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RESUMO 

Considerando a necessidade de valorizar e utilizar os acessos da melancia coletados no 

Nordeste do Brasil, realizou-se este trabalho, o qual teve por objetivo selecionar plantas 

quanto às características fenotípicas dos frutos. Para isto, foram utilizados seis 

descritores agronômicos. As plantas foram cultivadas em condições de campo, na 

Universidade Estadual do Maranhão, utilizando o delineamento experimental em blocos 

ao acaso com três repetições. O desempenho do acesso foi avaliado pela análise 

univariada (teste Skott – knott) e pelo método Tocher como técnica de agrupamento. Por 

meio da análise univariada, foi constatada diferença significativa entre as médias dos 

acessos para todos os descritores analisados, comprovando a existência da variabilidade 

genética entre os acessos estudados. Houve formação de cinco grupos pelo método de 

agrupamento de Tocher. Destacaram-se o acesso Me-17 e o híbrido Super Top quanto ao 

peso (em torno de 9,8 kg), os híbridos Super Top e Top Yield quanto a maior 

concentração de açúcar (ºBrix em torno de 10), os acessos BAG-106 e BAG-115 quanto a 

prolificidade (em torno de 14 frutos/planta) e os acessos BAG-87, BAG-88, BAG-90, BAG-

103, BAG-104 e BAG105 por apresentarem menor quantidade de sementes por fruto (em 

torno de 500-700). 
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ABSTRACT: Agronomic characterization of watermelon accesses from northeast of 
Brazil. 
 

This work was conducted due to the necessity to value and to use the watermelon West 

Indian access was collected in Northeast of Brazil. This work intended to select plants 

according to phenotypic characteristics of fruits. Seven descriptors were used. The plants 

were cultivated at Universidade Estadual do Maranhão in São Luís, Brazil. The 

experimental design was randomized blocks with three replications. The access 

performance was evaluated by univaried analysis (Skott-Knott test) and by Tocher method 

like technique of grouping. Significant differences were observed between access 

averages to all descriptors through the univaried analysis. Then, genetic variability was 



verified between the considered accesses. Grouping method of Tocher formed five 

groups. The Me-17 access and Super Top hybrid were detached due to the weight 

(around 9,8 Kg), Super Top and Top yield hybrids had the highest sugar concentrations 

(ºBrix about 10), the accesses BAG-106 and BAG-115 were best in prolificity were founded 

by the (about 14 fruits per plant) and the accesses BAG-87; BAG-88; BAG-90; BAG-103; 

BAG-104 and BAG-105 had the lowest number of seeds per fruit (about 500-700). 
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INTRODUÇÃO 

As cucurbitáceas cultivadas na agricultura tradicional e em Comunidades Negras Rurais 

no Nordeste brasileiro apresentam grande variabilidade genética e constituem recursos 

genéticos de significativa importância para o melhoramento das espécies.  

As espécies do gênero Citrullus e Cucumis foram aqui introduzidas da África há muitos 

anos tendo sido a costa nordestina brasileira local de várias introduções africanas. Houve 

certa predominância de escravos do grupo banto no Norte do Maranhão e atualmente há 

inúmeras comunidades negras rurais e registro de quilombos do século XIX em diversos 

municípios maranhenses (Romão, 1996; DLIS, 2003). Provavelmente, os escravos 

introduziram muitas amostras de Citrullus sp e Cucumis sp da África que foram cultivados 

pelos pequenos produtores ao longo dos anos até os dias atuais. Dessa forma, a 

caracterização dos acessos devem ser prioritárias na estratégias de manejo dos recursos 

genéticos, pois proporciona melhor conhecimento do germoplasma disponível. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido durante o período de julho a outubro de 2004, na Escola 

Fazenda da UEMA em São Luís-MA. Os tratamentos consistiram de dois híbridos 

comerciais e de 24 acessos de melancia, sendo seis procedentes do Maranhão e dezoito 

são progênies procedentes do Banco de Germoplasma de Cucurbitáceas da Embrapa- 

Semi-Árido (Tabela 1). Foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com 

três repetições e parcelas de 10 plantas. O espaçamento utilizado foi de 3m x 1m. Os 

tratamentos foram avaliados quanto ao peso médio de fruto, número total de frutos, 

sólidos solúveis totais, número de sementes por fruto, peso de cem sementes e 

comprimento de sementes. As variáveis foram submetidas a análise de variância e as 

médias foram comparadas por meio do teste de Scott & Knott. Os grupos foram formados 

de acordo com o método de Tocher. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos para todas as variáveis, o 

que demonstra a variabilidade dos acessos avaliados (Tabela 1).Essa variabilidade deve-

se ao fato de que o germoplasma herdado dos escravos africanos pelos agricultores 

tradicionais nordestinos tem sido mantido sob baixa pressão de seleção e o seu cultivo e 

armazenamento tem propiciado cruzamentos e misturas de sementes (Souza et al., 

2005). 

O híbrido Super Top e o acesso Me-17 produziram frutos mais pesados, sendo o maior de 

9,8 kg enquanto que os acessos BAG-87 e BAG-93 produziram frutos com peso menor 

(Tabela 1). Atualmente, a produção de frutos pequena constitui-se em vantagem, pois 

segundo Gusmini (2002) a disponibilização de variedades de frutos pequenos poderá 

contribuir para o incremento da participação do mercado nacional, a exemplo do que 

ocorre em outros países. 

