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O descarte de variedades tradicionais e crioulas de melancieira [Citrullus lanatus (Thumb) 

Matsum & Nakai], devido a substituição por variedades melhoradas, tem contribuído para a 

deriva e erosão de recursos genéticos da agricultura tradicional. Portanto, o objetivo deste 

trabalho foi estimar parâmetros genéticos utilizando genótipos de melancieira a fim de investigar 

a existência de variabilidade para o caráter resistência ao fitonematoide Meloigogyne 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) coletados em áreas 

de cultivo da agricultura tradicional no Estado do Rio Grande do Norte foram 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 o 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). Os parâmetros estimados foram a herdabilidade h (%) 

e o coeficiente de variação genético CVgen (%). O processamento analítico de dados foi realizado 
com o programa Genes versão 2013.5.1. De acordo com a análise de variância foi verificada 

variabilidade (p < 0,01) entre os genótipos para as variáveis NMO, NO e FR. Dentre os acessos 

analisados, o A18 apresentou o menor NMO. Todavia, os menores valores para NO e FR foram 

verificados para a variedade “Crimson Sweet”, sugerindo que não existe proporcionalidade entre 

NMO, NO e FR. Adicionalmente, observou-se, nas respectivas variáveis, existência de variação 

para h (%) e CVgen (%) de, respectivamente, 90,84; 84,81 e 83,47% e de 42,47; 39 e 75%. Os 

valores de h (%) ratificaram a qualidade dos descritores, corroborando da literatura científica. Já 

os observados para os CVgen (%) confirmaram a variabilidade presente no germoplasma. 

Concluindo, foi verificada variabilidade genética no germoplasma e elevada herdabilidade para 

os descritores avaliados. 

 

Palavras-chave: Recursos genéticos vegetais; variabilidade genética; Citrullus lanatus. 

 

Apoio Financeiro: CAPES 

 


