
 

 

 

Universidade de São Paulo 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

 
 
 

 
 

 
Tratamento de sementes de melão (Cucumis melo L.) para o 

controle de Acidovorax avenae subsp. citrulli  
  
 
 
 

 
 

 
Vanessa Cristina Frare 

 
 

 
Tese apresentada para obtenção do título de Doutor 
em Ciências. Área de concentração: Fitopatologia 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piracicaba 
2010 



 

 

 

Vanessa Cristina Frare 
Engenheiro Agrônomo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamento de sementes de melão (Cucumis melo L.) para o controle de 
Acidovorax avenae subsp. citrulli  

 
 
 
 
 

 
Orientador: 
Prof. Dr. LUIS EDUARDO ARANHA CAMARGO 

 
 

 
 

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em 
Ciências. Área de concentração: Fitopatologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba 
2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação  

DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO  - ESALQ/USP 
 
 

Frare, Vanessa Cristina 
Tratamento de sementes de melão (Cucumis melo L.) para o controle de Acidovorax 

avenae subsp. citrulli / Vanessa Cristina Frare. - - Piracicaba, 2010.  
 82 p. : il. 

Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2010. 
 

1. Bactérias fitopatogênicas 2. Doenças de plantas 3. Melão 4. Produtos fitossanitários    
5. Semente - Tratamento I. Título 
 

                                                                                                            CDD  635.61        
                                                                                                                      F839t 

 
 

 
“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 

 
 
 



 

 

3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus,  

que me permitiu realizar mais esse sonho 

 e que me deu uma família maravilhosa 

 
 
 

 
OFEREÇO 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

4 



 

 

5

Aos meus pais 

Jorge Pedro Frare e Maria do Carmo Doswaldo Frare  

 

 

Ao meu irmão  

Guilherme Fernando Frare 

 

 

Às minhas cachorrinhas 

Justina, Jack e Bibi 

 

 

Ao meu namorado 

Elizeu Pozzani 

 

 

À futura geração de pesquisadores, 

Maria Luiza, Clara, Ana Laura e ao bebê da Marisa 

 

 

 

 

 

 

DEDICO 

 



 

 

6 



 

 

7

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por tudo. 

À minha família, por todo o amor inesgotável e apoio;  

Ao Prof. Dr. Luis Eduardo Aranha Camargo, pela oportunidade, orientação e 

paciência; 

À Dra. Maria Heloisa Duarte de Moraes (Helô), por toda amizade, apoio e 

incentivo que foram fundamentais durante todos esses anos;  

Ao Prof. Menten pelos ensinamentos e desafios; 

A todos os professores do Setor de Fitopatologia, pelas valiosas contribuições, 

em especial aos professores Jorge A. M. Rezende e Ivan Paulo Bedendo que me 

ensinaram muito durante o estágio em docência; 

Ao querido Elizeu Pozzani, por todo companheirismo, carinho e apoio, 

principalmente nos momentos mais difíceis deste trabalho ; 

Às grandes amigas Thais Dias Martins, Marisa S.A.R. Faulin e Ana Carolina 

Fazza, pela amizade em todos os momentos, companheirismo e apoio; 

Às queridas Pastora Querales, Annelise R. Tremocoldi e Heloisa Malagueta 

pelo prazeroso convívio e colaboração na avaliação dos testes de vigor; 

À amiga amicíssima Alessandra A. Rabalho, pela grande amizade, que mesmo 

longe esteve sempre presente; 

Aos funcionários Fernanda Y. B. Groppo, José Rodolfo Groppo e Liliane de 

Diana Teixeira, pela amizade, apoio e agradável convivo;  

Aos funcionários José Edivaldo Buriolla, Jeferson Brajão, Carmen Trolezi, 

Sirlene de Mello, Maria angélica Zambom, Silvia A. Lourenço e Pedro C. Arthuso pela 

amizade e agradável convívio; 

Às empresas Arysta, Basf, Bayer, BR3, Dow AgroSciences, DuPont, Pfizer e 

Syngenta pelo envio dos produtos fitossanitários utilizados neste trabalho; 

À empresa Isla Sementes Ltda., pelo envio das sementes sadias de melão; 

À Kátia R. Brunelli, da empresa Sakata Seed Sudamerica Ltda., pela amizade e 

valiosa colaboração;   



 

 

8 

À funcionária do Departamento de Produção Vegetal Helena P. Chamma, pela 

colaboração na instalação do teste de envelhecimento acelerado; 

As funcionárias da biblioteca Silvia Maria Zinsly e Lurdes Ferreira Gandra, pela 

correção das normas da tese e por serem pessoas de muita boa vontade; 

A todos os amigos do Departamento de Fitopatologia e Nematologia, pelo apoio 

e ótimo convívio. Agradeço muito a todos; 

Ao CNPq, pela bolsa concedida; 

A todos que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para a 

realização deste trabalho; 

 

 Muito Obrigada. 



 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se, a princípio, a idéia não é absurda, 

então não há esperança para ela.” 
 

Albert Einstein 
 

 

 

 

 



 

 

10 

 



 

 

11

SUMÁRIO 
 
RESUMO ....................................................................................................................... 13 

ABSTRACT ................................................................................................................... 15 

LISTA DE FIGURAS...................................................................................................... 17 

LISTA DE TABELAS ..................................................................................................... 19 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 21 

2 DESENVOLVIMENTO................................................................................................ 23 

2.1 A cultura do melão................................................................................................... 23 

2.2 O meloeiro e a mancha-aquosa-do-fruto ................................................................. 24 

2.3 A bactéria Acidovorax avenae subsp. citrulli ........................................................... 25 

2.4 A importância da semente para a disseminação de Acidovorax avenae subsp. citrulli .. 26 

2.5 Controle de Acidovorax avenae subsp. citrulli ......................................................... 27 

2.6 Material e métodos .................................................................................................. 28 

2.6.1 Isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ...................................................... 28 

2.6.2 Patogenicidade dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ...................... 29 

2.6.2.1 Reação de hipersensibilidade (RH) em folhas de fumo ..................................... 29 

2.6.2.2 Teste de patogenicidade em frutos de melão .................................................... 30 

2.6.3 Controle “in vitro” de Acidovorax avenae subsp. citrulli ........................................ 30 

2.6.3.1 Avaliação “in vitro” do efeito dos produtos fitossanitários sobre o crescimento 

dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ........................................................ 34 

2.6.3.2 Avaliação “in vitro” do efeito do óleo de melaleuca sobre o crescimento dos 

isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ............................................................... 34 

2.6.3.3 Avaliação “in vitro” do efeito do ácido peroxiacético sobre o crescimento dos 

isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ............................................................... 35 

2.6.4 Avaliação “in vivo” do efeito dos produtos fitossanitários sobre o crescimento dos 

isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ............................................................... 35 

2.6.4.1 Material vegetal ................................................................................................. 35 

2.6.4.2 Inoculação de sementes de melão com Acidovorax avenae subsp. citrulli ....... 36 

2.6.4.3 Tratamentos de sementes de melão com os produtos selecionados no teste 

“in vitro” ......................................................................................................................... 36 



 

 

12 

2.6.4.3.1 Tratamento convencional de sementes de melão .......................................... 36 

2.6.4.3.2 Tratamento de sementes de melão por infiltração a vácuo ........................... 37 

2.6.5 Testes de vigor .................................................................................................... 38 

2.6.6 Semeadura em casa de vegetação para avaliação de sintomas ......................... 39 

2.6.7 Isolamento de Acidovorax avenae subsp. citrulli de folhas sintomáticas ............. 40 

2.7 Resultados e discussão .......................................................................................... 40 

2.7.1 Patogenicidade e identidade dos isolados ........................................................... 40 

2.7.2 Avaliação “in vitro” do efeito dos produtos fitossanitários sobre o crescimento de 

Acidovorax avenae subsp. citrulli .................................................................................. 41 

2.7.3 Avaliação “in vitro” do efeito do óleo de melaleuca sobre o crescimento dos 

isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ............................................................... 50 

2.7.4 Avaliação “in vitro” do efeito do ácido peroxiacético sobre o crescimento dos 

isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli ............................................................... 51 

2.7.5 Teste de germinação das sementes recebidas.................................................... 51 

2.7.6 Pré-teste para avaliação do efeito do tratamento a vácuo no vigor das sementes... 52 

2.7.7 Testes de vigor das sementes ............................................................................. 56 

2.7.7.1 Teste de germinação e primeira contagem ....................................................... 56 

2.7.7.2 Envelhecimento acelerado ................................................................................ 62 

2.7.8 Semeadura em casa de vegetação para avaliação de sintomas ......................... 69 

2.7.9 Isolamento de Acidovorax avenae subsp. citrulli de folhas sintomáticas ............. 70  

3 CONCLUSÕES .......................................................................................................... 71 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................ 73 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA ................................................................................ 81 



 

 

13

RESUMO 

 
Tratamento de sementes de melão (Cucumis melo L.) para o controle de 

Acidovorax avenae subsp. citrulli  
 

O melão é uma fruta de grande importância para o comércio de exportação do 
Brasil e, embora restrito a um pequeno número de estados produtores, o cultivo dessa 
fruta ampliou-se de forma significativa nos últimos anos. Um dos maiores problemas 
para essa cultura é a presença de patógenos, como a bactéria Acidovorax avenae 
subsp. citrulli (Aac), responsável por perdas de até 100%. O uso de sementes 
garantidamente sadias é a principal e mais efetiva medida de controle preconizada para 
essa bacteriose. Este trabalho teve como objetivo selecionar, “in vitro” e posteriormente 
“in vivo”, produtos capazes de erradicar a bactéria Aac de sementes de melão. 
Sessenta produtos fitossanitários comerciais foram selecionados para a avaliação do 
controle “in vitro” de quatro isolados, sendo nove bactericidas e 51 fungicidas, 
correspondendo a 6 e 45 ingredientes ativos distintos, respectivamente. Além desses 
produtos, avaliou-se também o efeito do óleo de melaleuca e do ácido peroxiacético 
sobre o crescimento dos isolados. Nos ensaios “in vivo”, sementes inoculadas e 
naturalmente infectadas foram tratadas, de maneira convencional e a vácuo, com os 
produtos e doses selecionados no ensaio “in vitro”. Todas as plântulas foram avaliadas 
quanto à presença de sintomas característicos de mancha-aquosa aos 21 dias após a 
emergência. Os antibióticos casugamicina (100 e 200 ug/L), oxitetraciclina (10, 100 e 
200 ug/L), oxitetraciclina+sulfato de cobre (10, 100 e 200 ug/L), os fungicidas captana, 
carboxina+tiram, cloreto de benzalcônio, mancozebe+oxicloreto de cobre, metiram, 
metiram+piraclostrobina e tebuconazol, nas doses de 100 e 200 ug/L e o ácido 
peroxiacético a partir da dose de 300 ug/L apresentaram resultados satisfatórios na 
avaliação “in vitro”. No ensaio “in vivo” nenhum tratamento foi eficiente na erradicação 
da bactéria das sementes. 
 
Palavras-chave: Mancha-Aquosa; Produtos fitossanitários; Ácido peroxiacético; Óleo de 

melaleuca; Tratamento convencional; Vácuo 
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ABSTRACT 
 

Melon (Cucumis melo L.) seeds treatment to control Acidovorax avenae subsp. 
citrulli 

 
      Melon is a fruit of great importance for the export trade of Brazil. Although cultivated 
in a small number of states, the cropping of this fruit has expanded significantly in recent 
years. Pathogens represent the most limiting factors, among which stands out the 
bacterium Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac), responsible for up to 100% losses. 
The use of healthy seed is the main and the most effective control measure of this 
bacterium. This study aimed to select first “in vitro” and subsequently “in vivo”, erradicant 
chemicals of Aac in melon seeds. Sixty commercial products were were tested in vitro in 
the control of four isolates, being nine bactericides and 51 fungicides, corresponding to 
six and 45 distinct active ingredients, respectively. Besides these products the effects of 
oil of the melaleuca tea tree and peroxyacetic acid were also evaluated. In the “in vivo” 
tests, inoculated and naturally infected seeds were treated by conventional manner and 
under vacuum, with the products and doses selected in the “in vitro” test. All seedlings 
were evaluated for the presence of characteristic bacterial fruit blotch symptoms at 21 
days after emergence. The antibiotics kasugamycin (100 and 200 ug/L), oxytetracycline 
(10, 100 and 200 ug/L), oxytetracycline+copper sulphate (10, 100 and 200 ug/L), the 
fungicides captan, carboxin+thiram, benzalkonium chloride, mancozeb+copper 
oxychloride, metiran, metiran+pyraclostrobin and tebuconazole at doses of 100 and 200 
ug/L and peroxyacetic acid at the dose of 300 ug/L showed satisfactory results in the “in 
vitro” control of the bacterium. However, no chemical efficiently eradicated the bacterium 
from the seeds in the "in vivo" tests.  
 
