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O estudo da diversidade genética presente no germoplasma de melancieira da agricultura 

tradicional do Estado do Rio Grande do Norte é de fundamental importância para a estruturação 

de um programa de melhoramento genético da cultura. Dentre os descritores utilizados para a 

caracterização morfoagronômica desta curcubitácea, destacam-se os relacionados à reação de 

resistência a fitonematoides. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a divergência genética 

entre genótipos de melancieira utilizando caracteres de reação dos acessos ao parasitismo e 

reprodução de Meloidogyne enterolobii. Para tanto foi realizado um experimento em 

delineamento inteiramente ao acaso com quatro tratamentos e dez repetições. Três acessos de 

melancieira (A18; A08 e A25) provenientes de  áreas de cultivo da agricultura tradicional no 

Estado do Rio Grande do Norte e avaliados conjuntamente com a variedade comercial “Crimson 

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

textura média autoclavado. As mudas foram produzidas em bandejas de poliestireno expandido 

de 128 células. O transplante das mudas foi realizado no 14º dia após a semeadura. Quatro dias 

após o transplante 2200 ovos de M. entorolobii foram inoculados no solo de cada parcela. As 

variáveis avaliadas foram massa do sistema radicular (MR), número de massas de ovos (NMO), 

número médio de ovos por acesso (NO) e o fator de reprodução (FR). A análise estatística dos 

dados foi realizada através da técnica de análise multivariada de variância, obtenção das 

distâncias de Mahalanobis, aplicação dos métodos de Tocher e UPGMA, e estimação da 

contribuição relativa de cada variável para a diversidade pelo Método de Singh. Ao final do 

processamento, foram formados dois grupos pelos métodos de Tocher e UPGMA. O primeiro foi 

constituído pelos A25 e A08 e pela variedade “Crimson Sweet”, o segundo apenas pelo A18. O 

número de massas de ovos destacou-se dentre as características que mais deu aporte para a 

distinção dos grupos, com 57,37% de contribuição relativa. Em contraste, o fator de reprodução 

foi o caráter que menos contribuiu para a diversidade genética dos acessos analisados. Portanto, 

foi verificada a existência de variabilidade genética entre os genótipos de melancieira avaliadas, 

sendo o caráter “número de massas de ovos” de M. entorolobii uma variável potencial a ser 

empregada para a constatação da existência de divergência genética nesta curcubitácea. 
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