A variação nos sólidos solúveis (característica importante do ponto de vista do 

consumidor) foi de 11,5 a 5,83% para o híbrido Top Yield e o acesso Me17 

respectivamente (Tabela 1).  

Destacaram-se o acesso Me-17 e o híbrido Super Top quanto ao peso (em torno de 9,8 

kg), os híbridos Super Top e Top Yield quanto a maior concentração de açúcar (ºBrix em 

torno de 10), os acessos BAG-106 e BAG-115 quanto a prolificidade (em torno de 14 

frutos/planta) e os acessos BAG-87, BAG-88, BAG-90, BAG-103, BAG-104 e BAG105 por 

apresentarem menor quantidade de sementes por fruto (em torno de 500-700). 

Com a utilização do método de agrupamento de Tocher houve formação de cinco grupos. 

No grupo I, houve a aglomeração dos acessos Me18, BAG-94, BAG-92, BAG-88, BAG-

103, Me10, BAG-110, BAG-91, BAG-114, BAG-104, BAG-98, BAG-111, Me007, BAG-90. 

No grupo II foram alocados os acessos Me13, Me20, BAG-87, BAG-89, BAG-93, BAG-

105 e BAG-84; no grupo III ficaram o Híbrido Super Top e Híbrido Top Yield. No grupo IV 

ficaram os acessos Me17, BAG-109 e no grupo V ficaram os acessos BAG-106 e BAG-

115.  

Os acessos avaliados são bastante divergentes e apresentam boa variabilidade, com 

relação aos caracteres morfoagronômicos, sendo importantes na integração de novas 

populações para o melhoramento da melancia. 
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TABELA 1. Estimativas médias de vinte e seis acessos de melancia de seis descritores 

agronômicos analisados. S. Luís (MA), 2005. 

Acesso Procedência PMF(Kg) NTFP ° Brix NSF PCS (g) CS (cm) 
Hib. Super Top Empresa de semente 9,83a 3e 10,5b 673,33c 6,06f 0,93c 
Hib Top Yield Empresa de semente 9,1b 6c 11,5 a 635,33c 3,8g 0,74d 
Me 007 Itapecuru Mirim-MA 5,82d 6,3c 5,83g 826,7b 9,73b 1,07c 
Me 10 Itapecuru Mirim-MA 5,77d 2,6e 8,17d 805,67b 8,15d 1,02c 
Me 13 Itapecuru Mirim-MA 3,88g 3e 6,17g 764,33b 11,84a 1,19b 
Me 17 Itapecuru Mirim-MA 9,83a 1g 7,17e 1.130a 11,27a 1,24a 
Me 18 Itapecuru Mirim-MA 6,97c 3e 7,75d 930a 9,50b 1,10b 
Me 20 Itapecuru Mirim-MA 3,67g 9b 6,67f 799,33b 8,89c 1,37a 
BAG 87 Embrapa-Semi-Árido 2,64h 2,33e 7,33e 538c 11,99a 1,27a 
BAG 88 Embrapa-Semi-Árido 6,82c 2f 7,33e 558,67c 10,87a 1,27a 
BAG 89 Embrapa-Semi-Árido 3,4g 6,67c 6,0g 798,67b 10,27b 1,18b 
BAG 90 Embrapa-Semi-Árido 4,57f 2,0f 6,0g 610,67c 9,5b 1,17b 
BAG 91 Embrapa-Semi-Árido 4,83f 2,7e 8,0d 792,67b 8,41c 1,02c 
BAG 92 Embrapa-Semi-Árido 7,17c 2,0f 7,0e 782,33b 8,93c 1,2b 
BAG 93 Embrapa-Semi-Árido 2,58h 5,3d 6,07g 700,67b 10,1b 1,17b 
BAG 94 Embrapa-Semi-Árido 6,7c 3,0e 8,0d 978,33a 8,0d 1,21b 
BAG 98 Embrapa-Semi-Árido 6,0d 6,0c 8,0d 933,67a 6,92e 1,04c 
BAG 103 Embrapa-Semi-Árido 6,11d 3,0e 8,0d 552c 10,37b 1,2b 
BAG 104 Embrapa-Semi-Árido 4,88f 4,7d 7,33e 669c 9,88b 1,17b 
BAG 105 Embrapa-Semi-Árido 3,68g 5,7c 8,17d 501,67c 11,33a 1,25a 
BAG 106 Embrapa-Semi-Árido 9,17b 14a 7,0e 1.021a 5,94f 0,92c 
BAG 109 Embrapa-Semi-Árido 9,0b 6,33c 9,0c 1.020a 10,58a 1,17b 
BAG 110 Embrapa-Semi-Árido 5,35e 2,0f 7,0e 799b 9,95b 1,19b 
BAG 111 Embrapa-Semi-Árido 7,2c 6,0c 7,0e 920,33a 8,82c 0,98c 
BAG 114 Embrapa-Semi-Árido 5,48e 1,0g 7,0e 1.006,33a 11,18a 1,29a 
BAG 115 Embrapa-Semi-Árido 7,07c 14,0a 7,0e 1.086,0a 9,84b 1,27a 
Médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, pertencem a um mesmo grupo, de acordo com o teste 

Scott-Knott, ao nível de 5% de probabilidade. PMF = Peso médio fruto por planta; NTFP = número total de 

frutos por planta; Brix = sólidos solúveis da polpa do fruto; NSF = número de sementes por fruto; PCS = 

peso em cm sementes; CS = comprimento da semente; 

 

 



 


