato do patógeno com o hospedeiro, 
reduzindo a possibilidade de escape (Santos 2016). Ambrósio et al (2015) e Medeiros et al (2015) mostraram o sucesso 
deste método em meloeiro à reação de Macrophomina phaseolina. 
 

Considerações finais 
 

Pelo fato do fungo Macrophomina phaseolina ser um habitante do solo, possuir estruturas de resistência como 
os microesclerócios, ampla gama de hospedeiros, não possuir fungicida registrado para esta cultura, e após a eliminação 
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do brometo de metila no Brasil, seu controle torna-se muito difícil. Logo, uma das alternativas viáveis ao controle é a 
utilização de cultivares resistentes e/ou porta-enxertos resistentes. Por isso, a necessidade de fazer o rastreio de 
germoplasma e a identificação fontes úteis. 
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