Keywords: Bacterial fruit blotch; Phytosanitary products; Peroxyacetic acid; Melaleuca 

oil; Conventional seed treatment; Vacuum 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Embora restrita a um pequeno número de estados produtores, a cultura do 

melão ampliou-se de forma significativa nos últimos anos. No período de 1980 a 1996, a 

área cultivada com melão no Brasil passou de 5.661 para 12.200 ha, o que representa 

um aumento da ordem de 115,50%, enquanto o incremento da produção foi de 

259,18%.  

O melão é uma fruta de grande importância para o comércio de exportação do 

Brasil. A concentração da safra brasileira coincide com a entressafra da Espanha, de 

setembro a abril, fato que favorece a exportação da fruta. Em 2008 foram exportados 

211.790 toneladas. Os principais destinos do melão nacional são os Países Baixos 

(85.065 t), Reino Unido (58.422 t), Espanha (48.389 t), Alemanha (6.492t), Itália (5.282 

t), Portugal (3.211 t), Irlanda (2.176 t), Polônia (1.126 t) e Estados Unidos (609 t) (FNP, 

2010). 

Um dos maiores problemas para a cultura do melão é a presença de 

patógenos, que causam perdas significativas de produção, chegando até mesmo a 

dizimar completamente a cultura em certas regiões.  

A mancha-aquosa do melão, causada pela bactéria Acidovorax avenae subsp. 

citrulli (Aac) é uma doença grave que tem como principal meio de disseminação a 

semente infectada.  O uso de sementes comprovadamente sadias é uma forma 

simples, segura e econômica de evitar a ocorrência de diversas enfermidades no 

campo. Assim, a produção, a avaliação e a subseqüente utilização de sementes livres 

de patógenos são medidas importantes para o controle de diversas doenças 

bacterianas (OLIVEIRA, 1995).  

Este trabalho teve como objetivo selecionar, “in vitro” e posteriormente “in 

vivo”, produtos capazes de erradicar a bactéria Acidovorax avenae subsp. citrulli de 

sementes de melão. 

 



 

 

22 



 

 

23

2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 A cultura do melão 
 

Pertencente a família Cucurbitaceae e gênero Cucumis (PINTO, 1977), o 

meloeiro (Cucumis melo L) é uma olerícola rica em vitaminas e sais minerais, muito 

apreciada no Brasil (SILVA; COSTA, 2003). Ao fruto maduro são atribuídas 

propriedades medicinais, terapêuticas, diuréticas, calmantes, mineralizantes e 

alcalinizantes (SILVA; COSTA, 2003). 

Todo o melão comercializado e consumido no Brasil, até a década de 1960, 

era proveniente da Espanha (PINTO, 1977) e do Chile (ARAÚJO; VILELA, 2003). 

Nessa mesma década iniciou-se o cultivo comercial da fruta no Brasil, sendo os 

Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo os principais produtores (ARAÚJO; VILELA, 

2003). Entretanto, por ser pouco resistente à umidade, o cultivo do melão não se 

expandiu em grande escala nessas regiões (CASTRO et al., 1998; FILGUEIRA, 1981). 

Com o surgimento dos cultivos comerciais no Nordeste, a produção brasileira 

alcançou, entre 1987 e 1996, um incremento de 366%. Nesse mesmo período a Região 

Nordeste multiplicou por seis sua produção, passando de 38 mil toneladas, em 1987, 

para 230 mil toneladas em 1996. Com esse grande aumento na oferta do melão, essa 

olerícola passou a ser um dos mais importantes produtos do agronegócio brasileiro, 

conquistando maiores espaços nos mercados nacional e internacional (FIPE, 1999, 

apud ARAÚJO; VILELA, 2003). No período entre 1996 e 2005, as exportações de 

melão cresceram 254,55% (SOUZA, 2006). 

A Região Nordeste, responsável por 95,77% da produção nacional de melão 

(FNP 2010), possui duas grandes zonas produtoras. A principal é o pólo meloeiro do 

RN/CE, formado pelo Agropolo de Mossoró e Açu, no Rio Grande do Norte e pelo 

Agropolo do Baixo Jaguaribe, no Ceará, com uma produção anual de aproximadamente 

180 mil toneladas. O segundo é o pólo meloeiro do BA/PE, formado pelo Agropolo do 

Submédio São Francisco, com uma produção anual média de 40 mil toneladas (Dias et 

al., 1998, apud ARAÚJO; VILELA, 2003).       

A produção mundial de melão em 2006 foi estimada em 27,9 milhões de 

toneladas, representando 4,2% do total de frutas produzidas (COEX). Os maiores 
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produtores são China, Turquia, Estados Unidos, Irã e Espanha que, juntos, englobam 

60% da produção mundial (ARAÚJO, 2007). O Brasil ocupa a vigésima posição, com 

21.576 ha plantados e uma produção média de 495.323 toneladas (FNP, 2010). Nas 

últimas duas décadas, enquanto a produção mundial de melão triplicou, a brasileira 

aumentou 20 vezes. É importante salientar que de 1994 a 2004 o valor da produção 

aumentou 552,22% (SOUZA, 2006). Em 2007 o melão foi a principal fruta em volume 

exportado, com 22% do total de 918,7 mil toneladas (COEX).  

 

2.2 O meloeiro e a mancha-aquosa-do-fruto 
 

Um dos principais fatores que limitam a produção da cultura é a ocorrência de 

doenças (TAVARES, 2002). Dentre estas, a mancha-aquosa, causada pela bactéria 

Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac), é responsável por perdas de até 100% em 

períodos chuvosos (MARIANO; SILVEIRA, 2004a).   

O primeiro relato dessa doença foi em melancia, em 1965, na Georgia, EUA 

(WEBB; GOTH, 1965, apud MARIANO; SILVEIRA, 2004a). Atualmente a bactéria já foi 

detectada nos seguintes países: Austrália, Brasil, China, Coréia, Costa Rica, EUA, 

Índia, Israel, Japão, Nicarágua, Tailândia, Taiwan e Turquia (BURDMAN; KOTS, 2005). 

Suspeita-se que a transmissão e disseminação foram feitas por sementes infectadas 

com a bactéria (CALIFORNIA CROP IMPROVEMENT ASSOCIATION, 2005). 

Na Região Nordeste do Brasil, Aac foi detectada pela primeira vez em 1997, 

no Estado do Rio Grande do Norte (ASSIS et al., 1999) e, em seguida, no Ceará 

(SANTOS; VIANA, 2000) e Pernambuco (MARIANO et al., 2001). 

Os sintomas podem ocorrer em plântulas, folhas e frutos, sendo mais fácil e 

comumente visualizados nos frutos maduros, onde são mais típicos (SANTOS; VIANA, 

2000). A necrose ou simples lesão na casca não reflete o dano que ocorre na polpa 

imediatamente abaixo, ou seja, a parte interna já pode estar bastante comprometida, 

mesmo quando a lesão externa apresentar um pequeno diâmetro. Essas lesões se 

apresentam inicialmente como pontos oleosos de 1 a 5 mm de diâmetro, os quais se 

expandem e se tornam manchas marrons, necróticas, com ou sem rachaduras no 

centro. Internamente ocorre descoloração da polpa, que se apresenta marrom 



 

 

25

avermelhada abaixo da casca. (MARIANO; SILVEIRA, 2004b). Plântulas oriundas de 

sementes infectadas podem entrar em colapso total ou apresentar manchas 

encharcadas que progridem para verde-escuras (SANTOS; VIANA, 2000). 

Essa doença é considerada um grande problema para as áreas produtoras do 

Nordeste. Os prejuízos acumulados na safra de 2000, principalmente no período 

chuvoso, foram elevados e as produções de algumas lavouras nos municípios de Quixeré 

- CE e Mossoró - RN foram completamente dizimadas (SANTOS; VIANA, 2000).  

De acordo com Sales Junior e Menezes (2001, apud MARIANO; SILVEIRA, 

2004a), as perdas atribuídas a essa doença no Rio Grande do Norte estão em torno de 

40 a 50%, podendo chegar a 100%. Na safra de 2001, um levantamento realizado em 

18 plantios de meloeiro no Estado do Rio Grande do Norte registrou a presença da 

mancha-aquosa em todos, com incidência de até 47,3% (MARIANO; SILVEIRA, 2004b). 

Todos os tipos de melão apresentam suscetibilidade à bactéria (LATIN, 1997; 

MARIANO et al., 2001). As condições ambientais têm um papel fundamental no 

desenvolvimento dos sintomas e na severidade da doença (ISAKEIT, 1999). De acordo 

com Silveira et al. (2002), a temperatura de 30°C propiciou maior diâmetro e 

profundidade da lesão em frutos. No caso de sintomas foliares, estes são mais comuns 

em temperaturas maiores que 32C (ISAKEIT, 1999). Segundo Hopkins et al. (1992), 

sob condições de temperatura e umidade favoráveis a bactéria pode se disseminar 

rapidamente, resultando em 100% de infecção de frutos na época da colheita. 

 

2.3 A bactéria Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

De acordo com Schaad et al. (2000), o gênero Acidovorax foi originalmente 

proposto em 1990, por Willems et al. Baseados em análises moleculares esses 

mesmos autores propuseram, em 1992, que Pseudomonas avenae, P. 

pseudoalcaligenes subsp. citrulli e P. pseudoalcaligenes subsp. konjaci fossem 

transferidos para este novo gênero, como subespécies de Acidovorax avenae. 

A bactéria Aac é aeróbia, gram negativa, baciliforme e possui mobilidade 

devido à presença de um flagelo polar (MARIANO; SILVEIRA, 2004b; SCHAAD et al., 

2000). Além dessas características Schaad et al. (2000) relata que essa bactéria possui 
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colônias não amarelas em YDC/NA e não fluorescentes em meio KB, não cresce em 

DIM Agar, não utiliza arginina e betaina, é urease positiva e é capaz de crescer a 40°C.  

A disseminação de Aac à longa distância pode ocorrer pelo transplantio de 

mudas de cucurbitáceas infectadas (MARIANO; SILVEIRA, 2004b) e por sementes 

infectadas (ARAÚJO et al., 2004; MARIANO; SILVEIRA, 2004b). À curta distância a 

bactéria pode ser facilmente disseminada para plântulas vizinhas pela água da chuva 

ou irrigação, solos infestados, insetos, utensílios agrícolas e trabalhadores do campo 

(SANTOS; VIANA, 2000).  

No campo a bactéria sobrevive em plântulas voluntárias, plantas mortas, 

restos de cultura, frutos infectados deixados no solo e hospedeiros alternativos 

(HOPKINS et al., 1996; HOPKINS; THOMPSON, 2002; MARIANO; SILVEIRA, 2004b). 

Algumas plantas daninhas são suscetíveis a bactéria, que pode ser disseminada pela 

semente dessas plantas. No solo a bactéria não sobrevive mais que algumas semanas 

na ausência da planta hospedeira (ISAKEIT, 1999). 

 Além do melão, Aac possui também como hospedeiros alternativos: abóbora, 

abobrinha e melancia (MARIANO; SILVEIRA, 2004b), melão-pepino (OLIVEIRA et al., 

2002), bucha e melão-de-são-caetano (SANTOS; VIANA, 2000), berinjela, maxixe, 

moranga, pepino, pimentão e tomate (NASCIMENTO et al., 2002).  

