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Introdução

A melancia é considerada uma das mais 
importantes olerícolas produzidas e comercializadas no 
Brasil.   O Nordeste brasileiro possue grande potencial 
para produção de diferentes espécies de cucurbitáceas, 
notadamente a melancia, em função das condições 
favoráveis de clima e solo da região. [1]. A importância 
desta cultura se dá também pela possibilidade de ser 
cultivada por pequenos agricultores, sob condições 
irrigadas e de chuva, devido ao seu fácil manejo e 
menor custo de produção, quando comparada a outras 
hortaliças. [2]. Seus frutos, in natura, são utilizados 
tanto na alimentação humana como animal. [3]. 
     As Cucurbitáceas são olerícolas que possuem ampla 
gama de patógenos que causam sérias perdas em 
campo. As nematoses estão entre as doenças mais 
comuns que limitam a qualidade e a produção da 
cultura, especialmente entre as Cucurbitáceas [4].
       Meloidogyne mayaguensis Rammah & 
Hirschmann foi relatada pela primeira vez no Brasil 
nos Estados da Bahia e Pernambuco em goaibeira 
(Psidium guajava L.cultivar. Paluma), nos projetos de 
irrigação de Bebedouro e Senador Nilo Coelho em 
Petrolina (PE), Curaçá e Maniçoba (BA) constituindo-
se em séria ameaça para culturas suscetíveis no Semi-
Árido do Nordeste do Brasil [5].
       Considerando a dificuldade de controle deste 
patógeno, a severidade dos danos, a ampla distribuição 
e capacidade de atingir níveis populacionais indutores 
de danos em poucos ciclos de cultivo [6] o 
desenvolvimento de cultivares resistentes destaca-se 
como um método efetivo, prático e econômico desse 
nematóide.        

 Esta pesquisa tem como objetivo examinar acessos de
Melancia ao parasitismo de M. mayaguensis.
Material e métodos

Em estudos preliminares, seis acessos de melancia 
92-0221, 92-0223, PI244019, 92-385 (PI-10 A) e 92-0228, 
pertencentes ao grupo Citullus lanatus var. citroide, e Tra 
2, pertencente ao grupo Citrullus lanatus var. lanatus
apresentaram  baixos índices de galhas e número de ovos 
por sistema radicular de M. mayaguensis em condições de 
casa de vegetação, com temperatura de 325 0C. A 
população de nematóides utilizada foi coletada em áreas de 
cultivo de goiabeira cv. Paluma em Petrolina, Pernambuco, 
onde as plantas apresentavam sintomas da meloidoginose. 
A determinação específica do parasito foi feita com base na 
configuração perineal de fêmeas adultas [7] e no fenótipo 
das esterases [8]. Os ovos e juvenis que constituíram o 
inóculo foram coletados de raízes parasitadas, de acordo 
com a técnica descrita por [9].

As sementes dos genótipos de melancia foram 
dispostas para germinar em solo previamente esterilizado, 
distribuídas em bandejas de células tipo plantagil e 
transplantadas sete dias após a semeadura para vasos 
plásticos com capacidade de 500 cm3. As plantas foram 
inoculadas 20 dias após o plantio, utilizando-se dois níveis 
de inóculo B. Estrutura do resumo 2.000 e 5.000 ovos por 
planta, distribuindo-se fatorial 2 (níveis de inóculo) × 59 
(número de genótipos), em delineamento inteiramente 
casualizado, com cinco repetições, sendo a unidade 
experimental representada por uma planta por vaso, 
utilizando-se a cultivar Crinsom Sweet como padrão de 
susceptibilidade. Vinte dias após a inoculação, foram 
retiradas as partes aéreas das plantas para determinação da 
biomassa fresca da parte aérea, e as raízes foram lavadas 
em baldes com água limpa, determinando-se a biomassa 
fresca dos sistemas radiculares. Os índices de galha foram 
determinados mediante exame do sistema radicular de cada 
planta, utilizando-se a escala de notas do “International 
Meloidogyne Project” (IMP), citada por [7]. As reações 
dos genótipos foram enquadradas nos parâmetros 
estabelecidos por [10]. As plantas que apresentaram índices 



de galhas inferiores a 3 foram avaliadas, em um 
segundo experimento, quanto à reprodução do 
nematóide, utilizando-se os mesmos níveis de inóculo e 
a mesma metodologia do experimento anterior, exceto 
que as avaliações para determinação do 
desenvolvimento das plantas e reprodução do 
nematóide foram efetuadas 45 dias após a inoculação. 
Para avaliação do desenvolvimento das plantas 
determinou-se a biomassa fresca da parte aérea e do 
sistema radicular e a biomassa relativa expressa em 
relação a cultivar Crinsom Sweet. Para aferição do grau 
de resistência dos genótipos foi determinado além do 
índice de galhas, o número de ovos por planta e por 
grama de raiz e fator de reprodução (FR) obtido pelo 
quociente entre a população final e a população inicial. 
As plantas com FR menor que 1 foram consideradas 
resistentes, e as plantas com FR maior ou igual a 1, 
suscetíveis [11]. Para aferição do grau de resistência 
calculou-se a porcentagem de redução do fator de 
reprodução, expressa em porcentagem em relação à 
hospedeira tomada como padrão de susceptibilidade 
(Crinsom Sweet), obedecendo a critério adotado por 
[12]. Para análise estatística os dados relativos aos 
pesos das biomassas foram transformados em √(x+0,5) 
enquanto que aqueles referentes a ovos foram 
transformados para log10(x+1). As médias das variáveis 
analisadas foram comparadas pelo teste LSD (Fisher’s 
Protected Least Significant Difference) ao nível de 5% 
de probabilidade.

