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A cultura da melancieira [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai] possui significativa 

expressão socioeconômica para o Estado do Rio Grande do Norte (RN). No entanto, sua 

suscetibilidade à fitonematoides pertencentes ao gênero Meloidogyne tem sido um fator 

limitante ao cultivo. O objetivo deste trabalho foi utilizar o fator de reprodução médio (FR) 

como descritor para caracterizar genótipos de melancieira coletados no RN quanto à 

resistência a Meloidogyne enterolobii. 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 conjuntamente com a variedade comercial 

“Crimson Sweet” em áreas de cultivo da agricultura tradicional do RN. 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 o solo de cada parcela foi inoculado com 2200 ovos de M. entorolobii. O 

processamento analítico de dados foi realizado através da análise de variância (ANAVA) e 

aplicação do teste de Tukey (p <0,05) utilizando o programa Genes versão 2013.5.1. De 

acordo com a ANAVA foi verificada variabilidade (p < 0,01) na reação de resistência entre os 

genótipos. Em média, o A25 apresentou o maior FR médio. Os A18, A08 e a variedade 

“Crimson Sweet” não diferiram estatisticamente entre si. A qualidade do FR como descritor 

para aferição da resistência corrobora com a previamente reportada na literatura científica. 

Todavia, a comparação entre genótipos utilizando médias aritméticas desconsidera a 

variabilidade genética existente dentro de cada acesso. Dentre as parcelas avaliadas neste 

ensaio, apenas uma dentre as pertencentes ao acesso A08, apresentou FR < 1 (FR=0,45), 

podendo ser classificada como resistente ao nematoide estudado. Portanto, para a utilização 

do FR como descritor determinante da reação de resistência de um genótipo ao parasitismo de 

M. enterolobii conclui-se que se faz necessário se processamento e avaliação ao nível de 

parcela. 
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