 

2.4 A importância da semente para a disseminação de Acidovorax avenae subsp. 

citrulli 
 

As sementes são veículos muito eficientes de disseminação de doenças de 

uma região para outra (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). Os danos causados por 

doenças transmitidas por sementes podem ser evitados ou minimizados pela utilização 

de sementes sadias e/ou tratadas (MENTEN, 1991).  

De acordo com Baker (1972), os patógenos podem sobreviver no interior das 

sementes por períodos de tempo mais prolongados do que em outras partes da planta 

Provavelmente isso se deve ao fato das sementes possuírem camadas protetoras e de 

acumularem reservas nutritivas dos quais muitos patógenos se beneficiam (MACHADO, 

1987).  
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O cultivo de sementes contaminadas ou infectadas em mistura com sementes 

sadias é um dos meios mais eficientes de se introduzir ou acumular patógenos em 

áreas novas ou tradicionais de cultivo, principalmente devido ao fato de que as 

sementes que contém patógenos não são facilmente reconhecidas em um lote. Dessa 

forma são distribuídas aleatoriamente no campo, constituindo foco primário de infecção 

na fase mais inicial da cultura, onde as chances para o estabelecimento das doenças 

são máximas (MACHADO, 1987). 

A semente infectada é o principal meio de disseminação e transmissão da 

bactéria Aac (HOPKINS et al., 1996; HOPKINS; THOMPSON, 2002; MARIANO; 

SILVEIRA, 2004), sendo muito eficiente. Mariano e Silveira (2004b) relatam níveis de 

transmissão de 33 a 91%. De acordo com Stall (1997), geralmente cerca de 80 a 90% 

de plântulas oriundas de sementes obtidas de frutos doentes são portadoras. É 

importante salientar que alguns produtores utilizam sementes da própria lavoura para 

novos plantios (MARIANO; SILVEIRA, 2004a). 

Além de ter um papel fundamental na disseminação e na transmissão da 

bactéria, a semente também é muito importante para a sobrevivência de Aac. Existem 

relatos da transmissão de Aac por semente após armazenagem por 12 meses 

(HOPKINS et al., 1996). 

 

2.5 Controle de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

Para o controle de Aac Isakeit (1999) recomenda a aplicação de bactericidas 

cúpricos. O produto deve ser aplicado semanalmente e na dose completa caso haja a 

presença de plantas infectadas no campo; a cada duas semanas, com dose completa, 

ou semanalmente, com metade da dose recomendada, caso não haja a presença de 

plantas sintomáticas. Walcott et al. (2001) recomendam a aplicação de fungicidas 

cúpricos, de forma preventiva, quinzenal ou semanalmente. No geral, como medida 

preventiva, a recomendação é iniciar as aplicações no florescimento e prosseguir até a 

maturação do fruto (ISAKEIT. 1999; WALCOTT et al., 2001).  

 Segundo Araújo et al. (2004) e Kim et al. (2008), o uso de sementes 

garantidamente sadias é a principal e mais efetiva medida de controle preconizada para 
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a mancha-aquosa do melão. Embora existam vários tratamentos de sementes 

recomendados para o controle de Aac, nenhum é capaz de erradicar a bactéria de lotes 

de sementes infectadas natural e/ou artificialmente (SANTOS; VIANA, 2000). Isso pode 

ser explicado pelo fato da bactéria associar-se às sementes tanto externa como 

internamente através do hilo (MARIANO; SILVEIRA, 2004b). 

Além do uso de agrotóxicos no campo e do tratamento de sementes, são 

recomendadas para o controle de Aac: destruição dos restos culturais, prevenção de 

trânsito de pessoas ou máquinas enquanto as plantas permanecerem molhadas, evitar 

plantio direto (ISAKEIT, 1999), realizar rotação de cultura por pelo menos três anos, 

evitar o plantio em áreas úmidas, evitar excesso de nitrogênio e eliminar cucurbitáceas 

silvestres (VIANA et al., 2000, apud MARIANO; SILVEIRA, 2004a)  

 O manejo da mancha-aquosa pelo uso de cultivares resistentes seria a medida 

de controle mais viável (HOPKINS et al., 1993), porém ainda não há cultivares 

comerciais com resistência monogênica (BURDMAN; KOTS, 2005).   

 

 

2.6 Material e métodos 
 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Patologia de Sementes e na 

casa de vegetação do Departamento de Fitopatologia e Nematologia da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP. 

 

2.6.1 Isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli  
 

Os isolados (Tabela 1) obtidos junto à fitobacteriologistas (EMBRAPA-CNPH, 

SAKATA e UFRPE) foram recuperados em meio de cultura nutriente-agar (NA) 

(Himedia) e posteriormente preservados em solução de tampão fosfato. 

A solução tampão foi preparada através da adição de 0,3g de K2HPO4 e 0,2g 

de KH2PO4 em 200 mL de água destilada. Após a autoclavagem foram pipetados 

aproximadamente 1,5 mL da solução tampão para tubos eppendorf estéreis de 2 mL. 

Os isolados, cultivados em placas de petri contendo meio NA, foram então transferidos 

com alça de poliestireno descartável estéril para os frascos contendo a solução tampão. 
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Os frascos foram tampados, agitados, vedados com filme de PVC e armazenados a 

temperatura ambiente. 
 

  

Tabela 1 - Procedência dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli  
 

ISOLADO CULTURA PROCEDÊNCIA 

W-A2 melancia Presidente Prudente – SP 

M-A3 melão Jequié – BA 

M-A4 melão Baraúnas – RN 

M-A5 melão Mossoró – RN 

 

Todos os isolados utilizados foram submetidos ao teste de DAS ELISA para 

Acidovorax avenae subsp. citrulli, conforme protocolo estabelecido pelo fabricante 

(Agdia - catálogos nos CAB 14800, ECA 14800, PSA 14800 e SRA 14800) para a 

confirmação de sua identidade. 

 

2.6.2 Patogenicidade dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

  Todos os isolados foram submetidos aos testes de hipersensibilidade (RH) 

em folhas de fumo e patogenicidade em frutos de melão conforme descrito a seguir.  
  
2.6.2.1 Reação de hipersensibilidade (RH) em folhas de fumo 

 

Para cada isolado foi realizada uma suspensão, em água estéril, com 

concentração ajustada para 106 UFC/mL e em seguida infiltrada por pressão, com 

ajuda de uma seringa hipodérmica estéril, nos espaços intercelulares da face dorsal 

das folhas de fumo (MARIANO; SILVEIRA, 2005). Folhas infiltradas somente com 

água destilada estéril foram utilizadas como testemunha. As plantas foram mantidas 

em casa de vegetação e as avaliações foram realizadas 24 e 48 horas após a 

infiltração.  
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2.6.2.2 Teste de patogenicidade em frutos de melão 
 

Frutos comerciais de melão, obtidos no Mercado Municipal de Piracicaba-SP, 

foram lavados com água e detergente, enxaguados em água corrente, pulverizados 

com álcool 70% e secos com papel toalha. Os frutos foram inoculados com auxílio de 

um palito de dente estéril (Figura 1A). A ponta de cada palito foi colocada em contato 

com a respectiva colônia bacteriana crescida em meio NA e em seguida o palito foi 

introduzido no interior do fruto. Palitos de dente estéreis, sem contato com a bactéria, 

foram utilizados como controle negativo. 

Os frutos foram colocados em bandeja contendo papel toalha umedecido, 

cobertos com saco plástico (Figura 1B) e mantidos a 30C por 5-7 dias.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 -  Fruto de melão inoculado com os isolados de Aac (A) e incubado em B.O.D. a 30C (B) 
 
2.6.3 Controle “in vitro” de Acidovorax avenae subsp. citrulli  

 

Sessenta produtos fitossanitários comerciais foram selecionados para a 

avaliação do controle “in vitro” dos isolados, sendo nove bactericidas (Tabela 2) e 51 

fungicidas (Tabela 3), correspondendo a seis e 45 ingredientes ativos distintos, 

respectivamente  

Além dos produtos fitossanitários avaliou-se também o efeito do óleo de 

melaleuca e do ácido peroxiacético (Tsunami® 100 - marca Ecolab) sobre o crescimento 

dos isolados. 

A B 



 

 

Tabela 2 - Bactericidas1 selecionados para avaliação “in vitro” 
 

Ingrediente Ativo Grupo Químico Marca Comercial Formulação* Modo de Ação Conc.** 
(g-mL/L) 

Casugamicina antibiótico Hokko Kasumin CS sistêmico 20 
Hidróxido de cobre inorgânico Kocide WDG Bioactive GD contato 538 
Oxicloreto de cobre inorgânico Cupra 500* PM contato 840 
Oxicloreto de cobre inorgânico Fungitol Azul PM contato 588 
Oxicloreto de cobre inorgânico Fungitol Verde PM contato 840 
Oxicloreto de cobre inorgânico Propose PM contato 588 

Oxitetraciclina antibiótico Mycoshield PM --- 200 
Oxitetraciclina  + estreptomicina antibiótico + antibiótico Agri-Micina PM --- 29,4+153 
Oxitetraciclina + sulfato de cobre antibiótico + inorgânico Agrimaicin 500 PM --- 30+500 

1Classificação de acordo com o AGROFIT, Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários 
*CS= concentrado solúvel; GD= granulado dispersível; PM= pó molhável 
**Conc.= concentração do ingrediente ativo (g ou mL) / L do produto comercial 
 
Tabela 3 - Fungicidas1 selecionados para avaliação “in vitro”  
 

Ingrediente Ativo Grupo Químico Marca Comercial Formulação* Modo de 
Ação 

Conc.** 
(g-mL/L) 

Azoxistrobina estrobilurina Amistar GD sistêmico 500 
Azoxistrobina + ciproconazol estrobilurina + triazol Priori Xtra SC sistêmico 200+80 
Boscalida + cresoxim-metílico anilida + estrobilurina Collis SC sistêmico 200+100 

Captana dicarboximida Captan 500 WP PM contato 500 
Captana dicarboximida Captan 750 TS Pse contato 750 

Carbendazim benzimidazol Derosal 500 SC SC sistêmico 500 
Carbendazim + tiram benzimidazol + 

dimetilditiocarbamato 
Derosal Plus SC sist + cont 150+350 

Carboxina + tiram carboxanilida + 
dimetilditiocarbamato 

Vitavax-thiram 200 
SC 

SC sist+cont 200+200 

Cimoxanil + famoxadona acetamida + oxazolidinadiona Equation GD sistêmico 300+225 

(continua) 
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Tabela 3 – Fungicidas1 selecionados para avaliação “in vitro” 
 

Ingrediente Ativo Grupo Químico Marca Comercial Formulação* Modo de 
Ação 

Conc.** 
(g-ml/L) 

Ciproconazol triazol Alto 100 CS sist+cont 100 
Cloreto de benzalcônio amônio quaternário Fegatex SL contato 100 

Clorotalonil isoftalonitrila Bravonil 720 SC contato 720 
Clorotalonil isoftalonitrila Daconil BR PM contato 750 
Clorotalonil isoftalonitrila Isatalonil 500 SC SC contato 500 

Clorotalonil + metalaxil-m isoftalonitrila + acilalaninato Folio Gold PM cont+sist 675+67,5 
Clorotalonil + oxicloreto de 

cobre 
isoftalonitrila + inorgânico Dacobre WP PM contato 250+504 

Cresoxim-metílico estrobilurina Stroby SC SC contato 500 
Difenoconazol triazol Score CE sistêmico 250 
Epoxiconazol triazol Opus SC SC sistêmico 125 

Epoxiconazol + piraclostrobina triazol + estrobilurina Opera SE sistêmico 50+133 
Fenamidona imidazolinona Censor SC translaminar 500 
Fluazinam fenilpiridinilamina Frowncide 500 SC SC contato 500 

Fludioxonil + metalaxil-m fenilpirrol + acilalaninato Maxim XL SC cont+sist 25+10 
Fluquinconazol triazol Atento SC sistêmico 167 

Flutriafol triazol Impact SC sistêmico 125 
Flutriafol + tiofanato-metílico triazol + precursor de 

benzimidazol 
Celeiro SC sistêmico 100+500 

Imibenconazol triazol Manage 150 PM sistêmico 150 
Iprodiona dicarboximida Rovral PM contato 500 