Resultados e Discussão

Fundamentando-se no índice de galhas, os genótipos 
92-0221, 92-0223, PI244019, 92-385 (PI-10 A) e 92-
0228, pertencentes ao grupo C. lanatus var. citroides, e 
tra 2, pertencente ao grupo C. lanatus var. lanatus
foram selecionados como resistentes a M. mayaguensis,
uma vez que apresentaram índices inferiores a três. As 
reações desses genótipos e da as parcelas em arranjo 
cultivar Crinsom Sweet decorrentes do parasitismo 
desse nematóide são apresentadas nas Tabelas 1 e 2.

O nível de inóculo não afetou a biomassa fresca da 
parte aérea de cada genótipo isoladamente, exceto da 
Crinsom Sweet que apresentou redução significativa da 
biomassa na maior densidade de inóculo (Tabela 1). As 
biomassas da parte aérea dos genótipos não diferiram 
(P0,05) da cultivar Crinsom Sweet, exceto tra 2 que 
apresentou peso significativamente maior do que a 
testemuha relativa quando inoculado com 5000 ovos, 
indicando tolerância ao nematóide. 

A resistência dos genótipos 92-0221 e PI244019 a M. 
mayaguensis precisa ser mais bem estudada para que os 
mecanismos envolvidos sejam determinados, permitindo o 
desenvolvimento e uso de cultivares resistentes, que 
suprimam de forma efetiva a reprodução desse nematóide. 
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Tabela 1. Biomassa fresca da parte aérea e do sistema radicular de genótipos de melancieira (cultivar Crinsom Sweet e acessos 92-

0221, 92-0223, PI244019, 92-385 (PI-10 A) e 92-0228, pertencentes ao grupo Citrullus lanatus var. citroide, e tra 2, pertencente ao 

grupo Citrullus lanatus var. lanatus), 45 dias após a inoculação com 2.000 e 5.000 ovos de Meloidogyne mayaguensis por planta. 

Nível de inóculo Biomassa fresca
(Gramas)

Biomassa relativa

Genótipo (ovos/planta) Parte aérea Raízes Parte aérea Raízes
92-0221 2000 15,60a 5,20ª 0,78a 0,74abc

5000 16,20a 6,60ª 1,07ab 1,14ab

92-0223 2000 17,80a 6,20ª 0,89a 0,89ab
5000 17,00a 4,00b 1,12ab 0,86b

PI244019 2000 19,00a 6,60ª 0,95a 0,94a
5000 17,20a 6,00a 1,13ab 1,03ab

92-385 (PI-10 A) 2000 17,00a 4,80b* 0,85a 0,69bc
5000 14,00a 7,4ª 0,92b 1,28a

Tra 2 2000 16,40a 4,80a* 0,82a 0,69bc
5000 19,60a* 6,10ª 1,29a 1,07ab

92-0228 2000 18,00a 4,40b** 0,93a 0,63c
5000 14,40a 6,40ª 0,95b 1,10ab

Crinsom Sweet 2000 20,00a 7,00a - -
5000 15,20b 5,80ª - -

CV% 10,52 10,81 7,14 6,49
Médias de cinco repetições. Para a biomassa fresca (comparação entre nível de inóculo dentro de genótipo) e para biomassa relativa 
(comparação entre genótipos para o mesmo nível de inóculo), na mesma coluna médias seguidas de diferentes letras diferem entre si 
ao nível de 5% de probabilidade pelo teste LSD (Fisher’s Protected Least Significant Difference). Dados transformados para 
(x+0,5) para análise estatística, apresentado média dos dados originais. *Difere da testemunha (Crinsom Sweet) ao nível de 5% de 
probabilidade. ** Difere da testemunha (Crinsom Sweet) ao nível de 1% de probabilidade.

Tabela 2. Índice de galhas e reprodução de Meloidogyne mayaguensis em genótipos de melancieira 45 dias após a 
inoculação com 2.000 e 5.000 ovos por planta.
     
Genótipo Índice de galhas Ovos por 

sistema 
radicular

Ovos por grama 
de raiz

Fator de 
reprodução

% Inibição Classificação

2000 ovos/planta
92-0221 2 483c 90,40c 0,24 93,04 Resistente
92-0223 2 6597a 1062,80a 3,30 4,35 Suscetível
PI244019 1 287c 43,50d 0,14 95,94 Resistente
92-385 (PI-10 A) 2 2263b 490,20b 1,13 67,25 Pouco resistente
Tra 2 2 7257a 1531,80a 3,63 0,00 Suscetível
92-0228 2 4974a 1144,20a 2,49 62,61 Pouco resistente
Crinsom Sweet 4 6904a 1086,60a 3,45 Padrão Padrão
CV% 8,04   9,98 -   -

5000 ovos/planta
92-0221 2 2766c 416,20d 0,55 74,89 Pouco resistente 
92-0223 2 6962b 1401,30a

b
1,39 36,53 Suscetível

PI244019 1 574d 104,20e 0,11 94,98 Resistente
92-385 (PI-10 A) 2 4818bc 651,30cd 0,96 56,16 Pouco resistente
Tra 2 2 7231ab 1555,20a

b
1,45 33,79 Suscetível

92-0228 2 5130b 810,70bc
d

1,03 52,97 Pouco resistente

Crinsom Sweet 5 10948a 1914,30a 2,19 Padrão Padrão
CV%         5,95          8,50         -         -
Médias de cinco repetições. Na mesma coluna, médias seguidas de diferentes letras diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade 
pelo teste LSD (Fisher’s Protected Least Significant Difference). Dados transformados para log10(x+1) para análise estatística, 
apresentado média dos dados originais. PR=Pouco resistente.


