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O estudo da variabilidade 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 de populações, são indispensáveis os relacionados à reação de resistência a 

fitonematoides. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da interação genótipos x 

ambientes em genótipos de melancieira sobre caracteres de reação ao parasitismo e reprodução 

de Meloidogyne enterolobii. Para tanto foram realizados dois experimentos, ambos em 

delineamento inteiramente ao acaso, com seis tratamentos e dez repetições. Os tratamentos 

foram referentes a seis acessos de melancieira (A1; A2, A3, A4, A5 e A6) provenientes de áreas 

de cultivo da agricultura tradicional no Estado do Rio Grande do Norte. A unidade experimental 

foi composta de 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. A variável avaliada foi o número 

médio de ovos do nematoide por acesso (NO). O primeiro experimento foi realizado de março a 

maio de 2011 e o segundo de abril a junho de 2012. Ambos foram instalados e conduzidos em 

casa de vegetação localizada na Embrapa Semiárido, município de Petrolina, Pernambuco. Foi 

realizada a análise estatística conjunta dos experimentos e procedido o desdobramento da 

interação genótipos (g) x ambientes (a). Foi verificado efeito significativo para a interação g x a 

(p < 0,05) pela análise univariada de variância. As médias de NO nos primeiro e segundo 

ambientes foram de, respectivamente, 61.175 e 33.725, demonstrando que ocorreu inibição da 

reprodução do nematoide de aproximadamente 50% no segundo ambiente. Foi verificada 

diferença significativa (p < 0,01) entre acessos apenas no primeiro ambiente. Os acessos 3 e 4 

não diferiram estatisticamente entre si e apresentaram os menores NO, respectivamente, 4.268 e 

2.882. O maior NO foi observado no A6 (250.118), altamente suscetível. Portanto, foi verificada 

influência do ambiente sobre a reprodução do nematoide, assim como variação na expressão de 

resistência a reprodução no germoplasma. 
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