Iprovalicarbe + propinebe carbamato + ditiocarbamato Positron Duo PM sist+cont 55+613 
Mancozebe + oxicloreto de 

cobre 
ditiocarbamato + inorgânico Cuprozeb PM --- 300+440 

Metconazol triazol Caramba 90 CS sistêmico 90 
Metiram ditiocarbamato Polyram DF GD contato 700 

(continuação) 
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Tabela 3 – Fungicidas1 selecionados para avaliação “in vitro” 
 

Ingrediente Ativo Grupo Químico Marca Comercial Formulação* Modo de 
Ação 

Conc.** 
(g-ml/L) 

Metiram + piraclostrobina ditiocarbamato + estrobilurina Cabrio Top GD sistêmico 550+50 
Miclobutanil triazol Systhane WP PM sistêmico 400 
Pencicuron feniluréia Monceren 250 SC SC protetor 250 

Piraclostrobina estrobilurina Comet CE sistêmico 250 
Pirimetanil anilinopirimidina Mythos SC contato 300 
Procloraz imidazolilcarboxamida Sportak 450 EC CE contato 450 

Propiconaol triazol Tilt PM sistêmico 250 
Propiconazol + trifloxistrobina triazol + estrobilurina Stratego 250 EC CE sist e mesost 125+125 

Quintozeno cloroaromático Kobutol 750 PM contato 750 
Quintozeno cloroaromático Terraclor 750 PM PM contato 750 

Tebuconazol triazol Folicur 200 EC CE sistêmico 200 
Tebuconazol + trifloxistrobina triazol + estrobilurina Nativo SC mesost+sist 200+100 

Tetraconazol triazol Domark 100 EC CE sistêmico 100 
Tiabendazol benzimidazol Tecto SC SC sistêmico 485 

Tiofanato-metílico precursor de benzimidazol Cercobin 500 SC SC sistêmico 500 
Tiofanato-metílico + 

clorotalonil 
precursor de benzimidazol + 

isoftalonitrila 
Brisa WG WG sist+prot 240+600 

Triadimenol triazol Bayfidan EC EC sistêmico 250 
Triflumizol imidazol Trifmine PM sistêmico 300 
Triforina análogo de triazol Sonet CE sistêmico 190 

1Classificação de acordo com o AGROFIT, Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários 
*CE= concentrado emulsionável; SL e CS= concentrado solúvel; GD= granulado dispersível; PM= pó molhável; PS= pó solúvel; PSe= pó seco; 
SC= suspensão concentrada; SE= suspo-emulsão 
**Conc.= concentração do ingrediente ativo (g ou mL) / L do produto comercial 

(conclusão) 
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2.6.3.1 Avaliação “in vitro” do efeito dos produtos fitossanitários sobre o 

crescimento dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

 Cada produto fitossanitário foi adicionado ao meio de cultura NA (Himedia), 

após autoclavagem e quando este atingiu uma temperatura média de 50C, de modo a 

se obter doses de 0, 1, 10, 100 e 200 ug/L. Para isto foram preparadas soluções 

estoques de concentrações 100 (III), 1000 (II) e 10000 (I) ug/L. 

 Para a obtenção de um meio de cultura com 1 ug de produto foram pipetados 

3,0 mL da solução estoque III em 297 mL de meio de cultura; para 10 ug foram 

pipetados 3 mL da solução estoque II em 297 mL de meio; para 100 ug foram pipetados 

3 mL da solução estoque I em 297 mL de meio e para 200 ug foram pipetados 6 mL da 

solução estoque I em 294 mL de meio. 

 Cada frasco contendo o meio de cultura foi agitado manualmente para que o 

produto se misturasse por igual e em seguida o meio foi vertido em 15 placas estéreis 

tipo Petri, de plástico. Como testemunha foram vertidos 300 mL de meio NA sem 

produto. 

 Após a solidificação do meio de cultura os isolados foram transferidos, com alça 

de poliestireno descartável estéril, para o meio de cultura contendo o produto e as 

placas foram mantidas em B.O.D., sob escuro contínuo, a 28C, por 48-72 horas. Após 

este período, a presença ou ausência de crescimento bacteriano sobre o meio de 

cultura foi avaliado. Os produtos fitossanitários que inibiram completamente o 

crescimento dos isolados foram selecionados para experimento “in vivo”. 

 

2.6.3.2 Avaliação “in vitro” do efeito do óleo de melaleuca sobre o crescimento 
dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

 O óleo de melaleuca foi adicionado ao meio de cultura NA (Himedia), após 

autoclavagem, quando este atingiu uma temperatura média de 50C, de modo a se 

obter doses de 0, 1, 10, 100 e 200 ug/L. Após a adição, os frascos foram agitados 

manualmente para que o óleo se misturasse por igual e em seguida o meio foi vertido 

em 15 placas estéreis tipo Petri, de plástico. 
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 Após a solidificação do meio de cultura os isolados foram transferidos, com alça 

de poliestireno descartável estéril, para o meio de cultura contendo o óleo e as placas 

foram mantidas em B.O.D., sob escuro contínuo, a 28C, por 48-72 horas. Após este 

período, a presença ou ausência de crescimento bacteriano sobre o meio de cultura foi 

avaliado.  

 
2.6.3.3 Avaliação “in vitro” do efeito do ácido peroxiacético sobre o crescimento 

dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

 O ácido peroxiacético também foi adicionado ao meio de cultura NA (Himedia), 

após autoclavagem, quando este atingiu uma temperatura média de 50C, porém de 

modo a se obter doses de 0, 100, 300, 1000, 1600 e 2000 ug/L. 

 Após a adição procedeu-se da mesma forma que descrito nos itens anteriores. 

 
2.6.4 Avaliação “in vivo” do efeito dos produtos fitossanitário sobre o 
crescimento dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

2.6.4.1 material vegetal 
 

 Nos ensaios “in vivo” foram utilizadas sementes sadias (melão do tipo gaúcho - 

caipira, lote 22581) e naturalmente infectadas. As sementes sabidamente sadias foram 

gentilmente doadas pela empresa Isla Sementes Ltda.. As naturalmente infectadas com 

a bactéria Acidovorax avenae subsp. citrulli vieram de descarte de áreas de produção 

de sementes.  

 Após o recebimento as sementes foram divididas em sub-amostras, submetidas 

ao teste de germinação e armazenadas em geladeira. Para o teste de germinação 

foram utilizadas 200 sementes de cada lote. Cinquenta sementes de cada lote foram 

colocadas, de forma equidistante, sobre duas folhas de papel toalha Germitest 

umedecidas com água em quantidade igual a duas vezes e meia o peso do papel toalha 

seco. Após a distribuição, as sementes foram cobertas e enroladas com uma folha de 

papel toalha umedecida. Os rolos foram colocados em germinador a 25C e as 

avaliações foram realizadas aos quatro e oito dias após a semeadura, de acordo com 

as Regras para Análises de Sementes (BRASIL, 2009). 
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 O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso, com 4 

repetições de 50 sementes cada. 

 
2.6.4.2 Inoculação de sementes de melão com Acidovorax avenae subsp. citrulli 
  

 Sementes de melão sabidamente sadias foram inoculadas de modo semelhante 

ao descrito por Neto et al., 2005. As sementes foram colocadas dentro de becker estéril 

e cobertas com suspensão bacteriana com concentração ajustada para 106 UFC/mL. 

Após 30 minutos, a suspensão foi descartada e as sementes colocadas para secar a 

temperatura ambiente, por aproximadamente 48 horas,  dentro de bandejas forradas 

com papel toalha.  

 
2.6.4.3 Tratamentos de sementes de melão com os produtos selecionado no teste 
“in vitro” 
 

 Sementes sadias, inoculadas artificialmente e naturalmente infectadas foram 

tratadas, de maneira convencional e a vácuo, com os produtos e doses selecionados no 

item 2.6.3. Para cada tratamento foram utilizadas 350 sementes. Antes do tratamento 

as sementes foram armazenadas em saco de papel, pesadas e numeradas de acordo 

com o tipo de tratamento, produto utilizado e dose. 

  

2.6.4.3.1 Tratamento convencional de sementes de melão 
 

  As sementes foram tratadas com auxílio de um saco plástico transparente, com 

os fungicidas nas doses selecionados no teste “in vitro”. Trezentas e cinqüenta 

sementes foram colocadas dentro de sacos plásticos e cada produto, na sua respectiva 

dose, foi distribuído na parede do saco com a ajuda de uma pipeta. Em seguida o 

produto foi misturado às sementes por aproximadamente três minutos para garantir 

uma cobertura uniforme das sementes. Após o tratamento estas foram colocadas para 

secar dentro de caixas plásticas tipo Gerbox forradas com papel toalha por 24 horas. 

  No caso do tratamento com ácido peroxiacético, as sementes foram colocadas 

em becker de vidro e cobertas com o produto na(s) dose(s) selecionada(s) no teste “in 

vitro”. Seguindo recomendação da “California Seed Association” foi utilizado um volume 
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de solução duas vezes maior que o volume de sementes. Estas permaneceram sob 

agitação por 30 minutos e em seguida a solução foi descartada e as sementes 

colocadas para secar de forma semelhante ao descrito no item anterior. 

 Para o tratamento com bactericidas, as sementes foram colocadas em becker 

de vidro e cobertas com o produto nas doses selecionadas no teste “in vitro”, com um 

volume de solução duas vezes maior que o volume de sementes. Estas permaneceram 

imersas na solução bactericida por 30 minutos e em seguida a solução foi descartada e 

as sementes colocadas para secar de forma semelhante ao descrito anteriormente. 
  

2.6.4.3.2 Tratamento de sementes de melão por infiltração a vácuo 
   

 Baseando-se no método de inoculação de sementes de melão com Acidovorax 

avenae subsp. citrulli por infiltração a vácuo (Araújo et al., 2005), foi realizado, por esse 

método, o tratamento de sementes com os produtos e doses selecionados 

anteriormente. 

 Primeiramente foi realizado um pré-teste para observar o efeito da infiltração a 

vácuo dos produtos selecionados no vigor das sementes. Devido à quantidade limitada 

de sementes naturalmente infectadas, este pré-teste foi realizado apenas com as 

sementes sadias. Foram utilizadas 100 sementes para cada tratamento. 

  As sementes foram colocadas dentro de caixas tipo gerbox e imersas em 

soluções com as maiores doses dos produtos selecionados. Sementes imersas apenas 

em água destilada estéril foram utilizadas como testemunha. Em seguida foi colocada, 

dentro de cada caixa, uma tela de arame para que as sementes permanecessem 

completamente imersas durante o processo de infiltração. As caixas foram então 

levadas a um dessecador de vidro conectado a uma bomba de vácuo (Figura 2A). Esta 

foi acionada por dois minutos, proporcionando o vácuo. Após esse período a bomba foi 

desligada e o vácuo liberado. Os vácuos avaliados foram 100, 200, 300, 400, 500 e 600 

mmHg. Em seguida o produto foi descartado e as sementes foram secadas dentro de 

caixas do tipo Gerbox, forradas com papel toalha, por 48 horas (Figura 2B). Após esse 

período foram submetidas a um teste de germinação igual ao descrito no item 2.6.4.1.  
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 Após a seleção do vácuo no pré-teste procedeu-se o tratamento das sementes 

com os produtos e doses previamente selecionados, de forma idêntica à descrita 

anteriormente. 

   

   

 
 
 
 

 
 
 

Figura 2 -  (A) tratamento de sementes de melão por infiltração a vácuo; (B) sementes de melão 
colocadas para secar em caixas gerbox forradas com papel de filtro 

 
2.6.5 Testes de vigor 
 

 Para avaliar o efeito dos tratamentos sobre o vigor das sementes tratadas foram 

realizados os testes de primeira contagem da germinação, germinação e 

envelhecimento acelerado, conforme descrito abaixo. 

 Vinte e cinco sementes de cada tratamento foram colocadas, de forma 

eqüidistante, sobre duas folhas de papel toalha Germitest umedecidas com água em 

quantidade igual a duas vezes e meia o peso do papel toalha seco. Após a distribuição, 

as sementes foram cobertas e enroladas com uma folha de papel toalha umedecida. Os 

rolos foram colocados em germinador a 25C e as avaliações foram realizadas aos 

quatro (primeira contagem) e oito dias após a semeadura, de acordo com as Regras 

para Análises de Sementes (BRASIL, 2009). Os resultados foram expressos em 

porcentagem de plântulas normais. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualizado, com 4 repetições de 25 sementes cada. 

