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CERCOSPORIOSE DAMELANCIA NO ESTADO DO PlAUt

Candido Athayde Sobrinho1

Maria Menezes2

A melancieira (Cit7'llllus lanatlls Thumb. &Mansf.) e cultivada em quase todas as regi5es tropicais
e subtropicais do mundo, representando importante opyao como fruto fresco para 0 consumo "in natura".
No Nordeste brasileiro, a cultura vem se expandindo de forma bastante intensa, apresentando-se,
atualmente, como boa alternativa no agroneg6cio regional, sobretudo como cultura irrigada.

Nos meses de agosto a setembro de 1994, durante a estayao seca, em plantios de melancia irrigados
por aspersao conduzidos no municipio de Barras, estado do Piau!, observou-se 0 aparecimento de uma
queima foliar generalizada seguida de morte de muitas plantas. Os sintomas da doenya consistem,
inicialmente, em pequenas manchas foliares, de Formato circular a ovalado (1-3 mm de diametro), de
colorayao vennelho-castanha com centro branco, que coalescem definindo urn extenso crestamento (Fig.l).
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A evoluyao da doenya e muito nipida atingindo todo 0 plantio. Em poucos dias, ap6s 0 inicio
do ataque, as plantas apresentam-se com as folhas completamente secas, como se tivessem sido
queimadas. Nessas condiyoes, verifica-se elevado indice de abortamento de flores e frutos, resultando
em dnistica reduyao da produtividade.

Examinando-se as plantas afetadas, verificou-se sobre a superficie das folhas, no centro das
lesoes, a presenya de discretas estruturas vegetativas e reprodutivas que, ap6s microscopia, indicou tratar-
se de conidi6foros e conidios de Cercospora sp.

Amostras defolhas apresentando diferentes estadios de evoluyao dos sintomas foram encaminhadas
para 0 Laborat6rio de Micologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco para analise e
identificayao do agente patogenico.

Os trabalhos de identificayao conduzidos, baseados nas caracteristicas gerais do fungo, nos
estudos de morfologia e patogenicidade, permitiram identificar 0 pat6geno como Cercospora citrullina
Cook. Este pat6geno tern sido reportado atacando melancia e melao no Nordeste brasileiro, determinando
enfermidade de carater secundario (ponte, 1996). Entretanto, essa e a primeira constatayao de grave
intensidade efetuada para 0 estado do Piaui.
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