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A melancieira [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai] está ranqueada entre as cinco mais 

importantes olerícolas cultivadas no Brasil, sendo as regiões Sudeste e Nordeste seus principais 

polos produtores. O Rio Grande do Norte destaca-se como um dos maiores produtores 

nordestinos, voltado tanto para o mercado nacional como internacional. O objetivo deste trabalho 

foi investigar a correlação entre o índice de galhas (IG), variável que quantifica a resistência de 

um genótipo ao parasitismo de Meloidogyne enterolobii e número de massas de ovos (NMO), 

que descreve a reprodução do nematoide após a infecção. Para tanto, foi realizado um 

experimento em delineamento inteiramente ao acaso com quatro tratamentos e dez repetições. 

Três acessos (A18; A08 e A25) foram coletados  e avaliados, juntamente a variedade comercial 

“Crimson Sweet”, em áreas de cultivo da agricultura tradicional no Estado do Rio Grande do 

Norte. A unidade experimental foi composta por uma planta por vaso contendo 5 kg de solo de 

textura média autoclavado. Quatro dias após o transplante de mudas, o solo de cada parcela foi 

inoculado com 2200 ovos de M. entorolobii. O IG variou de 0 a 5 para os respectivos número de 

galhas 0; 1 a 2; 3 a 10; 11 a 30; 31 mais 100 galhas. O processamento analítico de dados foi 

realizado através da análise de variância (ANAVA) e aplicação do teste de Tukey (p <0,05). Não 

foi verificada diferença significativa (p < 0,05) entre genótipos para o caráter IG. A variedade 

“Crimson Sweet” e demais acessos apresentaram suscetibilidade à infecção, evidenciando a 

agressividade do parasita. Contudo, foi verificada diferença significativa (p < 0,01) entre 

genótipos para o caráter IG. A25 apresentou o maior NMO, figurando como o mais suscetível à 

reprodução do nematoide. Quanto a relação entre IG e NMO (r = 0,95), foi verificada forte 

correlação positiva. Portanto, conclui-se que a existência de correlação entre os caracteres 

reporta a necessidade de investigação de mecanismos preventivos à infecção e, 

consequentemente, a reprodução do parasita relacionado.  
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