 Cem sementes de cada tratamento foram submetidas ao teste de 

envelhecimento acelerado de acordo com Torres (2002). As sementes foram 

distribuídas em camada simples, sobre tela metálica, suspensa no interior de caixa 

A B 
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plástica tipo gerbox, cujo fundo continha 40 mL de água. As caixas foram tampadas e 

transferidas para incubadora a 41C por 72 horas. Após esse período as caixas foram 

removidas e as sementes foram imediatamente submetidas ao teste de germinação, 

como descrito anteriormente, porém com a avaliação realizada somente no quarto dia 

após a instalação do teste. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

plântulas normais. Foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado, 

com 4 repetições de 25 sementes cada. 

 
2.6.6 Semeadura em casa de vegetação para avaliação de sintomas 
 

 Os tratamentos que não afetaram o vigor das sementes foram avaliados em 

casa de vegetação. Trinta sementes de cada tratamento foram semeadas em bandejas 

de poliestireno expandido (isopor) contendo substrato Plantmax HT (Eucatex). As 

bandejas permaneceram em casa de vegetação e após a emergência das plântulas 

foram colocadas dentro de caixas plásticas, sobre serragem umedecida, para 

permanecerem em condições de alta umidade e temperatura (Figura 3). 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 -  Plântulas de melão submetidas a condições de alta umidade e temperatura 

 

 Todas as plântulas foram avaliadas quanto à presença de sintomas 

característicos de mancha-aquosa aos 21 dias após a emergência. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com 5 repetições de 6 sementes cada.  
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Todas as plantas foram tutoradas individualmente com palitos de bambu, a fim de se 

evitar o contato entre elas. 

  

2.6.7 Isolamento de Acidovorax avenae subsp. citrulli de folhas sintomáticas  
 

 Aos 21 dias após a emergência, folhas sintomáticas de cada tratamento foram 

coletadas, cortadas com bisturi estéril na região limítrofe entre o tecido doente e o sadio 

e submetidas à assepsia superficial com álcool 70% por um minuto seguido por 

hipoclorito de sódio 3:1 por um minuto. Em seguida, os fragmentos foram colocados em 

placas de petri contendo meio NA e incubados a 28C por 48 horas. 

 As colônias bacterianas que cresceram no meio NA foram submetidas ao teste 

de gram e de patogenicidade em folhas de fumo e frutos de melão, como descrito no 

item 2.6.2 e posteriormente preservadas em tampão fosfato. 

 
2.7 Resultados e discussão 
 

2.7.1 Patogenicidade e identidade dos isolados  
 

  Todos os isolados incitaram reação de hipersensibilidade em folhas de fumo 

(Figura 4) e sintomas característicos da doença em frutos de melão (Figura 5), 

confirmando sua patogenicidade. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Folhas de fumo inoculadas com água destilada estéril (A) e com o isolado A4 (B) 
A B 
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B A 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Frutos de melão inoculados com água destilada estéril (A) e com o isolado A2 (B) 

  

 
O teste DAS ELISA para Acidovorax avenae subsp. citrulli foi positivo para 

todos os isolados, confirmando sua identidade (dados não apresentados). 

 
2.7.2 Avaliação “in vitro” do efeito dos produtos fitossanitários sobre o 
crescimento de Acidovorax avenae subsp. citrulli   
 
 Os quatro isolados de Aac se comportaram de forma semelhante frente aos 

diferentes produtos fitossanitários. Em relação aos bactericidas, dos seis ingredientes 

ativos avaliados, apenas casugamicina, oxitetraciclina e a mistura oxitetraciclina+sulfato 

de cobre inibiram o crescimento dos isolados (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Efeito “in vitro” de bactericidas no crescimento de Aac 
 

Ingrediente Ativo Doses (ug/L) 
0 1 10 100 200 

Casugamicina + + + – – 
Hidróxido de cobre + + + + + 
Oxicloreto de cobre + + + + + 

Oxitetraciclina + + – – – 
Oxitetraciclina + estreptomicina + + + + + 

Oxitetraciclina + sulfato de cobre + + – – – 
+ = crescimento bacteriano normal; – = ausência de crescimento bacteriano 
 

 Casugamicina foi eficiente no controle de Aac a partir da dose de 100 ug/L 

(Figura 6A), enquanto oxitetraciclina e a mistura oxitetraciclina+sulfato de cobre foram 
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eficientes no controle da bactéria já a partir da dose de 10 ug/L. Os demais bactericidas 

não apresentaram resultados satisfatórios (Figura 6B). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 6 – Efeito de casugamicina (A) e oxicloreto de cobre (B), em diferentes doses (0, 1, 10, 
100 e 200 ug/L), sobre o crescimento do isolado A3 

  

 O uso de casugamicina para o controle de Acidovorax avenae subsp. citrulli é 

descrito por vários autores. Fagner da Silva et al. (2002a) concluíram que doses de 

seis, dez e 14 ug/L apresentaram um excelente controle dessa bacteriose em meloeiro, 

a exemplo de outros trabalhos (Fagner da Silva et al. (2002b), Marinho et al. (2002) e 

Costa et al. (2006)). 

 Embora diversos trabalhos citem a eficiência de casugamicina no controle de 

Aac, Sales Junior et al. (2005) constataram diferenças significativas quanto à 

sensibilidade de isolados de Aac à casugamicina e oxicloreto de cobre, sendo que dois 

dos dez isolados avaliados foram resistentes “in vitro” a 700 ug/L do produto. Já Oliveira 

et al. (2007) relataram que todos os 41 isolados avaliados apresentaram resistência a 

87 ug/L de casugamicina.  

 Casugamicina é um antibiótico produzido por Streptomyces kasugaensis, 

desenvolvido especialmente para o controle do fungo Pyricularia grisea, causador da 

brusone em arroz (KIMATI, 1995). Possui ação fungicida e bactericida e modo de ação 

sistêmico (AGROFIT). Atualmente esse antibiótico é registrado para o controle de 

diversos patógenos em várias culturas, como Pyricularia grisea x arroz, Cercospora 

beticola x beterraba, Erwinia carotovora subsp. carotovora x batata e cenoura, 

Xanthomonas campestris pv. passiflorae x maracujá, entre outros. A aplicação é por 

B 
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pulverização terrestre ou aérea, não apresentando fitotoxicidade para as culturas 

recomendadas (AGROFIT).  

 Assim como para casugamicina, a oxitetraciclina é citada por vários autores 

como sendo eficiente no controle de Aac. Todos os isolados avaliados neste trabalho 

foram sensíveis a oxitetraciclina e oxitetraciclina+sulfato de cobre a partir da dose de 10 

ug/L. Sales Junior et al. (2005) obtiveram controle satisfatório de Aac com 82 ug/L de 

oxitetraciclina.  

 Oxitetraciclina é um antibiótico do grupo das tetraciclinas, de amplo espectro, 

isolado de Streptomyces rimosus. Os antibióticos pertencentes a esse grupo são, no geral, 

bacteriostáticos e interferem na síntese de proteínas bloqueando a ligação do aminoacil 

tRNA ao complexo ribossômico mRNA. Esta ligação reversível ocorre principalmente na 

subunidade ribossômica 30S dos microrganismos sensíveis (KOROLKOVAS; FRANÇA, 

2004). 

 Todos os 41 isolados avaliados por Oliveira et al. (2007) apresentaram 

sensibilidade a oxitetraciclina+sulfato de cobre e resistência a 

oxitetraciclina+estreptomicina. Da mesma forma, nenhum isolado avaliado neste 

trabalho apresentou sensibilidade a oxitetraciclina+estreptomicina. A estreptomicina, 

assim como a oxitetraciclina, liga-se a subunidade ribossomal 30S, bloqueando-a e 

promovendo erros na leitura do mRNA (KYAW). Os antibióticos bacteriostáticos induzem 

bloqueios reversíveis da síntese protéica dos microrganismos, impedindo a 

multiplicação normal das bactérias, enquanto os bactericidas podem inibir a síntese 

proteica dos microrganismos ou destruir a membrana citoplasmática, provocando 

lesões irreversíveis nas células. A oxitetraciclina é bacteriostática enquanto a 

estreptomicina é bactericida. É sabido que nesta associação ocorre antagonismo entre 

os fármacos envolvidos (GARCIA et al.). 

  Atualmente oxitetraciclina é recomendado para pulverização via terrestre ou 

tratamento de batata semente, sendo registrado para o controle de E. carotovora subsp. 

carotovora x batata, Xanthomonas vesicatoria x pimentão e tomate e C. michiganensis 

subsp. michiganensis x tomate. Também não apresenta fitotoxicidade para as culturas 

recomendadas (AGROFIT). 
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  Todos os isolados avaliados foram resistentes a oxicloreto de cobre e hidróxido 

de cobre. Sales Junior et al. (2007) relataram a eficiência do oxicloreto de cobre, na 

dose de 1250 ug/L, sozinho ou em mistura com casugamicina, na redução da incidência 

de mancha-aquosa em frutos de melão no campo. Costa et al. (2006) obtiveram 66,67% 

do controle da doença com a utilização de hidróxido de cobre. Embora alguns trabalhos 

relatem a baixa eficiência dos antibióticos oxicloreto de cobre e hidróxido de cobre no 

controle de Aac, Oliveira et al. (2007) constataram que todos os isolados avaliados 

foram sensíveis a 120 ug/L de oxicloreto de cobre e 138,2 ug/L de hidróxido de cobre . 

 A resistência a cúpricos em bactérias fitopatogênicas foi observada pela 

primeira vez em Xanthomonas spp. associadas a doenças em pimentão 

(MARCO;STALL, 1983). Diversos mecanismos têm sido sugeridos para explicar a 

resistência de bactérias fitopatogênicas ao cobre, entre eles o controle da entrada de 

cobre e o seu manejo no interior da célula e o seqüestro do cobre por proteínas 

presentes no espaço periplasmático e na membrana externa da célula bacteriana 

(COOKSEY, 1993, apud MENEGUIM et al., 2007). 

 Para os fungicidas, dos 45 ingredientes ativos avaliados, apenas nove foram 

eficientes na inibição do crescimento dos isolados “in vitro” (Tabela 5). Captana, 

carboxina+tiram, cloreto de benzalcônio, mancozebe+oxicloreto de cobre, metiram, 

metiram+piraclostrobina e tebuconazol inibiram o crescimento dos quatro isolados a 

partir da dose de 100 ug/L (Figura 7). Carbendazim+tiram e iprovalicarbe+propinebe 

inibiram o crescimento dos isolados somente na maior dose (200 ug/L). Nenhum 

fungicida inibiu o crescimento da bactéria em dose menor que 100 ug/L. Os demais 

produtos não tiveram efeito sobre o crescimento dos isolados de Aac (Figura 8). 
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Tabela 5 – Efeito “in vitro” de fungicidas no controle de Aac 
 

Ingrediente Ativo Doses (ug/L) 
0 1 10 100 200 

Azoxistrobina + + + + + 
Azoxistrobina + ciproconazol + + + + + 
Boscalida + cresoxim-metílico + + + + + 

Captana + + + – – 
Carbendazim + + + + + 

Carbendazim + tiram + + + + + 
Carboxina + tiram + + + – – 

Cimoxanil + famoxadona + + + + + 
Ciproconazol + + + + + 

Cloreto de benzalcônio + + + – – 
Clorotalonil + + + + + 

Clorotalonil + metalaxil-m + + + + + 
Clorotalonil + oxicloreto de cobre + + + + + 

Cresoxim-metílico + + + + + 
Difenoconazol + + + + + 
Epoxiconazol + + + + + 

Epoxiconazol + piraclostrobina + + + + + 
Fenamidona + + + + + 
Fluazinam + + + + + 

Fludioxonil + metalaxil-m + + + + + 
Fluquinconazol + + + + + 

Flutriafol + + + + + 
Flutriafol + tiofanato-metílico + + + + + 

Imibenconazol + + + + + 
Iprodiona + + + + + 

Iprovalicarbe + propinebe + + + + + 
Mancozebe + oxicloreto de cobre + + + – – 

Metconazol + + + + + 
Metiram + + + – – 

Metiram + piraclostrobina + + + – – 
Miclobutanil + + + + + 
Pencicuron + + + + + 

Piraclostrobina + + + + + 
Pirimetanil + + + + + 
Procloraz + + + + + 

Propiconaol + + + + + 
Propiconazol + trifloxistrobina + + + + + 

Quintozeno + + + + + 
Tebuconazol + + + – – 

Tebuconazol + trifloxistrobina + + + + + 

(continua) 
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Tabela 5 – Efeito “in vitro” de fungicidas no controle de Aac 

 
Ingrediente Ativo Doses (ppm) 

0 1 10 100 200 
Tetraconazol + + + + + 
Tiabendazol + + + + + 

Tiofanato-metílico + + + + + 
Tiofanato-metílico + clorotalonil + + + + + 

Triadimenol + + + + + 
Triflumizol + + + + + 
Triforina + + + + + 

+ = crescimento bacteriano normal; – = ausência de crescimento bacteriano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Efeito de metiram (A) e carboxina+tiram (B), em diferentes doses (0, 1, 10, 100 e 200 

ug/L), sobre o crescimento do isolado A4 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8 – Efeito de ciproconazol (A) e piraclostrobina (B), em diferentes doses (0, 1, 10, 100 e 

200 ug/L), sobre o crescimento do isolado A2 

(conclusão) 
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 Para o meloeiro, captana, iprovalicarbe+propinebe e metiram são registrados 

para o controle de Pseudoperonospora cubensis, agente causal do míldio. 

Mancozebe+oxicloreto de cobre é registrado para o controle de Cladosporium 

cucumerinum (queima ou sarna), Colletotrichum orbiculare (antracnose, podridão 

amarga), Didymella bryoniae (crestamento gomoso do caule) e P. cubensis. 

Metiram+piraclostrobina é registrado para P. cubensis e Podosphaera xanthii (oídio) e 

tebuconazole tem seu registro para o controle de D. bryoniae e P. xanthii. 

Carbendazim+tiram, carboxina+tiram e cloreto de benzalcônio não possuem registro 

para uso em meloeiro (AGROFIT). 

  Captana é um fungicida não sistêmico, extremamente tóxico, do grupo químico 

dicarboximida. Promove efeito protetor contra uma ampla gama de patógenos, sendo 

utilizado em tratamento de sementes, de raízes e em pulverizações foliares 

(RODRIGUES, 2006). No Brasil, o ingrediente ativo captana é registrado com as 

seguintes marcas comerciais: Captan Fersol 500 WP, Captan SC, Captan 200 FS, 

Captan 500 TS, Captan 500 WP, Captan 750 TS, Merpan 500 WP, Merpan 800 WG e 

Orthocide 500 (AGROFIT). A ação fungitóxica deste grupo de fungicidas é inerente ao 

grupo NSCC13. Os compostos deste grupo reagem com o tiol celular, como as 

glutationas, na fase inicial de sua atividade (DELEN; TOSUN, 2003). Quando no interior 

da célula reagem preferencialmente com enzimas que contém grupos sulfidrila, 

podendo também reagir com grupos de aminoácidos e inibir enzimas que não possuam 

grupos sulfidrila (HEWITT, 1998). 

 Embora pertencente ao mesmo grupo químico, iprodiona não apresentou 

controle dos isolados de Aac nas doses avaliadas. Isso pode ser explicado por serem 

moléculas diferentes; captana e iprodiona possuem fórmula e nome químico distintos, 

ou seja, não são sinônimos. De acordo com o sistema AGROFIT, captana tem fórmula 

bruta C9H8Cl3NO2S e nome químico N-(trichloromethylthio)cyclohex-4-ene-1,2-

dicarboximide; a fórmula bruta do iprodione é C13H13Cl2N3O3 e seu nome químico 3-

(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide. 

 A mistura carboxina+tiram, eficiente no controle dos isolados de Aac a partir de 

100 ug/L, é registrada no Brasil como três produtos comerciais: Anchor SC, Vitavax-
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Thiram WP e Vitavax-Thiram 200 SC, porém nenhum deles possui registro para a 

cultura do meloeiro (AGROFIT). 

 Carboxina é um fungicida sistêmico integrante do grupo químico carboximida 

(REIS; FORCELINI; REIS, 2007) e tiram é um fungicida do grupo dos ditiocarbamatos 

(subgrupo dimetilditiocarbamatos), primeiros fungicidas totalmente sintéticos, derivados 

do ácido ditiocarbâmico (DELEN; TOSUN, 2003). O fungicida carboxina mostra sua 

ação inibindo a oxidação do succinato via cadeia do citocromo (REIS; FORCELINI; 

REIS, 2007), já o modo de ação dos dimetilditiocarbamatos ainda não foi totalmente 

esclarecido, porém sabe-se que formam um complexo com o cobre e inibem a piruvato 

desidrogenase, a oxoglutarato desidrogenase e a enzima succinato desidrogenase 

(DELEN; TOSUN, 2003). 

 A mistura carbendazim+tiram, registrada com os nomes comerciais de Derosal 

Plus e Protreat, também não possui registro para a cultura do meloeiro. Essa mistura foi 

eficiente na inibição do crescimento dos isolados de Aac somente na dose de 200 ug/L. 

Carbendazim é um fungicida sistêmico do grupo benzimidazol, cujo modo de ação é 

baseado em seu efeito sobre a integridade da tubulina, interferindo na mitose durante a 

divisão na metáfase (DELEN; TOSUN, 2004; REIS; FORCELINI; REIS, 2007). Embora 

a mistura carbendazim+tiram tenha inibido o crescimento dos isolados de Aac, outros 

fungicidas do grupo benzimidazol foram ineficientes, inclusive o próprio carbendazim, já 

que bactérias não produzem tubulina, pois não fazem meiose ou mitose. Portanto, 

provavelmente o efeito obtido foi proveniente da ação do fungicida tiram. 

 A mistura iprovalicarbe+propinebe foi eficiente no controle de Aac apenas na 

dose de 200 ug/L. Essa mistura é registrada no Brasil com o nome comercial de 

Positron Duo. Neste caso possui registro para a cultura do meloeiro (para controle de 

míldio). O ingrediente ativo iprovalicarbe é representante do grupo dos carbamatos; seu 

mecanismo de ação ainda não é totalmente conhecido, sendo que a proposta do 

mecanismo de ação dos carbamatos é a interferência na parede celular e síntese de 

ácidos graxos, resultando na alteração da permeabilidade da membrana (COPPING; 

HEWITT, 1998 apud RODRIGUES, 2006).  

 Propinebe é um fungicida do grupo dos ditiocarbamatos (subgrupo 

etilenobisditiocarbamatos). O modo de ação do subgrupo etilenobisditiocarbamatos 
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ainda não foi completamente elucidado, sabendo-se apenas ser multisítio. É provável 

que inibam enzimas ou funções celulares que interagem com o grupo sulfidrilas de 

proteínas (ROBERTS; HUTSON, 1999 apud DELEN; TOSUN, 2003). Rodrigues (2006) 

relata que os etilenobisditiocarbamatos reagem com enzimas sulfidrílicas e outros 

compostos sulfidrílicos envolvidos na respiração. 

 A mistura mancozebe+oxicloreto de cobre, representada comercialmente pela 

marca comercial Cuprozeb, também foi eficiente no controle da bactéria “in vitro”. Esse 

produto, com registro para a cultura do meloeiro (AGROFIT), representa a mistura de 

um fungicida do grupo ditiocarbamato (subgrupo etilenobisditiocarbamato) com um 

fungicida inorgânico, respectivamente.  

 O ingrediente ativo metiram, fungicida não sistêmico registrado no Brasil com o 

nome comercial de Polyram DF, é outro representante do grupo dos ditiocarbamatos, 

subgrupo etilenobisditiocarbamato, eficiente na inibição do crescimento dos isolados 

avaliados. Assim como a mistura iprovalicarbe+propinebe, possui registro para o 

controle de míldio na cultura do meloeiro (AGROFIT). 

 A mistura metiram+piraclostrobina foi eficiente na inibição do crescimento dos 

isolados de Aac, porém outras estrobilurinas avaliadas, inclusive a própria 

piraclostrobina, foram ineficientes. O produto comercial Cabrio Top é o único fungicida 

registrado no Brasil que contém a mistura metiram+piraclostrobina. Piraclostrobina é 

uma estrobilurina, cujo modo de ação é a inibição da respiração mitocondrial pelo 

bloqueio da transferência de elétrons entre o citocromo b e o citocromo c1, no sítio Q0, 

interferindo na produção de ATP (RODRIGUES, 2006; REIS; FORCELINI; REIS, 2007). 

Provavelmente a eficiência obtida pela mistura foi proveniente da ação do fungicida 

metiram (ditiocarbamato). De modo geral, todos os fungicidas pertencentes ao grupo 

químico dos ditiocarbamatos, em ambos subgrupos (dimetilditiocarbamatos e 

etilenobisditiocarbamato) foram eficientes na inibição do crescimento dos isolados de 

Aac, em pelo menos uma das doses avaliadas. 

Foram avaliados 12 ingredientes ativos, sozinhos ou em mistura, pertencentes 

ao grupo dos triazóis, porém apenas o ingrediente ativo tebuconazole, quando usado 

sozinho, foi eficiente no controle dos isolados avaliados. A mistura 
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tebuconazol+trifloxistrobina não foi eficiente no controle dos isolados de Aac nas doses 

avaliadas. 

 O ingrediente ativo tebuconazole, representante do grupo dos triazóis, é um 

fungicida sistêmico. Pode ser encontrado, no Brasil, em 20 produtos comerciais 

(AGROFIT). O modo de ação dos triazóis se dá pela inibição da biossíntese de 

ergosterol. Agem na formação e na seletividade da membrana plasmática devido à 

demetilação na posição 14 do lanosterol ou na posição 24 do metileno diidrosterol, 

precursor do esterol (REIS; FORCELINI; REIS, 2007). As bactérias possuem hopanol 

em substituição ao esterol da membrana plasmática fúngica (NELMA, 2008). 

 O cloreto de benzalcônio foi eficiente no controle dos isolados de Aac a partir da 

dose de 100 ug/L. Representado por um único produto, o Fegatex, é ao mesmo tempo 

fungicida de contato, bactericida e esporicida, pertencente ao grupo químico amônio 

quaternário.  

 Os antibióticos casugamicina (100 e 200 ug/L), oxitetraciclina e a mistura 

oxitetraciclina+sulfato de cobre (10, 100 e 200 ug/L) e os fungicidas captana, 

carboxina+tiram, cloreto de benzalcônio, mancozebe+oxicloreto de cobre, metiram, 

metiram+piraclostrobina e tebuconazol, nas doses de 100 e 200 ug/L apresentaram 

resultados satisfatórios e foram selecionados para avaliações “in vivo” 

 

2.7.3 Avaliação “in vitro” do efeito do óleo de melaleuca sobre o crescimento dos 
isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
  

 A melaleuca (Melaleuca alternifolia) é uma árvore nativa da Austrália, cujo óleo, 

obtido por destilação a vapor das folhas e ramos terminais recém colhidos, é 

reconhecido por seu excelente poder anti-séptico, antifúngico e antiparasitário natural. É 

rotineiramente utilizado em sabonetes, loções de limpeza, produtos antipruriginosos, 

géis, detergentes, etc. (AZEVEDO, 2008).  

 O óleo de melaleuca possui composição muito complexa, podendo-se identificar 

mais de 40 componentes, entre eles: 1,8 cineol, terpineno, terpineol, L-limoneno e alfa-

pinemo. Estudos mostraram que o óleo de melaleuca inibiu o crescimento de diversos 

microrganismos, entre eles Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus 
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aureus, Aspergillus niger e Streptococcus pyogenes (PHARMA SPECIAL). Não 

obstante tenha efeito antibacteriano, o óleo não foi eficiente na inibição do crescimento 

de Aac em nenhuma dose avaliada (Figura 9A).  

  
2.7.4 Avaliação “in vitro” do efeito do ácido peroxiacético sobre o crescimento 

dos isolados de Acidovorax avenae subsp. citrulli 
 

  O ácido peroxiacético, também conhecido como ácido peracético, peróxido de 

ácido acético (NASCIMENTO, 2002) ou acetilhidroperóxido (CETESB) é um sanitizante 

utilizado com bastante sucesso nos EUA. É obtido pela reação do ácido acético ou 

anidrido acético com o peróxido de hidrogênio (NASCIMENTO, 2002). Possui grande 

capacidade de oxidação dos componentes celulares dos microrganismos 

(SREBERNICH, 2007) e é recomendado, nos EUA, para o controle de Aac (EPA). Tal 

fato foi comprovado neste estudo, já que o ácido controlou a bactéria a partir da dose 

de 300 ug/L, para todos os isolados (Figura 9B). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Efeito do óleo de melaleuca (0, 1, 10, 100 e 200 ug/L) (A) e do ácido peroxiacético (0, 
100, 1000, 1600 e 2000 ug/L) (B) sobre o crescimento do isolado A2 e A4 
respectivamente 

 
 
2.7.5 Teste de germinação das sementes recebidas 
  

  O objetivo do teste de germinação é determinar o potencial máximo de 

germinação de um lote de sementes (Brasil, 2009). Os resultados obtidos no teste de 

germinação das sementes encontram-se na Tabela 6.  

0 0 

10 

100 200 

1 

A 

1000 

1600 2000 

100 

B 



 

 

52 

 
Tabela 6 – Resultados do teste de germinação realizado para as sementes sabidamente sadias 

e as naturalmente infectadas 
 

Sementes 

Teste de Germinação 

Primeira 

contagem (%) 

Plântulas 

normais (%) 

Plântulas 

anormais (%) 

Sementes não 

germinadas (%) 

Sadias 66 82 16 2 

Infectadas 23 67 24 9 

 

 As sementes naturalmente infectadas mostraram uma maior porcentagem de 

plântulas anormais e sementes não germinadas quando comparadas com as sementes 

sadias. Isso pode ser explicado pela presença de fungos de armazenamento, como 

Penicillium sp. e Aspergillus sp., observados no teste de germinação. Araújo et al. 

(2005) relataram que a presença de Aac no interior das sementes não afetou o vigor 

das mesmas. 

 
2.7.6 Pré-teste para avaliação do efeito do tratamento a vácuo no vigor das 
sementes    
 

  Os resultados obtidos nos testes de germinação e primeira contagem da 

germinação se encontram na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Resultado do teste de germinação realizado para avaliar o efeito do vácuo no vigor 
das sementes                                                                                             ( continua ) 

 

Tratamentos Plântulas normais (%) 

Vácuo Produto Primeira contagem Germinação 

100mm Hg oxitetraciclina+sulfato de cobre 59 ab* 87 
 captana 54 ab 93 
 metiram+piraclostrobina 63 a 95 
 mancozebe+oxicloreto de cobre 67 a 93 
 tebuconazole 1 c 49 
 casugamicina 66 a 85 
 oxitetraciclina 33 b 88 
 metiram 71 a 88 
 carboxina+tiram 76 a 95 
 água destilada estéril 70 a 86 
    

200mm Hg oxitetraciclina+sulfato de cobre 74 ab 95 
 captana 76 a 93 
 metiram+piraclostrobina 75 a 93 
 mancozebe+oxicloreto de cobre 74 ab 96 
 tebuconazole 3 c 60 
 casugamicina 59 ab 87 
 oxitetraciclina 45 b 81 
 metiram 56 ab 81 
 carboxina+tiram 70 ab 97 
 água destilada estéril 70 ab 87 
    

300mm Hg oxitetraciclina+sulfato de cobre 65 ab 91 
 captana 84 a 97 
 metiram+piraclostrobina 78 a 94 
 mancozebe+oxicloreto de cobre 68 ab 92 
 tebuconazole 1 c 41 
 casugamicina 71 a 86 
 oxitetraciclina 39 b 83 
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Tabela 7 – Resultado do teste de germinação realizado para avaliar o efeito do vácuo no vigor 
das sementes                                                                                      (continuação) 

 

Tratamentos Plântulas normais (%) 
Vácuo Produto Primeira contagem Germinação 

 metiram 70 a 90 
 carboxina+tiram 74 a 92 
 água destilada estéril 72 a 89 
    

400mm Hg oxitetraciclina+sulfato de cobre 80 a 90 
 captana 71 a 93 
 metiram+piraclostrobina 80 a 93 
 mancozebe+oxicloreto de cobre 76 a 94 
 tebuconazole 1 c 53 
 casugamicina 73 a 92 
 oxitetraciclina 13 b 80 
 metiram 80 a 97 
 carboxina+tiram 72 a 85 
 água destilada estéril 76 a 87 
    

500mm Hg oxitetraciclina+sulfato de cobre 78 a 89 
 captana 71 ab 94 
 metiram+piraclostrobina 62 ab 95 
 mancozebe+oxicloreto de cobre 69 ab 92 
 tebuconazole 0 d 46 
 casugamicina 44 b 85 
 oxitetraciclina 17 c 68 
 metiram 58 ab 90 
 carboxina+tiram 61 ab 93 
 água destilada estéril 66 ab 89 
    

600mm Hg oxitetraciclina+sulfato de cobre 71 a 89 
 captana 79 a 95 
 metiram+piraclostrobina 72 a 95 
 mancozebe+oxicloreto de cobre 64 a 94 
 tebuconazole 0 b 37 
 casugamicina 54 a 90 
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Tabela 7 – Resultado do teste de germinação realizado para avaliar o efeito do vácuo no vigor 
das sementes                                                                                      (conclusão) 

 

Tratamentos Plântulas normais (%) 

Vácuo Produto Primeira contagem Germinação 

 oxitetraciclina 3 b 73 
 metiram 56 a 91 
 carboxina+tiram 63 a 90 
 água destilada estéril 70 a 90 
    
 CV (%) 13,5 6,5 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 

 

  Embora alguns tratamentos resultaram em atraso na germinação, como é o 

caso de casugamicina x 500 mm Hg, de maneira geral as plântulas se recuperaram, 

apresentando germinação normal.  

  Os produtos oxitetraciclina e tebuconazole foram fitotóxicos, resultando em 

grande quantidade de plântulas anormais (Figura 10). Estes produtos foram 

descartados.  

 

   

   

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Plântulas anormais de melão, obtidas no teste de germinação, após tratamento com 

tebuconazole 
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2.7.7 Testes de vigor das sementes  
  

2.7.7.1 Teste de germinação e primeira contagem 
  

  As sementes foram submetidas aos testes de primeira contagem da 

germinação e germinação após serem tratadas com os produtos e doses selecionados 

no teste “in vitro”. Os resultados obtidos encontram-se nas Tabelas 8, 9, 10 e 11.  
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Tabela 8 – Porcentagem de plântulas normais obtidas nos testes de primeira contagem e 
germinação das sementes inoculadas e tratadas por infiltração a vácuo 

 

 Tratamento Dose (ug/L) 

Plântulas normais (%) 

 Primeira contagem Germinação 

Metiram+piraclostrobina  100 84 a* 92 a 

 200 82 a 93 a 

captana 100 83 a 95 a 

 200 84 a 93 a 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 75 abc 91 a 

 200 82 a 88 a 

metiram 100 75 abc 89 a 

 200 82 a 91 a 

carboxim+tiram 100 74 abc 90 a 

 200 78 ab 95 a 

Testemunha inoculada ... 58 c 82 b 

Testemunha sadia ... 60 bc 84 b 

CV (%)  5,86 3,33 

    

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 72 a 89 a 

 100 58 a 89 a 

 200 72 a 93 a 

cloreto de benzalcônio 100 59 a 86 a 

 200 54 a 90 a 

casugamicina 100 55 a 87 a 

 200 50 a 85 a 

ácido peroxiacético 300 78 a 92 a 

 1000 66 a 86 a 

 1600 50 a 85 a 

Testemunha inoculada ... 61 a 87 a 

Testemunha sadia ... 54 a 87 a  

CV (%)  17,8 4,0 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 



 

 

58 

Tabela 9 - Porcentagem de plântulas normais obtidas nos testes de primeira contagem e 
germinação das sementes inoculadas e tratadas de forma convencional 

 

Tratamento Dose (ug/L) 

Plântulas normais (%) 

 Primeira contagem Germinação 

metiram+piraclostrobina  100 65 ab* 87 a 

 200 61 ab 87 a 

captana 100 69 ab 90 a 

 200 77 a 92 a 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 69 ab 86 a 

 200 66 ab 87 a 

metiram 100 68 ab 94 a 

 200 72 a 90 a 

Carboxim+tiram 100 47 b 84 a 

 200 69 ab 93 a 

Testemunha inoculada ... 58 ab 82 a 

Testemunha sadia ... 60 ab 84 a 

CV (%)  8,19 3,97 

    

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 56 a 95 a 

 100 54 a 91 a 

 200 50 a 92 a 

cloreto de benzalcônio 100 63 a 91 a 

 200 57 a 89 a 

casugamicina 100 65 a 88 a 

 200 51 a 81 a 

ácido peroxiacético 300 62 a 95 a 

 1000 60 a 87 a 

 1600 65 a 94 a 

Testemunha inoculada ... 61 a 87 a 

Testemunha sadia ... 54 a 87 a 

CV (%)  17,8 3,7 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
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     Na primeira contagem do teste de germinação das sementes inoculadas com a 

bactéria e tratadas por infiltração a vácuo (Tabela 8) foi possível observar um efeito 

benéfico de alguns tratamentos sobre o vigor das mesmas. Os tratamentos 

metiram+piraclostrobina e captana (em ambas as doses) e mancozebe+oxicloreto de 

cobre e metiram (na dose de 200 ug/L) apresentaram porcentagem de germinação 

maiores que as testemunhas.  

  Nenhum tratamento apresentou porcentagem de plântulas normais inferiores às 

testemunhas, evidenciando que não houve efeito negativo dos tratamentos sobre o 

vigor das sementes. Por outro lado, observou-se efeito benéfico de alguns tratamentos 

sobre o vigor das sementes, provavelmente devido ao controle de microrganismos 

patogênicos associados a estas. Todos os fungicidas, com exceção do cloreto de 

benzalcônio, apresentaram porcentagem de emergência superior às testemunhas. Os 

demais tratamentos não diferiram estatisticamente das testemunhas. 

  No caso do tratamento convencional (Tabela 9), a primeira contagem da 

germinação evidenciou que o tratamento carboxim+tiram, na dose de 100 ug/L, 

apresentou a menor porcentagem de plântulas normais, enquanto as maiores 

porcentagens foram alcançadas pelos tratamentos captana e metiram, ambos na dose 

de 200 ug/L. 

 Na primeira contagem do teste de germinação das sementes naturalmente 

infectadas e tratadas por infiltração a vácuo (Tabela 10) todos os tratamentos 

fungicidas, com exceção do cloreto de benzalcônio, apresentaram porcentagem de 

plântulas normais maiores que a testemunha. Os bactericidas, o cloreto de benzalcônio 

e o ácido peroxiacético não diferiram estatisticamente da testemunha.  

 No teste de germinação, o fungicida captana, na dose de 100 ug/L, apresentou 

maior número de plântulas normais quando comparado com a testemunha. O ácido 

peroxiacético, nas doses de 1000 e 1600 ug/L, proporcionou um menor número de 

plântulas normais quando comparado com oxitetraciclina+sulfato de cobre. Os demais 

tratamentos não diferiram estatisticamente da testemunha.  
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Tabela 10 – Porcentagem de plântulas normais obtidas nos testes de primeira contagem e 
germinação das sementes naturalmente infectadas, tratadas por infiltração a 
vácuo 

 

Tratamento Dose (ug/L) 

Plântulas normais (%) 

 Primeira contagem Germinação 

metiram+piraclostrobina  100 64 a 84 ab 

 200 54 a 81 ab 

captana 100 63 a 87 a 

 200 48 a 74 ab 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 52 a 79 ab 

 200 55 a 78 ab 

metiram 100 54 a 82 ab 

 200 47 a 70 ab 

carboxim+tiram 100 50 a 81 ab 

 200 58 a 83 ab 

Testemunha  ... 23 b 67 b 

CV (%)  7,78 5,40 

    

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 46 a 74 ab 

 100 36 a 77 a 

 200 49 a 75 ab 

cloreto de benzalcônio 100 45 a 75 ab 

 200 42 a 67 ab 

casugamicina 100 37 a 72 ab 

 200 21 a 60 ab 

ácido peroxiacético 300 38 a 64 ab 

 1000 36 a 55 b 

 1600 33 a 55 b 

Testemunha ... 45 a 76 ab 

CV (%) ... 17,3 7,2 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
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Tabela 11 – Porcentagem de plântulas normais obtidas nos testes de primeira contagem e 
germinação das sementes naturalmente infectadas, tratadas de forma 
convencional 

 

Tratamento Dose (ug/L) 

Plântulas normais (%) 

 Primeira contagem Germinação 

metiram+piraclostrobina  100 45 ab 77 a 

 200 39 ab 77 a 

captana 100 48 ab 77 a 

 200 52 a 80 a 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 48 ab 78 a 

 200 44 ab 74 a 

metiram 100 36 ab 71 a 

 200 44 ab 75 a 

carboxim+tiram 100 27 ab 79 a 

 200 49 ab 74 a 

Testemunha  ... 23 b 67 a 

CV (%)  14,7 7,3 

    

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 42 a 71 ab 

 100 42 a 76 ab 

 200 39 a 71 ab 

cloreto de benzalcônio 100 53 a 83 a 

 200 40 a 77 ab 

casugamicina 100 35 a 59 bc 

 200 12 b 49 c 

ácido peroxiacético 300 41 a 79 ab 

 1000 28 ab 66 abc 

 1600 40 a 68 abc 

Testemunha ... 45 a 76 ab 

CV (%) ... 16,6 7,0 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 

 

 Comparando-se as sementes inoculadas artificialmente com as naturalmente 

infectadas foi possível observar que nestas houve um efeito negativo do ácido 
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peroxiacético, nas maiores doses, quando infiltrado a vácuo. Talvez o baixo vigor inicial 

dessas sementes seja responsável por essa maior sensibilidade a esse produto. Feng 

et al. (2008) também relatam o efeito fitotóxico do ácido peroxiacético, na dose de 1600 

ug/L, em sementes de melão e melancia. 

 O fungicida captana, na dose de 200 ug/L, também mostrou-se superior a 

testemunha na primeira contagem do teste de germinação das sementes naturalmente 

infectadas tratadas convencionalmente (Tabela 11). Para estas sementes, 

casugamicina, na dose de 200 ug/L, mostrou efeito fitotóxico. 

 No teste de germinação todos os fungicidas foram estatisticamente 

semelhantes à testemunha. Casugamicina, em ambas as doses, foi estatisticamente 

inferior que o cloreto de benzalcônio na dose de 100 ug/L. Vale ressaltar que esse 

produto propiciou um maior número de plântulas normais que os demais tratamentos, 

embora não diferindo estatisticamente. Casugamicina confirmou sua fitotoxicidade, pois 

as plântulas não foram capazes de se recuperarem, permanecendo baixa a 

porcentagem de plântulas normais na última avaliação do teste de germinação. 

  
2.7.7.2 Envelhecimento acelerado 
 

 Os resultados do teste de envelhecimento acelerado encontram-se nas Tabelas 

12, 13, 14 e 15. 
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Tabela 12 – Porcentagem de plântulas normais obtidas no teste de envelhecimento acelerado 
das sementes inoculadas e tratadas por infiltração a vácuo 

 

 Tratamento Dose (ug/L) Plântulas normais (%) 

metiram+piraclostrobina  100 89 a 

 200 89 a 

captana 100 89 a 

 200 87 ab 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 76 ab 

 200 86 ab 

metiram 100 87 ab 

 200 87 ab 

carboxim+tiram 100 86 ab 

 200 79 ab 

Testemunha inoculada ... 70 b 

Testemunha sadia ... 71 b 

CV (%)  4,7 

   

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 86 ab 

 100 78 abc 

 200 71 bc 

cloreto de benzalcônio 100 93 a 

 200 87 ab 

casugamicina 100 72 bc 

 200 70 bc 

ácido peroxiacético 300 82 ab 

 1000 77 abc 

 1600 62 c 

Testemunha inoculada ... 84 ab 

Testemunha sadia ... 82 ab 

CV (%)  5,2 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
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  No teste de envelhecimento acelerado das sementes inoculadas e infiltradas a 

vácuo (Tabela 12) os tratamentos metiram+piraclostrobina, em ambas as doses, e 

captana, na dose de 100 ug/L proporcionaram uma maior porcentagem de plântulas 

normais, quando comparados com as testemunhas. Oxitetraciclina+sulfato de cobre, na 

dose de 200 ug/L, casugamicina, em ambas as doses e o ácido peroxiacético foram 

estatisticamente inferiores a 100 ug/L de cloreto de benzalcônio. O ácido peroxiacético, 

na dose de 1600 ug/L, foi responsável pelo menor número de plântulas normais,  

diferindo da testemunha. 

  No tratamento convencional (Tabela 13) metiram+piraclostrobina, na dose de 

100 ug/L e captana, na dose de 200 ug/L, apresentaram as menores porcentagens de 

plântulas normais, sendo que este último foi estatisticamente inferior às testemunhas. 

Os demais tratamentos não diferiram das testemunhas. 

  No caso das sementes naturalmente infectadas e tratadas por infiltração a 

vácuo (Tabela 14), todos os fungicidas foram estatisticamente semelhantes à 

testemunha. Oxitetraciclina+sulfato de cobre, na dose de 200 ug/L e casugamicina em 

ambas as doses foram estatisticamente inferiores à testemunha, apresentando as 

menores porcentagens de plântulas normais. Vale ressaltar que a testemunha 

apresentou o maior número de plântulas normais, embora não estatisticamente 

diferente de outros tratamentos. 
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Tabela 13 - Porcentagem de plântulas normais obtidas no teste de envelhecimento acelerado 
das sementes inoculadas e tratadas de forma convencional 

 

 Tratamento Dose (ug/L) Plântulas normais (%) 

metiram+piraclostrobina  100 59 bc 

 200 82 a 

captana 100 81 a 

 200 49 c 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 81 a 

 200 70 ab 

metiram 100 83 a 

 200 85 a 

carboxim+tiram 100 79 ab 

 200 81 a 

Testemunha inoculada ... 70 ab 

Testemunha sadia ... 72 ab 

CV (%)  6,2 

   

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 79 abc 

 100 80 abc 

 200 74 abc 

cloreto de benzalcônio 100 72 bc 

 200 71 c 

casugamicina 100 85 abc 

 200 87 abc 

ácido peroxiacético 300 88 ab 

 1000 89 a 

 1600 89 a 

Testemunha inoculada ... 84 abc 

Testemunha sadia ... 82 abc 

CV (%)  4,5 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
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Tabela 14 – Porcentagem de plântulas normais obtidas no teste de envelhecimento acelerado 
das sementes das sementes naturalmente infectadas, tratadas por infiltração a 
vácuo 

 

 Tratamento Dose (ug/L) Plântulas normais (%) 

metiram+piraclostrobina  100 61 ab 

 200 71 a 

captana 100 46 bc 

 200 62 ab 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 53 abc 

 200 70 a 

metiram 100 53 abc 

 200 55 abc 

carboxim+tiram 100 66 ab 

 200 40 c 

Testemunha  ... 57 abc 

CV (%)  8,8 

   

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 54 ab 

 100 55 ab 

 200 45 bc 

cloreto de benzalcônio 100 66 ab 

 200 61 ab 

casugamicina 100 47 b 

 200 27 c 

ácido peroxiacético 300 54 ab 

 1000 53 ab 

 1600 54 ab 

Testemunha ... 75 a 

CV (%) ... 9 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
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   Nenhum fungicida, com exceção do cloreto de benzalcônio, diferiu 

estatisticamente da testemunha no tratamento convencional de sementes naturalmente 

infectadas (Tabela 15). Oxitetraciclina+sulfato de cobre (10 ug/L) e cloreto de 

benzalcônio (200 ug/L) apresentaram porcentagem de plântulas normais (Figura 11) 

estatisticamente inferiores à testemunha e à 300 ug/L de ácido peroxiacético. 

 Feng et al. (2009) relataram que dos oito tratamentos de sementes avaliados 

por eles somente a água eletrolítica ácida (“acidic eletrolyzed water”) não afetou a 

germinação das sementes e a emergência das plântulas de melão e melancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Plântulas consideradas normais (A), anormais (B, C) e sementes não germinadas 

(D) observadas nos testes de germinação, primeira contagem da germinação e 
envelhecimento acelerado 
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Tabela 15 – Porcentagem de plântulas normais obtidas no teste de envelhecimento acelerado 
das sementes naturalmente infectadas, tratadas de forma convencional 

 

 Tratamento Dose (ug/L) Plântulas normais (%) 

metiram+piraclostrobina  100 53 a 

 200 45 a 

captana 100 50 a 

 200 51 a 

mancozeb+oxicloreto de cobre 100 65 a 

 200 54 a 

metiram 100 59 a 

 200 58 a 

carboxim+tiram 100 46 a 

 200 62 a 

Testemunha  ... 57 a 

CV (%)  8,7 

   

oxitetraciclina+sulfato de cobre 10 44 b 

 100 56 ab 

 200 62 ab 

cloreto de benzalcônio 100 55 ab 

 200 39 b 

casugamicina 100 52 ab 

 200 59 ab 

ácido peroxiacético 300 71 a 

 1000 62 ab 

 1600 52 ab 

Testemunha ... 75 a 

CV (%) ... 10,2 
 

* Médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% 
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2.7.8 Semeadura em casa de vegetação para avaliação de sintomas 
  

 Segundo Machado (2000), o tratamento de sementes é realizado visando-se a 

proteção destas contra patógenos do solo que podem prejudicar a germinação e contra 

patógenos da parte aérea que podem ser problemáticos nos primeiros estágios de 

crescimento da plântula. O tratamento de sementes pode ser realizado visando-se 

também a erradicação de patógenos associados às sementes. 

 De todos os tratamentos realizados nas sementes de melão, nenhum foi capaz 

de erradicar a bactéria da semente. Em todos os tratamentos, com exceção da 

testemunha sadia, foram observadas plântulas sintomáticas (Figura 12). 

 

 
Figura 12 – Plântulas sadias (A) e com sintomas característicos de mancha-aquosa (B) 

observadas no experimento “in vivo” 
 
  

O sucesso do tratamento de sementes depende de vários fatores, como o tipo 

e a localização do patógeno na semente e o vigor dessas por ocasião do tratamento 

(MACHADO, 2000). A dificuldade na erradicação de Aac das sementes pode ser 

explicada pelo fato da bactéria associar-se às sementes tanto externa como 

internamente. 
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2.7.9. Isolamento de Acidovorax avenae subsp. citrulli de folhas sintomáticas  

 
 Colônias característica de Aac foram recuperadas de todos os tratamentos, 

exceto da testemunha absoluta (sementes sadia, sem inoculação), confirmando o 

controle apenas parcial da bactéria.  

 Todos os isolados característicos recuperados mostraram-se gram negativos, 

incitaram reação de hipersensibilidade em folhas de fumo e sintomas característicos da 

doença em frutos de melão, confirmando sua patogenicidade. 
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3 CONCLUSÕES 
 

 Os antibióticos casugamicina (100 e 200 ug/L), oxitetraciclina e a mistura 

oxitetraciclina+sulfato de cobre (10, 100 e 200 ug/L) e os fungicidas captana, 

carboxina+tiram, cloreto de benzalcônio, mancozebe+oxicloreto de cobre, metiram, 

metiram+piraclostrobina e tebuconazol, nas doses de 100 e 200 ug/L foram eficientes 

no controle “in vitro” de Acidovorax avenae subsp. citrulli; 

 Nenhum tratamento realizado, tanto de forma convencional como por infiltração 

a vácuo, foi capaz de erradicar a bactéria das sementes.  
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